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Partnerskap
med föreningar

Samarbeten lokalt gynnar alla

Skydda dig mot
brand och inbrott
Bra råd för ökad trygghet

LEDARE

Vi står starka
inför framtiden
Vi är snart ett kvartal in i 2021 och tyvärr fortsätter
pandemin att påverka såväl Hallstahem som hela
Sverige och världen. Jag hoppas innerligt att vi inom
det närmaste kvartalet får igång vaccineringen i högre hastighet än idag och därmed kunna se lite ljus i
tunneln.

I

kristider är det viktigt att samhällets grundbultar fungerar. Boendet tillhör den kategorin varför vi känner ett stort ansvar för att
upprätthålla så bra kundservice som vi bara kan, med hänsyn taget till de restriktioner som vi varit tvungna att vidta och fortsätta
med. En stabil ekonomi är också en viktig grundbult i ett företag,
och särskilt viktig i kris. Därför känns det väldigt bra att konstatera att
Hallstahem gjorde ett mycket bra resultat året som gick, +12 mkr. Att
vi i det resultatet dessutom kunde inrymma extra underhållsinsatser
om 4 mkr utöver budget är jättebra. Hela vår vinst återinvesteras i
verksamheten i form av ännu mer underhåll, investeringar, satsningar
på utemiljö och trygghetsskapande åtgärder i våra bostadsområden.
Ett stort glädjeämne under pandemiåret 2020 var att vi byggstartade
37 nya lägenheter i det som ska bli Myrans Trygghetsboende 55+ i
Kolbäck. I skrivande stund pågår uthyrningen av dessa lägenheter
för fullt och hittills har intresset varit mycket stort! Är du intresserad
av att bo här i framtiden, kom ihåg att registrera dig i vår bostadskö.
I Myrans Trygghetsboende kommer kommunen genom Seniorglädje
bedriva verksamhet i en gemensamhetslokal på markplan. Verksamheten kommer vara öppen och tillgänglig både för de boende i huset
såväl som kommunens övriga pensionärer. Vi hoppas och tror att
detta kommer bli en populär och viktig mötesplats i Kolbäck.
Ulf Magnusson
VD

Kundtidningen Utsikten
Ansvarig utgivare:
Ulf Magnusson
KUNDCENTER
Besöksadress:
Parkgatan 2, Hallstahammar
Postadress: Box 64,
734 22 Hallstahammar
Telefon: 0220 – 77 40 00
E-post: info@hallstahem.se
Webb: hallstahem.se
TELEFONTIDER
Måndag – tisdag kl 8–16
Onsdag kl 8–17
Torsdag kl 8–16
Fredag kl 8–15
Lunchstängt kl 12–13
BESÖKSTIDER
Kundcenter är stängt för
spontana besök pga corona.
Endast nycklar och bokade
möten. Ring på porttelefonen.
Se telefontider när vi är här.
JOUR (KVÄLLAR OCH HELGER)
När det gäller utelåsning,
akuta fel och störande grannar.
Ring Securitas: 0220 – 77 40 50
TV, INTERNET OCH TELEFONI
VIA KABELTV-NÄTET
Hallstahammar, Kolbäck
Telenor: 020–222 222
Strömsholm
Satcom: 0221 – 345 50
N Prästgårdsgatan, Eldsbodavägen och Vallmogatan
Serverado: 08–5000 5777
TV, INTERNET OCH
TELEFONI VIA FIBRA STADSNÄT
Besök fibra.se/hallstahammar
eller kontakta din tjänsteleverantör
FELANMÄLAN
hallstahem.se/minasidor
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Vikta kartonger i
miljöboden, tack!
Ökad näthandel gör att det
snabbt blir fullt i kärlet för
pappersförpackningar om man
inte tar sig tiden att vika ihop
kartongerna. För allas skull vore
det toppen om du gör det, så
slipper det bli överfullt och ramla
ned på golvet.
Plast i matavfallet är också
ett stort problem. Plast förstör
biogasprocessen, vilket innebär
att matavfall som innehåller plast
bränns istället för att användas
till biogas. Lägg därför aldrig din
bruna påse i en plastpåse innan du
slänger den.

