Det lilla bostadsföretaget med det stora hjärtat

Bollebobladet
Juni 2017

Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar!
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3 hyresavier
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Vi provar i vårt nya fastighetssystem att gå tillbaka till att avisera tre månader i taget
Östra
Nedsjön
igen. Du får nu hyresavier för juli, augusti
och
september IS
samtidigt.
Till dig som inte har autogiro, vi ber dig att vara noga med att ta rätt avi för rätt månad,
och ange tillhörande OCR-nummer om du betalar via Internet.
I samband med att vi kör igång vår kundwebb till hösten, kommer du som inte vill ha
pappersavier att få möjlighet att välja bort dem.
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Öppettider och kontakt i sommar
Förändrade öppettider under
midsommarveckan på kontoret:
Torsdag 22/6…..10.00-13.00
Fredag 23/6……Stängt

Trevlig midsommar !
Semesterperioden:
Vårt kontor håller stängt vecka 28, 29 och 30.
Fastighetsskötarna löser av varandra, och den
som jobbar svarar på felanmälansnumret under
dagtid. Du felanmäler så här:

 På vardagar mellan klockan 07:00-16:00
tar fastighetsskötarna emot din felanmälan via telefon på nummer:
033-231418. Övrig tid kan du göra din
felanmälan till en telefonsvarare på
samma nummer.
 På www.bollebo.se kan du dygnet runt
göra din felanmälan via vårt formulär.

Det finns lediga dagar i vår
gästlägenhet !
Många helger är uppbokade, men
det finns en del obokade vardagar.
Du som är hyresgäst hos Bollebo
kan hyra vår gästlägenhet för nära
och kära som hälsar på.
Lägenheten ligger på
Kungsbackavägen 1 i centrala
Bollebygd och det kostar 250 kr per
natt att hyra den. Betalning sker när
du hämtar nyckeln. Du kan betala
via Swish, kontant eller genom ett
tillägg på hyran.
I lägenheten finns fem sovplatser,
dusch, toalett och köksutrustning.
Du tar med dig egna lakan och
handdukar och du städar efter dig.
Tyvärr kan du inte längre ta med
dina husdjur till lägenheten.
För bokning och mera
information, ring 033-23 14 10
eller kom till kontoret.

 Efter dagtid, måndag-torsdag mellan
klockan 16:00-07:00 och fredag klockan
13:00 till och med måndag klockan
07:00, kan du anmäla akuta fel som
måste åtgärdas omgående till
Securitas på telefonnummer:
010-4705105.
Våra sommarjobbare:
Tilda Enesten och Rikard Helgesson kommer att
sommarjobba hos oss några veckor från mitten av juni.
Du kommer säkert att se dem i farten där du bor!
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Rådjurskid i Hindås, Interiör
juni -11kök
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Vill du förändra något i utemiljön?
Ansök hos oss först, vi har regler som
gäller.
Det kan handla om till exempel:
•

Plank/staket/altaner

•

Parabol

•

Markiser

Ladda ditt batteri hos Bollebo

•

Rabatter

Nu kan du ladda din elbil på Ballebovägen
4, utanför Bollebos fastighetsskötarkontor.
Kostnaden är 22 kr/timme. Du bokar
platsen genom laddkoll.se. Där hittar du
all information du behöver.

•

Borttagning av buskage/träd

IS

För vissa förändringar krävs också
bygglov. Först ansöker du om att förändra
något genom att fylla i en blankett.
Blanketten finns att hämta på kontoret.
Vi kan också skicka den till dig om du vill,
kontakta oss på telefon: 033-23 14 10

Fiberinstallation just nu
Som vi tidigare har informerat om här i Bollebobladet, tecknade Bollebo ett avtal med
Telia gällande öppen fiber under slutet av förra året. Arbetet med att dra in fiber är nu i
full gång.
På Örelundsvägen i Olsfors och på Törevägen i Töllsjö är grävarbetet
klart och lägenhetsinstallationer påbörjas under juni månad.
På Boråsvägen i Olsfors är grävarbetet klart, men lägenhetsinstallationerna
ligger lite längre fram i tiden.
Grävarbeten är också klara på Vinkelvägen 9-37 i Bollebygd och här sker lägenhetsinstallationerna under juli månad, tillsammans med Skattegårdsvägen 13.

På Kråkvägen 1-85 gräver man det sista under vecka 24 och därefter påbörjas grävning
på Ekedalsvägen 3-7. Lägenhetsinstallationerna i dessa fastigheter är planerade först
efter sommaren tillsammans med Kungsbackavägen 1 i Bollebygd.
Övriga fastigheter på Odens väg och Odinslundsvägen, samt på Vinkelvägen 1-7,
ligger längre fram i planeringen. Du som bor på något av dessa områden kan vänta dig
förändringar först efter semestern. Vi på Bollebo uppdaterar alla hyresgäster allt efterhand förändringar är på gång, och vi har färdiga datum att informera om.
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Grilla med känsla
Många av oss tycker om att grilla. För att det
ska vara trivsamt även för alla omkring dig
finns några regler som du behöver följa.
• På balkongen använder du elgrill
• På markplan grillar du en bit bort från
fasad och öppna fönster/dörrar
• Du kollar med dina grannar så att du inte
stör
• Grillkolen har brunnit ut när du lämnar
platsen och allt som är kvarlämnat är dina
fotspår

Egen uteplats till din lägenhet?
Sköt om din uteplats väl. Uteplatsen är en del
av din lägenhet. Fina och välskötta uteplatser är
till glädje även för grannarna. Vi ser över uteplatserna då och då, prata gärna med oss om
du har några frågor.
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Om du behöver kontakta oss:
Bollebos kontor har öppet:
Måndag-torsdag kl 10-15

Pågående projekt

Lunchstängt

kl 12-13

Odinslundsvägen förtätning
Den arkeologiska utgrävningen visade att det
inte finns något fornminne på platsen. Bollebo
går nu vidare och gör en geoteknisk undersökning av marken. Sedan tidigare har vi gjort
en ansökan om planändring hos Bollebygds
kommun. Vi kommer att informera dig som bor
nära under hösten.
Ärendet är bara i utredningsstadiet och inga
beslut om byggnation har fattats.

Fredag

kl 10-13

Felanmälan 033-23 14 18
Kontoret

033-23 14 10

Kråkvägen 22 A-D
Lokalen på Kråkvägen kommer att byggas om till
4 stycken lägenheter om 3 rum och kök.
Bostäderna kommer att vara klara för inflyttning i
april 2018.
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