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Information till Dig som bor hos Ljungbybostäder

BoBladet
Stort intresse för det nya
bostadsområdet Åängen!

Uthyrningen är i full
gång!
De första nya hyresgästerna flyttar in till
första advent.
Nu pågår uthyrningen för etapp 3.
Vi följer byggnationen med bilder av området
på vår hemsida.

Hej!

Intresserad? Gå in på hemsidan
och registrera dig som sökande
eller besök vårt kontor!

Efter en lång och härlig sommar så känns hösten faktiskt lite kortare än vanligt.

Sommaren var rätt så lugn för oss på Ljungbybostäder, men nu är det mycket på gång
som vanligt. Stam- och takbyten, hissrenoveringar och annat som hör till vardagen för
oss som fastighetsägare. Vi kan också med glädje se hur ett helt nytt bostadsområde,
Åängen, växer fram. Spännande!
Extra kul blir också att till våren kunna välkomna vår nya hyresgäst Familjecentralen,
som kommer att öppna mitt i stan. Sen har vi också en massa spännande planer för
framtiden, så redan nu passar jag på: håll utkik efter nästa nummer av BoBladet!
Björn Eliasson, VD

Trevliga gårdsfester för
familjerna som bor i
kvarteret Uven!
Ett antal återkommande söndagseftermiddagar har Betelkyrkan
ordnat mycket populära och trevliga gårdsfester för familjerna
som bor i kvarteret Uven (Ågårdsvägen/Bondegatan).
Det har bjudits på en enkel fika, aktiviteter för barnen och man
samtalar vid kaffeborden. Till våren hoppas man kunna glädja
barnen med en ny hoppborg som har införskaffats.

Sportringen nu i Ljungby!
Vi har nöjet att presentera en ny hyresgäst, Sportringen,
som finns i samma fastighet som Studio C och Lindex.
Gör ett besök i denna inspirerande butik och hitta träningsglädjen eller kläder för ur
och skur denna vinter!

Sportringen-erbjudande till Ljungbybostäders hyresgäster vid köp av mössor och vantar!
Visa upp BoBladet och ta tre/betala för två. Erbjudandet gäller till och med 30 november 2013.

Felanmälan.

FELANMÄLAN

Gå in på hemsidan, www.ljungbybostader.se

Asib
Stambytet i kv Myran är nu klart!
Under hösten har det pågått ett omfattande arbete med byte
av avloppsstammar på Norra Torggatan och Köpmansgatan. Det planerade stambytet medförde också att
samtliga hyresgäster fick nya fina badrum!
Vi passade också på att byta ut alla gamla fönster i dessa
lägenheter. Ljungbybostäder vill tacka för den stora hänsyn
våra hyresgäster visat under den tid som arbetet pågått!

Asib är vår nye målare!
Asib och kollegan Jerry syns ute på våra bostadsområden med målning och tapetsering.

Feminett Trikå. Den lilla butiken
som har det lilla extra!
Butiken består av butiksägaren och tre butiksanställda och
har funnits i Ljungby stad i 13 år, varav över10 år som en
nöjd hyresgäst hos Ljungbybostäder.
Personalen är ett glatt gäng med hög servicekänsla som
ser ljust på framtiden!
Butiken har i dag många kunder både från Ljungby och
från andra orter utanför kommunen.

Nya ansikten på
Ljungbybostäders kontor!
Gunlög Lindell och Linda Bodevind började sina
arbeten på Ljungbybostäder i mitten av augusti.
Linda är ansvarig för bostadsuthyrningen och
Gunlög ansvarar för uthyrning av våra lokaler.

Gunlög

Linda

För alla våra hyresgästers
trivsel gällande
miljöstationerna!
Det är absolut förbjudet att slänga eller ställa möbler, TVapparater, datorer och andra större saker i och vid våra
miljöstationer.
Bryter man mot dessa regler så kan man bli debiterad den kostnad
som uppstår för bortforsling av möbler eller andra grejer.
Vänligen respektera detta!

Fanny

Magnus
är din
Bovärd
när du bor i
Studentlägenheterna.

Under en tid har vi fått en del synpunkter på att det är
svårt att komma fram när man ringer till vårt kontor.
Vi jobbar på att förbättra växelfunktionen och hoppas
att snart komma till rätta med problemet.
Det är många som ringer till oss!

Fanny Barkow, som tidigare
hjälpt oss med kundmottagning på kontoret har nu flyttat ut!
Nu syns Fanny ute i våra bostadsområde som extra resurs,
och hjälper till med centrumstädning, grönyteskötsel och
kommer även att hjälpa till med snöskottning osv.

Trött på att skrapa
isiga bilrutor?

För att få en snabbare hantering av ditt ärende,
om du har möjlighet, istället gå in på vår hemsida och
skriv ett mejl till info@ljungbybostader.se
eller om gäller det en felanmälan, så klickar man på
länken FELANMÄLAN och fyller i formuläret.

Vi har några lediga carportar
och garageplatser!

Vi på Ljungbybostäder önskar alla en
riktigt God Jul och ett gott Nytt År!
Mysigt att tända ljus i höstmörkret! Tänk bara på att släcka när du lämnar dem.
Mejla eller besök oss gärna och ge oss dina synpunkter om oss; info@ljungbybostader.se.

Eskilsgatan 11 A, Box 40, 341 30 Ljungby Tel 0372-830 60
info@ljungbybostader.se www.ljungbybostader.se

Ansvarig utgivare: Björn Eliasson

Allt för att få ett trivsamt boende hos oss på Ljungbybostäder.
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Tillgängligheten till
Ljungbybostäders
kontor.

Områdesresurs!

