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AKTUELLT
Hälsningar från ditt områdeskontor
Här kommer vårt nyhetsbrev som nu mera heter AKTUELLT.
Vi kommer här att informera våra hyresgäster om aktuella nyheter och saker på gång
i din region och i ditt närområde. Vi arbetar vidare med att skapa ett bättre boende,
för alla i våra områden. Du vet väl om att du som hyresgäst har förtur till våra nyrenoverade lägenheter?
Portenparken invigd!
Nu har vår nya fina aktivitetspark haft
invigning. Vi är glada att så många av er
hyresgäster ville komma och fira detta
med oss. Parken inehåller flera olika
områden med aktiviteter för både stora
och små.
Den nya interaktiva lekdelen i parken är
ett av de populära områdena. I denna del
går det att leka både med och utan
kompisar.
Vi kommer med jämna mellanrum byta
lekalternativen. Håll utkik efter din favorit!

Fastighetsjour
Nokas: 011-14 17 15
Fastighetsjour i Atrium Renall:
011-10 13 90

AVVIKANDE
ÖPPETTIDER
Måndagen 25/12 & tisdagen
den 26/12 kontoret stängt
Måndagen 1/1 kontoret stängt
Fredagen 5/1 kontoret stängt
från 12:00.

Regionchefen har ordet
Jag vill börja med att tacka alla
hyresgäster för året som gått och
som alltid ser jag fram mot ett nytt
år med nya utmaningar.
Jag vill också passa på att i detta
nyhetsbrev hälsa vår nya arbetschef
Josef Massi välkommen till oss på
Östgötaporten.
Josef har har 27 års erfarenhet
inom fastighetsbranchen och inom
idrotten är han aktiv som manager
för Lindö FF.
Under året har många av våra
lägenheter renoverats och flera av
våra befintliga hyresgäster har valt
att ta chansen till en topprenoverad
lägenhet.
Du som redan bor hos har förtur på
nyrenoverade lägenheter men vet
du om att du även har möjlighet att
hyra lägenhet på annan ort inom
Dcarnegié koncernen.
Jag vill slutligen tillsammans med
mina medarbetare önska er alla en
God Jul och Ett Gott Nytt år!

David Lood
Regionchef

Erbjudande för er hyresgäster
Stolt sponsor
Vi är glada och
stolta att vi på
Östgötaporten
tillsammans med IFK Norrköping kan
erbjuda rabatt på årskort till alla våra
hyresgäster.
• 50 % på sektion E, K & L
Årskortet går endast att köpa på
IFK Norrköpings kansli under deras
öppettider: Mån–fre 12.30-16.30
Legitimation och den senaste hyresavin
måste visas upp.
Hoppas vi ses på arenan Östgötaporten!
Kom i form med dans!
Just nu erbjuder vi er 50% rabatt på
kursavgifterna på vårens dankurser, start
januari 2018. Anmäl dig och en vän via
Norrköpings Sportdansares hemsida
www.nosd.se
Skriv i noteringen Östgötaporten i din
anmälan så blir rabatten avdragen på
kursavgiften.

Fåglar och skadedjur
För allas trevnad vill vi påminna om att det
är förbjudet att ge mat till vilda djur så
som fåglar och kaniner i våra områden.
Maten drar till sig skadedjur och skräpar
ner.

3 Frågor till...
Arbetschef Josef Massi

Många har haft och har stora problem
med duvor på balkonger eller råttor på
sina uteplatser.
Fåglar är ett komplicerat problem att få
bukt på. Som hyresgäst kan du hålla rent
på balkongen och inte ge fåglar mat eller
plats att bygga bo.
Att använda balkong som förvaring av till
exempel flyttlådor är förbjudet.
Har man skadedjur i sin lägenhet har man
plikt att rapportera detta. Kontakta
Anticimex för sanering och rådgivning på
nr: 011-36 74 00
Fyrverkerier
På nyårsafton är det endast tillåtet i
kommunen att skjuta fyrverkerier mellan
18:00-03:00.
Fyrverkerierna får avfyras på öppna
platser, inte på våra områden.
Även bredvid äldreboenden, sjukhus och
gravplatser är det förbjudet.

Vilken roll har du i företaget?
Arbetsledarchef för fastighetsvärdarna.
Vad ser du fram emot 2018?
- Mitt mål med 2018 är att
utveckla och förbättra våra
områden. Jag vill också att vi
ska bli bättre på servicen med
snabb återkoppling till hyresgäst som har gjort en felanmälan. Det är en spännande och
stor utmaning vi har framför
oss. Vi som bor eller arbetar
inom Östgötaporten ska känna
en stolthet.
Vad har du i matlådan idag?
-Creps med ost och skinka.

Följ oss på Facebook

Vi önskar alla våra hyresgäster
en God Jul och ett Gott Nytt År!

KONTAKT
ADRESS
Östgötaporten AB
Grundläggaregatan 3
603 48 Norrköping
TELEFON 011-473 55 00
E-POST info@ostgotaporten.se
HEMSIDA www.ostgotaporten.se
Observera att tider avser helgfria vardagar.
I samband med helger kan det förekomma
avvikelser.

BESÖKSTIDER
Måndag & torsdag
13:00–16:00
Extra öppet den sista och
första vardagen varje månad

TELEFONTIDER ÖVRIGT
Måndag–fredag
08:00–12:00, 13:00–16:00
Telefon: 011-473 55 00

TELEFONTIDER FELANMÄLAN
Måndag–fredag
08:00–12:00
Telefon 011-473 55 00

TELEFONTIDER UTHYRNING
Måndag, tisdag och fredag
08:00–12:00, 13:00–16:00
Telefon: 011-473 55 00