Partnerskap med föreningar
I slutet av 2020 uppmanades
lokala föreningar att ansöka om
partnerskap med Hallstahem.
Nu har ansökningstiden löpt ut,
och sex föreningar inleder nu
samarbeten för 2021.
- Att engagera sig lokalt ser vi som
en självklarhet. Att få se barn och
ungdomar utvecklas ger mycket
tillbaka, men det ger oss också en
plattform att möta befintliga och
nya kunder. Vi blir synliga och kan
marknadsföra oss och samtidigt
bidrar vi till något som är positivt för både föreningslivet och
kommunen, säger Lina Andersson
på Hallstahem som ansvarar för

partnerskapen. Pengarna ska komma
så många tillgodo som möjligt, eller
träffa ett särskilt behov som finns i
bostadsområden eller i kommunen
som helhet.
Samarbetet ska gynna i första hand
barn och ungdomar, vilket förväntas
öka tryggheten och trivseln totalt
sett i kommunen.
De sex föreningarna som nu ingår
partnerskap med Hallstahem är:
• Hallsta Ridklubb
• Ekeby BK
• Hallstahammars Brottningsklubb
• HSK Fotboll
• IBK Hallsta
• Hallstahammars Bordtennisklubb

Pappersfakturorna försvinner i år

Bli poolare!

Snart slutar Hallstahem helt
med att skicka ut pappersavier
via post. Hyresavin för
november, som skickas i mitten
av oktober, blir den sista som
skickas sen övergår man helt till
andra betalsätt.

Behöver du bil men bara ibland?
Som hyresgäst kan du bli medlem
helt gratis i Hallstahems elbilspool
och boka in en miljövänlig, ljudlös
biltur redan idag. Använd som
extrabil när behovet finns, när du
ska veckohandla eller bara göra
en utflykt över dagen. Miljövänligt
och prisvärt. Läs mer på hallstahem.se/bilpool.

- Idag får hälften av våra kunder
fortfarande sin hyresavi per post
i sin brevlåda, trots att vi erbjuder
andra miljövänligare betalsätt. För
att få fler att ansluta till e-faktura
och autogiro, har vi nu beslutat
att helt enkelt sluta erbjuda något
annat. Behöver man avin på pränt,
kan man öppna den som pdf från
Mina Sidor och själv skriva ut den,

säger Emma West, ekonom på
Hallstahem.
För att ansluta till autogiro - gå
in på hallstahem.se, Att bo hos
oss och Hyresinbetalningar så är
det gjort på några få klick med
BankID.
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BRANDSÄKERHET

Nolltolerans mot
saker i trapphuset
Även gångar i källare och
vindar ska hållas fria av
brandsäkerhetsskäl
UNDER ÅRET KOMMER fastighetsskötarna jobba
mer intensivt med att komma tillrätta med ett stort
problem, nämligen kvarlämnade saker, möbler etc i
trapphus, källargångar och vindar.
– Detta är ett återkommande problem, framför allt
kring månadsskiften när många lämnar kvar möbler
och skräp de inte vill ha kvar istället
för att åka med dem till Återbruket,
säger Tomas Ahlgren, områdessamordnare.

Möbler, barnvagnar och annat som
lämnas i allmänna utrymmen utgör en brandrisk
och hindrar sjukvårdspersonal att komma fram i
händelse av en olycka.
– Vi måste alla hjälpas åt att hålla ordning i de
allmäna utrymmena, det är för allas säkerhet om det
skulle börja brinna eller om någon blir allvarligt sjuk
och snabbt behöver föras till sjukhus, tillägger Tomas. Om du som granne ser någon som lämnar kvar
saker där de inte ska vara, så är vi tacksamma om vi
får veta det så att vi kan prata med ägaren.
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ÄVEN TIDNINGAR OCH REKLAM har en tendens att bli

kvarlämnade på golvet i trapphusentrén, vilket även
det utgör en brandrisk.
– Visa respekt för den som städar, ta med din egen
reklam till Miljöbodens tidningsåtervinning. Eller
sätt upp en klisterdekal "Nej tack till reklam" på din
postbox eller ditt brevinkast.

GROVAVFALL ÄR OCKSÅ är ett återkommande

problem. Grovvafall ska köras till Återbruket - det
är endast hushållssopor och förpackningar som ska
lämnas i miljöbodarna. Man fakturerar den som
lämnar kvar grovavfall. En hämtning kan kosta flera
tusen beroende på storlek och vikt, då kan det vara
värt en extra vända till Återbruket för att slippa det.

Skydda dig mot brand hemma
Minska risken för brand
Om det brinner hemma beror det oftast på vanliga saker vi använder. Så här kan du minska
risken för brand:

Lägg inte saker som kan börja
brinna nära eller på spisen. Gå inte
ifrån spisen när den är på. Skaffa
gärna en spisvakt som stänger av
spisen vid fara för brand.

