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JULSTÄMNING
VUXENVANDRING
skapar trygghet i bostadsområdet

Så tar du egna

BLOMSKOTT

”Vi ska arbeta
med fortsatt trivsel
i våra områden”
- Resultat från NKI

VD har ordet
Hur har ni det? Att inte kunna umgås med nära och kära
eller att gå på någon typ av evenemang är urtråkigt!!! Vi får
hoppas att det ljusnar avseende Covid-19 snart, men sannolikt får vi leva med vissa restriktioner ytterligare ett halvår.
Mer glädjande är att det är nästan åtta av tio som tycker att
det är riktigt bra att bo hos AB Bostäder!
Vi har i år satsat på att förbättra utemiljön i ett antal områden och att stärka
trygghetskänslan. Ett mycket uppskattat och bra initiativ är det som görs och
initieras på Facebookgruppen; ”Vuxenvandring Margretelund”. Att synas, reagera och påverka närmiljön kommer att ge effekter. TACK till er alla som är
engagerade och är förebilder för andra.

Prisvärda hyror
Bolaget har förståelse för att många påverkas ekonomiskt av pandemin och vi
får verkligen hoppas att skyddsnäten fungerar. Tyvärr minskar inte bolagets
kostnader och för att behålla kvalitetsnivån kommer hyrorna för 2021 justeras. Vi upplever att vi erbjuder mycket till våra hyresgäster och till samhällets
utveckling i stort, men ändå ser vi, i våra undersökningar, att ni inte upplever
era hyror prisvärda. Tänk att ni generellt lägger betydligt mindre andel av er
inkomst på boende än för tio år sedan och att vi även sätter lägre hyror än
många privata fastighetsägare.

Lägenhetsrenoveringar på gång!
Bolaget har nu mer än 2 500 lägenheter och vi förser fler än var
tionde kommuninvånare med tak över huvudet. Vi fortsätter
dock aktivt att försöka erbjuda bostäder till de drygt 9 000
som står i vår bostadskö. Till våren har vi 28 nya lägenheter inflyttningsklara och lika många är på gång att byggas.
Om några år räknar vi med att vara igång med några riktigt stora bostadsprojekt i attraktiva lägen.
Under nästa år kommer vi även att starta upp ett antal
större lägenhetsrenoveringar, vilket verkligen kommer göra
skillnad för många hyresgäster. Skulle det vara så, att ni vill engagera
er mer i ert boende och vara med och utveckla, är ni mer än välkomna att
höra av er till oss.
KARL ALEXANDERSON

VD, AB BOSTÄDER I LIDKÖPING
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ÖPPETTIDER JUL/NYÅR

Stängt för spontanbesök fram till 11 jan.

Bokade besök gäller. Tiderna avser telefontid.
Datum

Öppettid

24-27 dec

STÄNGT

28-30 dec

8.00-16.30

31 dec-3 jan

STÄNGT

4 jan

8.00-16.30

5 jan

8.00-15.00

6 jan

STÄNGT

7 jan

10.00-16.30

8 jan

8.00-16.00

Kenneth

NÄR JULEN ÄR SLUT OCH GRANEN SKA UT!
Släng inte granen ute på gården eller ute i naturen. Den ska
till återvinningscentralen, där den flisas för att sedan
användas som bioenergi. Den ger oss alltså värme!
Behöver du hjälp med att forsla bort din julgran,
kan du kontakta din kvartersvärd som
hjälper dig med det.
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Spara pengar och miljö på ditt
Har du upplevt att frysen börjar bli isig, dörrarna sluter inte lika
tätt och maten känns inte längre lika nedkyld? Ligger det plötsligt
vatten på golvet framför kylskåpet, eller på botten av skåpet? Då är
det dags att göra en insats!
Alla frysar behöver förr eller senare frostas av, och görs
inte detta, så leder det till högre elförbrukning, sämre
prestanda och till slut förstörs matvarorna. Frysen kommer ta skada på sikt, och i värsta fall behöver den bytas,
vilket drabbar både plånboken och miljön.

för att behålla kylan. Passa på att rensa ur varor som legat för länge i frysen, helt plötsligt blir det gott om plats!
Ett tips när frysen stängts av för avfrostning är att
ställa in ett par stora grytor med varmt vatten, det skyndar på upptiningen.

Frosta av på vintern

Undvik vattenläckage

Det är enklast att frosta av på vintern, när man kan ställa
ut matvarorna på t.ex. balkongen. Det går även att packa
in varorna i tidningspapper och rulla in det i en tjock filt

Kylskåp har ett avrinningshål i bakkant som ska hållas
rent och öppet. Vatten som bildas i kylskåpet ska rinna
ner i hålet och till en behållare på baksidan, där vattnet

kyl- och frysskåp
avdunstar. Så länge hålet hålls öppet, så behöver man
inte göra något mer. Samlas det däremot vatten på botten av kylen, eller i värsta fall rinner ut på golvet, så är
det dags att göra rent! Vatten på golvet kan leda till skador och renovering av golv.
Man kan även behöva dra ut kylen och kontrollera
avrinningsskålen.
Passa på att göra rent bakom!

