PÅ TAPETEN
Kontorets telefon
&
besökstider

Dag
Besök
Telefon
Måndag 9-18
9-18
Tis-ons 9-12
9-15
Tors-fre Stängt
9-12
Lunchstängt kl 12-13
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Felanm
9.30-12
9.30-12
9.30-12

Kontorets växel nr 044-775 25 00
Felanmälans telnr 044-775 25 50
Gör felanmälan på hemsidan eller i Göingehems
app då behöver du inte passa någon telefontid.
Akuta fel utanför telefontid ring Securitas Sverige AB
tel 010-4705252

Vi är glada att du är vår hyresgäst!
Missa inte utlottningen med fint pris.
Läs mer på baksidan!!
Bostadsmöten i höst

GDPR

Göingehem och
Hyresgästföreningen kommer
liksom förra året att bjuda in dig
som hyresgäst till bostadsmöte.
Bostadsmöten kommer att hållas i
alla fem större byar under
september och oktober månad.

Du och dina personuppgifter är trygga hos oss!

Det första mötet hålls i Sibbhult
den 10 september.
Närmare information kommer
inför mötena och likaså
information om plats och tid.
Bostadsmötena kommer förutom
möjlighet för diskussion och frågor
innehålla information om
energibesparingar,
avfallshantering och sopsortering,
TV-utbud mm.
Med vänlig hälsning,
Henrik, VD

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med och har ett
förtroende för hur vi behandlar dina personuppgifter.
Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen med GDPR.
Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina
personuppgifter har skärpts. Med personuppgift menas varje
upplysning som kan knytas till dig tex personnummer, adress,
telefonnummer, e-post och hos oss även ditt lägenhetsnummer.
Du har rätt att få ut de uppgifter vi har registrerade om dig. Du kan
även begära rättelse och radering av dina uppgifter. Logga gärna in på
Mina sidor och titta så att vi har rätt uppgifter om dig!
Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa
mer på vår hemsida. https://www.goingehem.se/artikel/gdpr

Utlottning av biljetter till Musik i Immeln & Helgeå Festivalen!
Musik i Immeln: Vi lottar ut biljetter till den 11 augusti 2018 kl 14-18. Utlottningen sker till 5 st hyresgäster á 2
biljetter.
Helgeå Festivalen: Vi lottar ut 2 st 3-dagarsbiljetter som gäller 5-7 juli 2018. Utlottning sker till 2 st hyresgäster á 1
biljett.
Fylla i namn, adress, telefonnummer. Kryssa i vilken av utlottningen du vill vara med i. Vill du ha chans till båda kryssar
du i båda men man kan bara vinna till ett av arrangemangen. Klipp ut talongen och skicka in till oss:
Göingehem, Box 18, 289 06 Sibbhult. Du kan också maila in dina uppgifter till mailadress: info@goingehem.se.
Anmälan till utlottningen kan också göras via Göingehems Facebook och Instagram.
För att du skall vara med i utlottningen måste vi få in dina uppgifter senast den 25 juni 2018. Endast den som står på
kontraktet hos Göingehem kan delta i utlottningen. En vinst per lägenhet/kontrakt.

NAMN: ……………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESS:……………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFONNR:………………………………………………………………………………………………………………..

□

MUSIK I IMMELN 11 AUGUSTI 2018

□

HELGEÅ FESTIVALEN 5-7 JULI 2018

Systematisk hyressättning

På gång/slutfört

På gång/planerat

Göingehem och
Hyresgästföreningen samarbetar i
ett projekt för att kartlägga våra
lägenheter och målet är att skapa en
rättvis hyressättning, där skillnader i
hyran motsvaras av skillnader i
lägenheternas standard.

Trapphusmålning
Under våren har vi fortsatt att
fräscha upp trapphusen.

Trapphusmålning
Broby: Verkstadsgatan 13.

Under våren har Anticimex
besiktigat våra lägenheter och
noterat lägenhetens standard i
protokoll. Protokollet kommer att
skickas ut till er hyresgäster inom
kort för godkännande. I samband
med godkännandet finns utrymme
för egna kommentarer.
Inom samma projekt har ni hyresgäster fått möjlighet att delta i en
undersökning med frågor som rör
lägenheterna och ert boende. Vi vill
tacka alla er som varit med och
svarat på frågorna.
För varje svar som kommit in har
Göingehem skänkt 25 kronor till
Barncancerfonden.
Totalt har vi nu, tillsammans med er,
skänkt 12.325 kronor!

Sopor!
Tänk på hur du hanterar o paketerar
dina sopor. Allt för att undvika dålig
lukt i sommarvärmen!

Nymålat och bättre plats för
information på anslagstavlan.
Hanaskog: Vindelgatan 6 & 8.
Glimåkra: Ågagatan 1,
Hemlingevägen 2.
Broby: Snapphanegatan 7, 9, 11.
Sibbhult: Brobyvägen 3, 11,
Stengatan 4,6.

Målning fasad
Knislinge: Brogatan 24,26.
Fönsterbyte
Knislinge: Föreningsgatan 31 A-B
Broby: Snapphanegatan 7, 9, 11.
Nyproduktion
Höghus med 6 våningar är påbörjat i
Knislinge. Huset väntas vara klart
nov-dec 2019.

Grillning på balkong!
Det är sommartider/grilltider.
Grillning på balkong får endast ske
med elgrill. Då med tillsyn/ hänsyn
till grannar så att det inte ryker in till
dem.
Du får grilla med kol/gasolgrill på
fastighetens område men då med 10
meter från fastigheten (ha alltid
vatten tillgängligt om olyckan skulle
vara framme).
Smaklig måltid!

Vi önskar alla
en mycket skön
sommar med sol, bad
och god mat!