Aska, kol och liknande från
öppna spisar eller grillar ska
du lägga i en metallburk med
lock. Släng aldrig varm aska i
soppåsen.

Gå aldrig ifrån stearinljus som
brinner. Släck tända ljus innan du
går ut ur ett rum. Ställ inte tända
ljus nära sådant som kan börja
brinna.

Använd inte elektriska apparater med trasiga sladdar eller
kontakter.

Ställ inte elektriska element
för nära sådant som kan börja
brinna, till exempel kläder.

I trapphuset får du inte ställa
sådant som kan börja brinna, till
exempel sopor, tidningar, lådor
eller barnvagnar. Se till att dörrar
till källare och vind är låsta.

Bra tips!
• Rök inte i sängen eller där du kan somna.
• Häll vatten i askkoppen innan du tömmer den.
• Se till att barn inte får tag på tändstickor eller tändare.

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan myndigheter,
försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas
räddningstjänster.
Läs mer om hur du skyddar dig mot brand på www.DinSäkerhet.se/brand
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TRYGGHET

Nätsmarta webbinarier
Hallstahem huvudpartner
för Aktiv Skola

S

tiftelsen Aktiv Skola arbetar heltäckande
för att skapa en bättre skola i Sverige. De tar
fram utbildningsmaterial inom ämnen som
droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning
som skolor i hela landet får ta del av utan kostnad. De
arrangerar dessutom kostnadsfria föreläsningsturnéer
för elever och håller i webbinarier för skolpersonal
och vårdnadshavare. Under 2021 erbjuder de föreläsningar och webbinarier, på plats i klassrummen
(beroende på coronaläget) eller digitalt, på ämnet
”Nätsmart” som handlar om grooming, nätmobbning
och annat som barn råkar ut för på nätet. I år har
flera högstadieklasser i kommunen redan deltagit i
webbinariet.
– Livet på nätet är en del av elevernas verklighet och
vardag. Vi vuxna är relativt ovana och har inte full
koll på vad som händer bakom skärmarna. Mobbning, kränkningar och övergrepp blir allt vanligare
och vi vuxna behöver få mer koll och vara mer
delaktiga för att kunna vara ett bra stöd för barnen,
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säger Karin Wibeck, kurator på Näslundsskolan och
Strömsholms skola, som deltagit i webbinariet.
Föreläsningen sätter fingret på hur man som barn
och vuxen kan bli nätsmart. Fokus ligger på grooming
och vad man kan göra för att förhindra det. Grooming
är när vuxna, oftast under falsk identitet, tar kontakt
med barn på internet eller på sociala medier i syfte
att utnyttja dem sexuellt. Där barn finns, där finns
också förövare.
HAR DU NÅGRA TIPS TILL FÖRÄLDRAR ELLER ANDRA
VUXNA SOM VILL BLI MER DELAKTIGA I BARNENS
VARDAG PÅ NÄTET? Delta på webbinariet, det är
gratis! Du blir medveten om riskerna, vilka frågor du
ska ställa och hur du skyddar barnen. Du anmäler dig
enkelt på aktivskola.se/forelasningar, avslutar Karin.

TIPS TILL FÖRÄLDRAR
• Prata med barnen. Var nyfiken på vilka forum de
hänger på och sätt dig bredvid ibland
• Be dem vara i rummet där man kan gå förbi, inte
att de sitter själva på sitt rum framför skärmen

AKTUELLT

16-17 år? Sök sommarjobb!
Extra sommarlovspengar
och bra jobbreferenser

N

u söker vi dig som vill jobba som
fastighetsskötare i våra bostadsområden under tre veckor i sommar. För
att söka behöver du uppfylla följande
kriterier:
• Du har fyllt 16 år men är yngre än 18 år
• Du har god fysik
• Du är serviceinriktad och kan möta hyresgäster
på ett bra sätt

Period 1 vecka 25–27 (6 platser)
Period 2 vecka 28–30 (6 platser)
Period 3 vecka 31–33 (6 platser)
ÅLDERSKRAV

Vi har valt 16–17-åringar eftersom
just de har svårt att få sommarjobb. Det är viktigt att
man har fyllt 16 år när perioden för sommarjobbet
är, eftersom vi måste följa de arbetsmiljöregler
som reglerar jobb för minderåriga.