Kom ihåg att rätt skötsel sparar pengar och miljön!

Visste du att det finns pengar att spara
på att regelbundet underhålla och ren-

göra kyl och frys i ditt hem? Rätt skötsel

ger lägre elkostnader och minskar risken
för vattenskador.

RENOVERINGAR/UNDERHÅLL
VI GJORT SEDAN JUNI 2020:
MÅLNING FASAD: Fröjdegårds-

Jungavägen i Vinninga: ny uteplats

vägen 2-26, Hökegatan 2/

Rådagatan: ny uteplats

Rasmusgatan 4, Majgården,

Flera områden har fått möjlighet till

grovtvättstugan på Margre-

stadsnära odling.

FYRVERKERIER
– nya regler gäller!
Visst är det festligt med fyrverkerier på nyår!
Sedan den 1 juni 2019 krävs det dock både tillstånd och en särskild utbildning för att få fyra
av raketer med styrpinne. På www.polisen.se
kan du läsa mer om vad som gäller och hur du
söker tillstånd.

telund, carportar samt sockel
på Skaragatan 14-16-18, Måns
Tolsvägen 11-25, Norra Torngatan

TAKBYTE: Solhagsvägen 5,
Karlagatan 11 och 13.

• Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska
risken för olyckor. Smällare är förbjudna i Sverige. Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige.

10.
UTEMILJÖ: Esplanaden 72-76:

FÖNSTERBYTE: Stenportsgatan 40

och 38, Läckögatan 3, Målaregatan

ny uteplats och rabatter,

26-28, Vallgatan 25, Målaregatan

Mariestadsvägen i Vinninga:

40-42-44, Hökegatan 2/Rasmusga-

boulebana samt uteplats med

tan 4, Kvarnegårdsgatan 19-21-23,

planteringar

Majorsallén 35, Vallgatan 38.

• Det är inte tillåtet att avfyra fyrverkerier i något av våra
områden. Föräldrar har ansvar för att barnen inte använder smällare.

Hökegatan: ny uteplats

-4-

• Tänk på djur och äldre som tycker det är oerhört
skrämmande med fyrverkerier och smällare!
Bomärket december 2020

Bomärket december 2020
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VI BYGGER I DEN
LANTLIGA PÄRLAN LOVENE
Hur skapar vi förändring i vardagen – och hur kan vi leva

Lägenheterna i Lovene är unika för oss,
eftersom vi inte haft några lägenheter i
området tidigare. Det som också är unikt
är att man kan köpa sin lägenhet, efter att
man bott i den ett tag om man vill.

mer hållbart? Behöver du konkreta tips och lösningar på hur
du hittar din startposition för att skapa egna klimatmål?
Här har vi listat saker du enkelt kan ändra i din vardag!

I Lovene bor man verkligen lugnt och skönt i
de två- och fyrarumslägenheterna vi bygger.
Dessutom finns det bra kommunikationer
med både buss och tåg från det lilla samhället.
Uthyrning pågår! Du kan läsa mer om lägenheterna och göra intresseanmälan på;
www.bostaderlidkoping.se.

De största, och kanske enklaste åtgärderna som alla
kan göra handlar om saker i köket. Du bör till exempel använda en vattenkokare istället för att koka upp
vatten på spisen. Det går inte bara fortare, du spar
dessutom energi och pengar. Det är viktigt att inte
öppna ugnsluckan för ofta om du använder ugnen.
Undvik att tina saker i mikrovågsugnen. Försök
istället att planera lite i förväg. Om det är lite bråttom
kan du lägga påsen med det du vill tina i en skål med
vatten.

Elektriska apparater
Elektriska apparater drar inte särskilt mycket ström
i standby-läge, men de drar ändå ström. Stäng av
dina apparater när du inte använder dem. Glöm inte
att stänga av ditt wifi, när du åker bort några dagar.

Tvättmaskinen
Kör bara tvättmaskinen när du har en full maskin.
Om du tvättar i 40 grader istället för 60 grader, för-
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brukar du bara hälften så mycket energi. Det går åt
hela fyra gånger mer energi att värma upp vattnet
under en tvätt än vad det gör att tillverka och transportera tvättmedlet. Välj ett miljövänligt tvättmedel,
hoppa över sköljmedlet och låt tvätten lufttorka så
ofta du kan.

Ljus & värme
Varför har vi 20 grader i våra lägenheter? Jo, för att
varje ökad grad leder till 5% ökad energiförbrukning!
Använd bara LED-lampor i ditt hem. Det kan bidra
till att din elräkning minskar med upp till hela
20 procent!!

Mat- och köpvanor
Ät mer kyckling och mindre nötkött! 1 kg kött innebär 10 gånger mer koldioxidutsläpp än om du äter
motsvarande 1 kg kyckling. Eller ännu bättre, ät mer
växtbaserad mat!
Sortera och återvinn så mycket du kan. Köp saker
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på second hand, framför allt kläder. Det går åt enorma mängder vatten bara för att framställa kläder av
bomullsmaterial. Köp begagnade möbler, det minskar skogsbruket och köp av t.ex. begagnade bestick
minskar produktionen vid metallfabrikerna.
Välj autogiro eller e-faktura och nättidning i stället för papperstidning för att minska pappersförbrukningen.

