Info till samtliga hyresgäster hos GöteneBostäder – juli 2019

Lyckad golfkväll i strålande väder
Den 30 juni genomfördes den golfkväll som GöteneBostäder bjudit in alla hyresgäster till.
Lundsbrunn GK stod som värd och tog mycket väl hand om alla de boende hos oss som nappat
på erbjudandet att prova på denna utmanande sport. Efter ett inledande instruktionspass, följt
av kaffe och en rejäl äggmacka, fick deltagarna spela en lekfull tävling på några av golfklubbens
18 hål på den stora banan.
Det var ett delvis lite nervöst gäng hyresgäster i alla åldrar som samlades utanför klubbhuset på
Lundsbrunn GK vid 16-tiden den 30 juni, en av sommarens varmaste och kanske blåsigaste dagar
hittills. Men efter ett varmt välkomnande av klubbchefen Anette Knutsson och en inledande och
avslappnad instruktion från klubbens tränare och ”pro”, Mats Wallberg, började nerverna så smått att
släppa taget om deltagarna. Och efter en stund på klubbens ”driving range” lossnade det rejält för de
flesta.

En hälsning från Martin
Midsommar har passerat och årets sommar ser ut att
följa ett lite mer traditionellt vädermönster jämfört med
föregående år. Efter ett april, maj och juni med en god
blandning av regn och sol prunkar det nu på våra gårdar
och sommarblommorna pryder våra krukor. Hur den
fortsatta sommaren utvecklas vädermässigt återstår att se men vi
hoppas givetvis på det bästa!
Liksom tidigare år förstärker vi under sommaren bolagets ordinarie personal med säsongsanställda och ungdomspraktikanter. Emellanåt är växtkraften i våra områden ändå starkare än möjliga resurser men vi försöker
givetvis hålla våra utemiljöer så fina och fria från ogräs som möjligt.

Sommarblommor som förgyller.

Under våren har jag tillsammans med bolagets nye förvaltare Michael
Dickens deltagit vid de bostadsmöten som alla hyresgäster bjudits in till.
Tack till alla er bland våra hyresgäster som medverkat och kommit med
goda förslag till fortsatt utveckling av era bostadsområden. Detta har
redan inneburit många förbättringsåtgärder och fler är på gång.

Mats Wallberg, pro på Lundsbrunn GK, hjälpte deltagarna tillrätta med hur man ska stå samt greppa och swinga en golfklubba.

Efter fika och påfyllning av vatten var det så dags att få prova på att spela golf på riktigt. Indelade i
mindre lag, vart och ett förstärkt av en erfaren spelare från klubben, spelades en så kallad ”scramble”.
En lekfull tävlingsform där alla i laget medverkar till ett gemensamt resultat. Sex av klubbens totalt 18
hål på den stora banan spelades och när resultatet presenterades kunde ett vinnande lag koras. Det
var ett gäng mycket nöjda och glada hyresgäster som därefter tackade för en härlig kväll på golfbanan.

Samtidigt arbetar vi hela tiden med den handlingsplan vi skapade efter
kundenkäten 2018, dessa åtgärder pågår fram till och med juni 2020 och
nästa kundenkät kommer ut efter nästa sommar. Vi hoppas att våra åtgärder för att hela tiden bli ännu lite bättre kommer att kunna mätas i
denna.
Vi har tyvärr anledning att påminna våra hyresgäster om att våra trapphus måste hållas fria från barnvagnar, cyklar, skor, sopor och flera andra
saker som lämnas där. Detta är främst av säkerhetsskäl, för att undvika
allvarliga tillbud vid eventuella behov av utrymning, men också för att
underlätta vår städning av trapphusen. Vi har också precis lanserat våra
nya webbaserade tjänster ”Mina sidor” på hemsidan och därmed ökat vår
digitalisering. Många hyresgäster deltog i vår golfkväll i samarbete med
Lundsbrunn GK. Läs om dessa saker och mer lite längre fram i bladet.
Jag och bolagets personal vill önska alla våra hyresgäster en riktigt
fin fortsatt sommar!

Isabella och Hampus, två av
årets sommarpraktikanter.

Populär golfkväll väckte stort
intresse.

Martin Sohlberg, vd
AB GöteneBostäder
Ett utslag vid fjärde hålet på den vackra golfbanan i Lundsbrunn.