ARBETSUPPGIFTER OCH TIDER

Arbetet består av exempelvis ogräsrensning,
skräpplockning och oljning av möbler. Sommarjobben finns i tre perioder på tre veckor vardera
över sommaren.

18 år eller äldre?
HALLSTAHEM ÄR I BEHOV AV 4 sommarvikarier som

tillsammans med övrig personal jobbar med fastighetsservice. De vi söker är positiva och ansvarsfulla
personer som tycker om att arbeta i både lag och
självständigt. De vanliga semesterperioderna är juni,
juli och augusti, men det kan behövas vikarier även
före och efter dessa tider. Vi ser gärna kvinnliga
sökanden. Läs mer på hallstahem.se/sommarvik

SÅ HÄR SÖKER DU
SOMMARJOBB - DETTA BEHÖVER VI
- En kort beskrivning av dig själv
- Personnummer, namn och adress
- Telefon och mejladdress
- Vilken period du helst vill jobba
SOMMARVIKARIAT - DETTA BEHÖVER VI
CV och personligt brev.
Vi vill ha din ansökan senast 31 mars.
Ansökan sänds till: sommarjobb@hallstahem.se
Kontaktperson: Katja Erola, tel 0220 77 40 07
e-post: katja.erola@hallstahem.se

HALLSTAHEM BYGGER

Nya bostäder på
gång
Knektbacken

Pågående och
planerade byggprojekt
I STAMBYTET PÅ på Surbrunnsvägen och Tunalunds-

vägen är nu etapp 2 klar och man går in i den tredje
och sista etappen. Den planeras bli klar i december.

KOLBÄCKS NYA FEMVÅNINGSHUS är

nu på plats och det invändiga
arbetet pågår för fullt. Alla 37
lägenheter i Myrans Trygghetsboende 55+ är nu uthyrda.
– Efterfrågan har varit enorm vilket
såklart är jättekul! säger Maria Kumpula, kundvärd
på uthyrningen. Grattis alla ni som nu kan flytta in
som första hyresgäst den 1 november. Läs mer om
projektet och se hur bygget går framåt på hallstahem.se/myran.

INTRESSERAD AV NYPRODUKTION?

Du som är intresserad av att bo i något av dessa
projekt i framtiden, registrerar dig som sökande på
vår webb och loggar in på Mina sidor en gång per år
för att behålla dina poäng. Lägenheterna kommer att
fördelas genom den vanliga kön enligt den ordinarie
uthyrningsprocessen. Det finns alltså ingen separat
kö för dessa nya lägenheter.

KNEKTBACKEN STÅR NÄST PÅ TUR och då med ett

förtätningsprojekt på fotbollsplanen mellan de
befintliga femvåningshusen. Projektet planeras på
egen mark med befintlig infrastruktur vilket snabbar
på planeringen. Målet är att huset byggstartas under
2022 med ca 20 lägenheter.

RONDELLEN planeras efter Knektbacken. Detaljplanen är just nu överklagad och arbetet fortsätter.
Detta är ett större projekt där vi planerar för ca 55-60
lägenheter. Tomten ligger vid Sörkvarsvägen/Dalbyvägen.
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PLANERADE PROJEKT
KNEKTBACKENS FOTBOLLSPLAN
Ca 20 lägenheter • fem våningar • byggstart 2022

RONDELLEN
Cirka 55-60 lägenheter • tre-sju våningar

HANTVERKARNA

Dags för fönsterbyten
Interoc byter till treglasfönster på flera områden
HEJ OLAFUR JONSSON, FÖRSÄLJNINGSCHEF
PÅ INTEROC! VILKA ÄR NI OCH VAD GÖR NI ÅT
HALLSTAHEM?

Interoc Dörr & Fönster AB är ett
byggföretag som startade 2012 och
vi är specialiserade på helhetslösningar vid dörr- och fönsterbyten.
Vi jobbar också med saneringar,
plåtarbeten och fasadskivmontage.
Vår arbetsglädje bottnar i att få ta ansvar för projekt
och använda vår kompetens för att lösa uppgifterna
vi ställs inför på ett bra sätt.
Att jobba i andra människors hem är vi vana vid och
vi förstår vikten av att fönsterbytet blir en så liten
störning som möjligt i de boendes vardag.
Det är de boende som är våra ”kunder” och som
kommer att betygsätta vårt arbete. Därför jobbar vi
med ett tydligt informationsflöde till de boende och
till er som beställare. Vi har även utvecklat rutiner
för att Corona-säkra våra fönsterbyten både för de
boende och för våra montörer.
VAD HAR NI FÖR PÅGÅENDE UPPDRAG JUST NU?

