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Nu är sommaren här!
Grönskan, värmen och ljuset, visst är det ljuvligt!
Vi kommer i vanlig ordning att stänga kontoret i
2 veckor, v. 29 -30, 13-24 iuli.
Bovärdskontoren kommer att vara bemannade
och förstärkta med sommarjobbare.

Vi har tillfälligt begränsat våra öppettider för våra
obokade besök, mer info på hemsidan eller på
kontorets entr6dörr.

Serviceanmälan dygnet runt
Du vet väl att du kan anmäla service eller fel i din
lägenhet dygnet runt. Det gör du via vår hemsida
Klicka in på "Hyresgäst" och välj serviceanmälan,
se även andra av våra e-tjänster.

E-tjänster för
hyresgläster
U.i.!3-s!.d.9!,f

9ek33åEidJ
seruiceanmåtan

Vid pågående Coronapandemi vill vi informera om att vi följer
Folkhälsomyndighetens restriktioner. Detta innebär bland annat att vid
serviceanmälan görs färre hembesök. Men vi finns fortfarande anträffbara
via telefon och mail. Vi får alla hjälpas åt och ta hänsynl

Nyproduktion - Kilen
Har du anmält dig för lägenhet på Kilen? Är du fortfarande intresserad?
Då är det bra om du nu ser över dina önskemål så att de verkligen stämmer
på ,M na s d o r' e le f sa
u VA r ut hyr n ng.

de n na framsi d a ka n d u se
på vå f h emsid a unde r proj e kt'

På

tryc kt exem p la

len-brosch yr, de n fi nns att asa d g ita It
ki c ka r VI ett

så konta kta d u oss så

Nyproduktion i Bräkne-Hoby - Hyrorna klara
Hyrorna är nu klara for våra 10 nya marklägenheter på Mölleskogsvägen-23-25.
Ar du intresserad, läs mer på vår hemsida
'Projekt/ ByggprojekUMöl leskog'.
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Lägenheterna är toppmoderna, ljust inredda
med vit köksinredning och även micio.
Trägolv i ek i hela lägenheten förrutom hall och
badrum som har klinker och egen wätt- och
torkmaskin. lnglasad altan i söderläge och en
uteplats mot norr.
Parkering ingår i hyran.

Eftersom det är kallhyra så tillkommer kostnader
för uppvärmning, vatten och hushållsel.
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Den 8 september 2020 moderniserar Com Hem
sitt tv-erbjudande och går över helt till digitala tv-sändningar med bättre
kvalitet. De analoga kanalerna, inklusive F=M-radio via w-ufraget, utgår. om du
tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på dr-n iv hämma. Det
kan du göra redan nu. Läs mer på vår hemsida.

Sortera rått i miljöhusen eller riskera böter
Så svårt borde det inte vara! Orkar vi handla och bära hem varor
borde vi också vara du ktiga på att sortera restavfallen efteråt!
ltink på att slarvet kan locka fram ska dedju r och framför allt sura miner
på (oss och) dina grannar, och det vil I viju inte!
Våra kollegor får jobba onödiga timmar och i
vissa fall helger för att städa ubp efter andras

lathet. lstället skulle de kunna lägga tiden på
att hjälpa dig eller din granne mää andra mycket
viktigare saker.
Barn är vår framtid och de får gärna lära sig att
hjälpa till, men de ska INTE skickas ensamma
till våra miljöhus för att slänga sopor eller vistas
ensamma i våra tvättstuqor.
Får du inte plats med dlia sopor, då har du ett
ansvar att bege dig till närmsta miljö- eller
återvi n n ingsstatio n. Se mer www. m i ljotekn i k.se.
Den som slarvar kan i dag få böta 500 ka
Vi är fler som delar på miljöhusen, visa hänsyn och håll ordning!

Hemförsäkring - så viktigt!
En kväll i majtotalförstördes 3 lägen-

heter i en brand i Listerby.
Som tur var inträffade det inga
al lvarliga personskador.
En hemförsäkring ger i många
ett bra skydd.för dig som hyresgäst och
din egendom. Hemförsäkring är ett krav
hos Ronnebyhus, har du hemförsäkring?

VD har ordet

I skrivande stund är det sköna majs sista solnedgång. Vilken dag vi haft. Varmt
långt in på sena kvällen men majhånad är 2O2O kommer vi ändå inte minnas
för något specifikt väder.
CoviJltq dpptar nu i stort sett hela vår vardag. Återhållsamhet med sociala
kontakter, hålla avstånd och noggrann handhygien präglar både arbetsliv och
fritid. På Ronnebyhus kämpar vi på och vi bidrar så-gott vi kan till att minska
riskerna för smittipridning. De som kan jobbar hemifrån.
Vi tar majoriteten åv våra iröten digitalt. Vi är inte inne pq kontoret samtidigt. Vi
väljer att fokusera på utemiljöernJi vår fastighetsskötsel och bara ta det mest
akuta inne hos våra hyresgäster.
Allt enligt de rekomniendåtioner som ges. När skall detta ta slut är
det många som undrar? Det gör vi på Ronnebyhus också.
Det är nög så att vi får hantera denna fråga någon eller några
månader iill. lnte släppa taget om det förhållningssätt
som vi nu har upprättat utan vidta fortsatt försiktighet.

Det finns, trots alla inställda sommareveneman
Blekinges fina skogslandskap finns kvar.
Likaså äen fantastiska blekingska skärgården. Dags att ge sig ut och fortsätta
upptäcka det vi har alldeles inpå oss och
inte låta oss nedslås av rådande läge
alltför mycket.

saker att glädjas över.
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Trevlig sommar!
Peter Persson
Uthyrning:
Johanna & Anna 0457-61 70 52

uthyrning@ronnebyhus.se

öppetider kontoret:

våndag

10-'18

Tisdagtorsdag 10-16

Fredag

10-13

(lunchstångt mån-tors
12.30-13.s0)

Serviceanmål: På "Mina sidor"
www.ronnebyhus.se eller
ring 0457- 61 7090
mån-tors 09:30-15.00
(lunchstängt 12.30-13.30)
09.30-13.00

fredag

Trygghetsjour:
Vid akuta fel 0457-61 70 56

Layout Anna Peterson. Ansvarig utgivare Peter Persson 0457-617088