Klubbchefen Anette Knutsson gratulerade det vinnande laget.
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www.gotenebostader.se

Nu har vi lanserat ”Mina sidor”

Den nya bolagsstyrelsen på rundresa

Som du kanske läst i de utskick vi gjort har vi uppdaterat hemsidan www.gotenebostader.se med
nya funktioner för såväl hyresgäster som bostadssökande via tjänsten ”Mina sidor”.

Sedan i maj har GöteneBostäder en ny styrelse. Denna består av
Bo Bergsten (ordförande), Kent Selmosson (v. ordförande),
Linus Karlsson, Niina Stenander och Susanna Lundgren som
ordinarie ledamöter med Bengt Karlsson, Elin Olsson, Lars-Inge
Bly, Sven-Otto Svensson och Åke Fransson som ersättare.

För att kunna använda ”Mina sidor” måste du första gången registrera dig. Därefter loggar du enkelt
in med ditt personnr och det lösenord du själv valt.
”Mina sidor” för hyresgäster
Dessa funktioner finns tillgängliga för dig som skrivit på hyreskontraktet hos GöteneBostäder. När du
registrerar dig behöver du skriva in det objektsnummer som din lägenhet har. Det står på ditt hyreskontrakt och består av fyra plus fyra siffror, till exempel 1203-0456.
Här kan du se din hyra och dina hyresavier samt annan kontraktsinformation och din planlösning.
Du kan när som helst på dygnet också göra serviceanmälan av ej akuta fel som uppstått i din lägenhet.
Anmälan går vidare direkt till en app hos våra fastighetsskötare som därefter så snart som möjligt hör
av sig för att undersöka felet vidare och avgöra hur det ska åtgärdas.
På sikt kommer vi bygga in fler tjänster under ”Mina sidor”, exempelvis Hyresgästpärmen.

Den 12 juni gjorde huvuddelen av styrelsen tillsammans med
samtliga medarbetare en rundtur till bolagets alla bostadsområden för att bekanta sig med varandra och för att ge styrelsen
möjlighet att lära sig mer om GöteneBostäders verksamhet.

Styrelse och medarbetare framför Hjälmen 2.

Vikingaskoj på Västra Prästgårdsängen
Den 18 juni genomförde GöteneBostäder i samarbete med
Götene kommun Fritid Ungdom och Samhällsskydd mellersta
Skaraborg en spännande och rolig fritidsdag i vårt bostadsområde Hjälmen 7 på Västra Prästgårdsängen. Bland annat stod
hoppborgar för olika åldrar, visning av en brandbil och brandskyddsinformation samt korvgrillning på programmet.
Efter en något tveksam inledning med regn och åska runt lunch
kom solen åter och med den barn och ungdomar från hela
kommunen. Detta var för andra året i rad som det populära
evenemanget genomfördes.

Vikingaskoj lockade många till Prästgårdsängen.

Trapphusen måste hållas fria!
Du vet väl om att ditt trapphus ska lämnas helt fritt från
saker? De innebär en snubbelrisk och livsfara då de kan göra
att eld och giftig rök sprider sig i huset vid en eventuell
brand. De försvårar också städningen av trapphuset.

”Mina sidor” för bostadssökande
Dessa funktioner finns tillgängliga för dig som står i vår bostadskö. Vi annonserar ut våra lediga
lägenheter via hemsidan och du ställer dig i kön samt anmäler intresse för de lägenheter du är
intresserad av genom att vara inloggad på ”Mina sidor”. Bland annat finns en mailbevakningsfunktion som hjälper dig att hålla reda på när lägenheter som motsvarar dina önskemål annonserats ut.
Mer info om ”Mina sidor” och dess funktioner hittar du på www.gotenebostader.se och om du
inte alls använder webbaserade verktyg är du välkommen att höra av dig till oss för mer info.

Cyklar och barnvagnar som behöver stå inomhus hänvisas till
lediga platser i cykelförråd, när sådana finns, eller ska annars tas
in i lägenheten. Lämna heller aldrig soppåsar eller annat skräp i
trapphuset eller utanför entrén, de luktar illa och utgör en sanitär olägenhet. Och du – lämna inte entrédörren uppställd när
den ska vara låst. Kom ihåg att alla boende i huset delar
ansvaret för er gemensamma säkerhet och trevnad.

För din egen och dina grannars säkerhet – lämna
aldrig någonting i trapphuset.

Ny lag om rökförbud
Från och med den 1 juli gäller en ny lag om rökförbud bland annat vid entréer till lokaler
där allmänheten har tillträde samt lekplatser och uteserveringar. Där den som själv driver
verksamheten inte redan gjort detta har GöteneBostäder försett samtliga sådana ställen med
skyltar enligt bilden.