Just nu håller vi på med att projektera tre objekt som
ska få nya fönster och fönsterdörrar innan semestern som finns på adresserna Trädgårdsgatan 12-16,
Skogsvägen 1 A-B, Torsvägen 12 A-B och Torsvägen
14 A-C.

Treglasfönster ger bättre isolering och ventilation,
och därmed ett bättre inomhusklimat.

VILKA UPPDRAG HAR NI FRAMÖVER?

Eftersson vi är ramavtalspartner planerar vi för
uppdrag för ett år framåt. Just nu räknar vi två andra
adresser i Hallstahammar.
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TRYGGHET

Källarinbrott allt vanligare
Kolbäck särskilt drabbat

U

nder det senaste året har det blivit allt
vanligare med källarinbrott. Dock är
det inte alla inbrott som polisanmäls.

– Det är synd, för det kan ibland vara
små detaljer som till synes verkar obetydliga men
som i en utredning kan vara avgörande för oss i att
hitta en gärningsman och/eller stulet gods. Bara för
att en anmälan läggs ned innebär det inte att den
försvinner. Den tas upp igen om uppgifter tillkommer som gör att vi kan utreda brottet,
säger Per Ersgård, kommunpolis i
Hallstahammar. Därför är det
oerhört viktigt att alla inbrott
polisanmäls, så att bitarna kan
falla på plats.

VAD GÖR HALLSTAHEM?

När Hallstahem får vetskap om att ett inbrott gjorts
uppmanas hyresgästen alltid att göra en polisanmälan och kontakta sitt försäkringsbolag. Därefter lagar
vi förråden eller byter dem till säkrare modeller. På
Hagvägen 18-20 i Kolbäck byter vi nu hönsnäten till
säkrare troaxförråd med stabilare stålgaller, för att
förebygga fler inbrott.
– Vi ser tyvärr att många förråd lämnas olåsta, eller
sällan tittas till. Ta för vana att kolla till förrådet då
och då och hör av dig till oss om du ser något som
verkar konstigt, säger George Bruggeman, områdeschef i Kolbäck. Ställ heller aldrig upp källardörrarna
och släpp aldrig in folk i porten du inte känner. Vi
ronderar kontinuerligt i våra fastigheter och ibland
ser vi till att även Securitas håller koll på kvällar och
helger.
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Hur ska du agera vid inbrott
- Anmäl brottet till polisen och berätta
vad du blivit av med. Vid husrannsakan av
bostäder och fordon kan de hitta stulna
saker. De beslagtar dessa och försöker
härleda dem till personer och brottstillfälle.
- Beskriv stulet gods så noggrannt som
möjligt. Har du speciella kännetecken,
märkning eller serienummer så ökar chansen att få tillbaka det som stulits.

Tips i förebyggande syfte
- Fotografera eller dokumentera sakerna i
ditt förråd så noga du kan. Då är det lättare att minnas vad som försvunnit och
polisen kan enklare spåra anträffat gods.
- Titta till förrådet ofta, så att upptäckten
av ett inbrott kan anmälas snarast.
- Ha god kontakt med dina grannar och
informera varandra om iakttagelser.

TÄVLING

Vad ska du göra om du är intresserad av att bo
i kommande nyproduktion?
1. Om du inte redan står i
bostadskön, bör du registrera dig
och logga in en gång per år
X. Ringa Hallstahem och ställa dig
i en separat kö för nyproduktion
2. Ingenting just nu. Registrera
dig när lägenheterna är klara för
uthyrning.

Vad kan du vinna?
Svarar du rätt kan du vinna
ett kit för utflykter utomhus.
Svaret hittar du här i tidningen.
Skicka ditt svar till:
info@hallstahem.se senast den
30 april. Märk mejlet
"TÄVLING UTSIKTEN". Ange
namn och kontaktuppgifter.
Vinnaren meddelas per telefon.

KUNDFORUM

VANLIGA FRÅGOR

Svar på vanliga frågor
Du vet väl att du som kund söka
svar på våra vanligaste frågor,
eller ställa en egen fråga, i vårt
kundforum på hallstahem.se? Leta
efter någon av symbolerna ovan
på hallstahem.se, så kommer du
till forumet. Välkommen in!

