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Vi påbörjar en
inventering

Inspiration och
planteringstips

Nyheter på
Mina sidor

Under året gör vi en inventering
av vårt fastighetsbestånd.

Låt dig inspireras av vårens och
sommarens blommor.

Missa inte att registrera dig för
Mina sidor och ta del av det nya
innehållet.

Vi flyttar till nya lokaler på

Östra Torget
Just nu är arbetet i full
gång med att bygga om
och renovera delar av
lokalerna på Östra Torget. Vi kommer att flytta
vår verkstad och vårt
lager dit. Hantverkarnas
och bovärdarnas personalutrymme kommer
också att finnas där.

Björn Eliasson

VD, Ljungbybostäder

Vi beräknar att kunna
flytta in i våra nya lokaler innan sommaren.

Det händer mycket nu...
...kanske ett slitet uttryck men som verkligen
beskriver läget hos oss på Ljungbybostäder. Nytt
fastighetssystem, lägenhetsinventering i hela
beståndet, en härlig grönsäsong som kickar
igång, nyproduktion och ombyggnationer.

Anton Karlsson från Imtech kopplar in el i de nya lokalerna.

En nysatsning som känns riktigt bra att kunna
presentera är att vi just nu håller på att rekrytera en projektanställd som ska stärka upp vårt
bostadssociala arbete och fördjupa relationerna
med våra hyresgäster.
Som sagt mycket på gång, men allt har ett syfte;
att flytta våra positioner och driva utvecklingen
framåt. Att du som hyresgäst ska få det tryggt
och enkelt där du bor. Hemma.
Och du, glöm inte att registrera dig på vår
hemsida och ta del av alla nyheter som finns på
Mina sidor.

/Björn Eliasson

Inventering av lägenheter
Under 2016 kommer vi att göra en inventering av våra
lägenheter för att se över standarden i vårt fastighetsbestånd. Vår besiktningsman kommer att utföra arbetet
och du kommer att bli informerad i god tid innan han
kommer till ditt område.
Under lägenhetsinventeringen gör vi en bedömning av
bland annat ytskikt, ålder på vitvaror, köksinredning och
badrum med mera.
Du behöver inte städa eller plocka undan någonting i
lägenheten. Arbetet kommer att pågå under dagtid
mellan klockan 08:00-16:00. Mer information kommer att
skickas till dig per post.

Ta chansen och påverka ditt boende
Du känner säkert igen att du har fått hem ett
formulär där vi önskar få dina synpunkter på ditt
boende. För oss är det viktigt att du trivs och dina
synpunkter kan hjälpa oss till både små och stora
förbättringar.

Det tar ca 5-10 minuter att svara på frågorna och
det går lika bra att göra det via Internet som att
svara på pappersenkäten, använd då länken som
finns i brevet. Alla svar är viktiga, oavsett om du är
nöjd eller inte.

Carina Svensson, Janssons Blommor

”Kryddor av olika slag är
fantastiskt fint och hållbart”
Att odla växter eller kryddor på balkongen eller uteplatsen
behöver inte vara krångligt eller svårt. Det finns många olika
alternativ och vad passar bättre än massvis med färgglada blommor efter en lång och mörk vinter.

För att få inspiration inför vår- och sommarplanteringen frågade vi
Carina Svensson, som driver Janssons Blommor i Ljungby, om vad hon
tycker passar bäst att odla när utrymmet är begränsat.
En vårfavorit som Carina tipsar om är penséer som finns i många olika
sorter och färger. På senare år har även minipenséer kommit. – De har
blivit mycket populära och blommar dessutom länge. De blir inte lika långa
och rankiga som vanliga penséer kan bli, vilket kan vara ett plus om det
inte finns så mycket plats att plantera på, förklarar Carina.
Penséer håller inte hela sommaren så när det är dags att byta blommor
finns det många olika växter att välja mellan som passar i planteringar.
Vill du exempelvis ha något som hänger över kanten på krukan rekommenderar Carina en Bacopa, eller snöflinga som den också kallas. Denna växt
har små blommor och finns i vitt, lila och rosa. Dessutom blommar den
långt in på hösten.
För dig som tycker om att laga mat med färska kryddor finns det många
olika sorters örter och kryddor att välja mellan. – Kryddor av olika slag är
fantastiskt fint och hållbart. De doftar gott och ger en härlig grönska. Glöm
dock inte att vattna kryddorna ordentligt, de får absolut inte torka ut.
Tänk på att byta jord i planteringslådorna och krukorna då näringen
snabbt tar slut. Carina tipsar om ”näringskottar” som läggs i krukan och
som ger växterna näring under ca två månader. – Vatten och näring är
det viktigaste men såklart en hel del sol också, avslutar Carina.

Mina sidor
Den första januari tog
Per-Olof Karlsson över
som bovärd för kvarteren
Kolvringen, Snöklockan
och Uttern i Ljungby.
Per-Olof är sedan tidigare
bovärd i Ryssby och har
valt att utöka sin tjänst hos
oss, vilket vi är glada över.

I samband med bytet av vårt fastighetssystem uppdaterades
även innehållet på Mina sidor. Nu kan du som är hyresgäst
bland annat se din hyresfaktura och göra en felanmälan.
Du kan också följa din felanmälan eller ditt ärende på
Mina sidor. På sikt kommer även det digitala tvättbokningssystemet att finnas tillgängligt på sidan.
När du gör registreringen för Mina sidor får du en fråga
om du även vill registrera dig som sökande i bostadskön.
Svarar du ”Ja” på denna fråga kommer du också vara
registrerad som bostadssökande och samla köpoäng.
Svarar du ”Nej” är du enbart registrerad som hyresgäst och
kan använda de funktioner som tillhör ditt boende.

Vi kör grönt
Aktuellt just nu
Utbyggnad av fibernätet
I maj beräknar vi vara klara med
installationen av fiber i följande
områden: Asken, Meteoren och
Stenbacken.

Nytt saneringsavtal
Vi har ett nytt saneringsavtal med
företaget Nomor AB. Tidigare avtal
med Anticimex upphörde den 29
februari. Du som är hyresgäst hos oss
kan själv kontakta Nomor AB om du
har problem med myror eller andra
skadedjur. Skadeanmälan görs till
kundtjänst, tel: 0771-122 300. Besök
deras hemsida för mer information,
www.nomor.se

Vi utökar vår elfordonspark med en Renault Zoe.
Nu är hälften av vår fordonspark el-bilar.
Med årsproduktionen av vår solcellsanläggning, som
finns på Ågårdsvägen, skulle vi kunna ladda våra
el-bilar 1 000 gånger vilket motsvarar ca 11 000 mil.
Kort fakta - Renault Zoe
Effekt: 88 hk
Batterikapacitet: 22 kW
Räckvidd: ca 15-17 mil
Topphastighet: 135 km/h
Förbrukning: 1,33 kWh/mil

Grillsäsongen är här
Tänk på att placera grillen på
lämpligt avstånd från fastigheten
eftersom röken inte är trevlig för dina
grannar.
Det är inte tillåtet att grilla med kolgrill på balkongen. Ett bra alternativ
är att använda el-grill istället.

Ljungbybostäder i siffror

207st
1 Rum och
kök

437st
2 Rum och
kök

265 st
3 Rum och
kök

184 st
4 Rum och
kök
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