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Bästa hyresgäst,
Nu är vi inne i den mörka årstiden med kall
grader och snö. Planeringen inför nästa år är i
full gång med kommande underhållsåtgärder
och investeringsprojekt. Nu återstår bara att
bli klara med årets hyresförhandlingar, så vi
vet vad vi har för ekonomi att röra oss med för
2022. Räntekostnaderna är fortfarande låga,
men vi ser oroväckande inflationstendenser.
Likaså ökar mycket av våra omkostnader på
köpta varor och tjänster, liksom de taxebundna
avgifterna. Vi hoppas dock på det bästa, så
vi kan fortsätta att sköta och renovera våra
byggnader och lägenheter i den takt vi vill
och som efterfrågas av er hyresgäster.
Vintern med de stora helgerna runt jul
och nyår är också en tid man förknippar med
social samvaro och att man träffas för att fira
tillsammans. För alla de som är ensamma kan
det vara en jobbig period. Har ni någon i er
omgivning, i er trappuppgång eller granne som
ni vet är ensam, var gärna lite inkluderande
med några vänliga ord eller ”God Jul”.
Slutligen vill jag bara önska er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År, så får vi blicka
framåt mot ett nytt 2022 med allt vad det kan
medföra.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Det här blir det sista nyhetsbrevet för i år och
vi önskar alla hyresgäster en underbar jul och
ett fantastiskt nytt år.

SNART KOMMER ETT
NYTT FASTIGHETSSYSTEM
Vi arbetar för fullt med att starta upp ett
nytt fastighetssystem med en mängd nya
funktioner på Mina sidor på vår hemsida.
Hemsidan kommer också få ett nytt utseende,
men du som hyresgäst kommer inte märka
av något förrän till våren. Vi återkommer
med mer information när det närmar sig.

UPPGRADERA
KNÄCKEN!

Hälsningar,
Stefan Liljebris, vd

EN PÅMINNELSE OM PARKERING
Vi vill påminna alla om att inte tomgångsköra
mer än en minut, både för dina grannars
och miljöns skull. Och nu när snön är på väg
vill vi också påminna om att inte parkera på
gårdar där snöröjning, halkbekämpnings- och
räddningsfordon måste kunna ta sig fram.

...OCH PÅ TAL OM DET
Pssst!
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.
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Om du vill slippa skrapa rutor på bilen kan du
gå in på vår hemsida för att se vilka p-platser och
garage som finns lediga. Intresseanmälan kan du
fylla i på hemsidan, om du vill ha hjälp med det
är du varmt välkommen att kontakta oss.

GRUNDRECEPT:

GÖR SÅ HÄR:

2 dl grädde
2 dl strösocker
2 dl sirap
2 msk smör

Koka upp grädde, socker och sirap i en tjockbottnad
kastrull. Låt koka tills temperaturen uppnår 124° eller
tills knäcken klarar kulprovet. Rör sedan ner smöret.
Häll upp knäcken i formar och låt stelna.

SMAKVARIATIONER:
Turkisk peppar

Messmör

Polkagrisar

Nötter

Frystorkade bär

Kakaonibs
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ÖPPETTIDER JUL & NYÅR
Vecka 51
Måndag–ONsdag
ToRSDAG

8-16
8-12

VECKA 52

VECKA 1

MåNDAG–Torsdag 8-12

MåNDAG–TiSDAG
OnSDAG

Heby Hyresgästförening

Hebygårdar

Vi arbetar lokalt med hyresförhandlingar, boinflytande,
bostadspolitik och projekt.

Stationsvägen 2, Heby
Öppet måndag–torsdag: 13–16

Stationsvägen 4, Heby
Öppet måndagar: 17 –18

Telefon: 0224-362 00
Öppen måndag–fredag: 08–12

E-post: kerstin_m@telia.com

Fastighets- och störningsjour
Hit ringer du vid akuta händelser
utanför kontorstid: 073-600 85 77

www.hyresgastforeningen.se

www.hebygardar.se

Telefon: 0731-829 914
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