CORONA

Fortsätt hålla avstånd
Tack för att du som hyresgäst
fortsätter hålla avstånd på två
meter när vi är hemma hos dig och

I förra numret ställde vi
följande fråga:
Vad ska du göra om din
brandvarnare slutat
fungera?
Rätt svar: Ring Hallstahem,
så byter vi ut den till en ny.
Vinnare av fyra sportlotter
blev Ingrid Ericsson. Grattis!

NYTT MOBILNR?
Vi skickar ibland sms
om saker som rör dig och
ditt boende. Se till att
uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina Sidor!

BANK-ID

Digital kontraktskrivning
utför arbeten, för allas trygghet.
Kundcenter är fortsatt stängt för
spontana besök. Gör din felanmälan via Mina sidor eller på telefon
till 0220-77 40 00.

NEDSKRÄPNING

Vi tar bort papperskorgar
På en del av fastigheter har man
papperskorgar monterade vid
entréerna. Dessa tas nu successivt
bort av brandriskskäl. Man har
även tagit bort en del papperskorgar ute i bostadsområdena.

GRATTIS!

– De fylldes ofta med hushållssopor, vilket ju inte är syftet, säger
Jimmy Robersson, områdeschef.
Vi har märkt en tydlig förbättring
och mindre nedskräpning efter
denna insats, säger han.

Från och med april tar vi ytterligare ett steg i vårt arbete med
digitalisering och börjar med
digital kontraktskrivning för våra
lägenheter. Det innebär att vi inte
längre skickar kontrakt, utan det
mejlas och skrivs under med hjälp
av Bank-ID eller SMS.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
Du följer väl oss på Instagram?
Här kan du hålla dig uppdaterad på vad som
händer på Hallstahem
och i bostadsområdena.
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LOKALHYRESGÄSTER

Ny tandläkare på Parkgatan 4

Jag vill ansluta till autogiro, hur
går jag tillväga?
/Bengt

I höstas tog leg. tandläkare Reka
Markasz Kertesz över ansvaret
för Lars-Olof Sjödins tandläkarmottagning på Parkgatan 4.

Hej Bengt! Har du Bank-ID så går
du in på vår webb och klickar in dig
på "Att bo hos oss" och hyresbetalningar. Där finns en direktlänk till
autogiromedgivande. Annars går
det bra att be oss skicka en blankett som du fyller i och signerar.
/Emma, ekonom

– Jag behåller både kunder och
de duktiga medarbetarna, vilket
känns jättebra, säger Reka.
Reka har 21 års erfarenhet av
tandvård i olika verksamheter, nu
senast inom Folktandvården på
Viksäng i Västerås. Två tandsköterskor och en tandhygienist
ingår i teamet. Mottagningen är
en del av Praktikertjänst.
- Vi gör allt inom tandvård, för alla
åldrar. Vi har även möjlighet att
lista nya patienter. Du når oss på
telefon 073-842 44 25.

VANLIGA FRÅGOR

Från vänster: Leg. tandläkare Reka,
tandhygienist Madina och tandsköterskor
Sara och Susanne.

Hur ofta måste jag uppdatera min
ansökan för att få stå kvar i kön?
/Mahmod
Hej Mahmod! Du behöver logga in
en gång per år för att behålla dina
köpoäng. Det är för att vi vill hålla
registret aktuellt och up-to-date.
/Maria, kundvärd uthyrning

Vad gör jag om någon står på min
förhyrda parkeringsplats?
/Annica

Beställ internet
tv och mer på
fibra.se
tjanster.fibra.se/serviceguide/

KONTAKTA OSS:
Telefon:
0220–77 40 00
12
Mejl: info@hallstahem.se

HÄR FINNS VI:
Webb: hallstahem.se
Besök: Parkgatan 2

VI ÖNSKAR DIG
EN VARM OCH
FRISK VÅR!

Hej Annica! Om du vet vem som
står där - prata med personen,
annars ring Securitas så kommer
de och lappar bilen. Du kan då
behöva visa upp ditt hyresavtal på
p-platsen.
/John, områdessamordnare

Jag har bytt telefonnummer,
behöver Hallstahem veta det?
/Ola
Hej Ola! Ja, vi behöver veta det för
att din porttelefon ska fungera
samt vid kontakt med dig. Du
ändrar uppgifter på Mina sidor,
dock behöver du kontakta oss för
ändring av porttelefonen då detta
ligger i ett annat system.
/Anna, kundvärd