Vad gör du om det blir ett akut fel i din lägenhet, störning från granne eller låst dig
ute när vi på AB Bostäder inte är på plats?

Våra vanor samverkar

Då ska du ringa vår fastighets- och störnings-

Kom ihåg att alla tips samverkar: desto mer sätt du
använder för att spara energi, vatten, el osv, desto
bättre för miljön på lång sikt. Då är du verkligen hållbar i vardagen! Och sist men inte minst... Kan du
göra det på fot? Gör det! Ta en promenad eller varför
inte cykla för att uträtta dina ärenden.


Lycka till – tillsammans gör vi skillnad!

jour! Vi använder oss av Securitas och de nås

FASTIGHETS- &
TRYGGHETSJOUR

på telefon 0510-201 50.
Securitas rapporterar in alla utryckningar till
oss så att vi får vetskap om vad som händer
utanför vår arbetstid. (Om polis rycker ut får vi
däremot inga rapporter. Då är det bra om du
som hyresgäst rapporterar till oss om det är
något du vill att vi ska agera på).

Bomärket december 2020
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VUXENVANDRINGEN

skapar trygghet i
BOSTADSOMRÅDET

N

är stökiga ungdomar skapar oro i stadsdelen Margretelund, väcktes idén att ordna vuxenvandringar. Resultatet kom snabbt.
– Det har blivit en förbättring. Det märks
en attitydförändring hos de unga och flera av
de boende i området har lärt känna varandra,
säger Malin Gustafsson, marknadschef på AB
Bostäder.

Ä

n är inte alla bekymmer lösta, men
vuxenvandringarna i Margretelund har gjort skillnad. Stadsdelen, som sträcker sig från
Änghagen till ICA Matmagasinet, har blivit lugnare och
många känner sig tryggare.
– Det kan vara stökigt
vid matbutiken och på vissa gångstråk med barn- och
ungdomsgäng, som är ute sent på
kvällarna, berättar Malin Gustafsson.
Grupperna med unga visar upp en ganska
tråkig attityd mot framför allt vuxna och uttrycker sig respektlöst. Bland annat har cyklister tvingats ut på gräsmattor för att gäng
inte flyttar på sig och det har kastats en hel del
vattenballonger och ägg på bland annat våra
fastigheter.

Tips för
vuxenvandrare!

Ä

ven om det är en liten grupp unga som
beter sig illa så skapar det oro. Saken togs
upp under ett EST-möte (effektiv samordning

för trygghet), där polis, kommun, socialtjänst,
fastighetsägare och näringsliv i Margretelund
regelbundet diskuterar problem och händelser
i området. Då framförde polisen en önskan
om att fler vuxna behöver synas utomhus på
kvällstid.

A

B Bostäder bjöd därför in föräldrar och
andra vuxna i området till ett möte, där
även polisen, fältarbetare och hyresgästföreningen medverkade. Förslaget
var att ordna vuxenvandringar och därför startades Facebook-gruppen ”Vuxenvandring
Margretelund”, som på kort tid
fick över 150 medlemmar.

I

gruppen kan de vuxna i området bestämma när de ska
gå ut och gå tillsammans och även
berätta hur stämningen varit.
– Vuxenvandringarna handlar om att bygga relationer mellan vuxna och unga, förklarar
Malin Gustafsson.
Det har fått effekt, även om det finns mycket arbete kvar att göra.
– Jag hoppas att vuxenvandringarna fortsätter, det betyder mycket för barn och ungdomar. De vuxna skapar trygghet och visar att
någon bryr sig, menar Malin Gustafsson, som
tackar alla som engagerar sig. Ni behövs!

• Ha en vänlig ton,
hälsa och fråga hur läget är.
• Agera inte extrapolis och
undvik konfrontationer.
• Vid hotfulla situationer
ring efter hjälp!
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VILL DU VARA MED?
Gå med i Facebook-gruppen ”Vuxenvandring
Margretelund” eller ta kontakt med Malin eller
Theres på AB Bostäder för vidare kontakt.
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1

FESTLIG
DUKNING
Granris på bordet sprider både
väldoft och julstämning. Lägg
kvistar längs mitten på bordet,
placera ut röda små äpplen, till
exempel Ingrid Marie, med jämna
mellanrum och komplettera med
ljusstakar. Om du vill kan du också
ha en kruka mitt på bordet med
granris i. Duka med fint porslin
och lägg gärna lite extra möda på
servetterna.

Glöm dyra designprylar och lyxiga tyger, det går alldeles
utmärkt att ordna julmysigt i hemmet med det som finns i
naturen. Allt som behövs är lite kreativitet.
Tänk på att följa Allemansrätten. Fråga markägaren först om du får ta granoch tallris eller fönsterlav. Bär, pinnar på marken, lummer, blåbärs- och
lingonris får du plocka för eget bruk, men var varsam och ta inte för stora
mängder.

3

2

4

SERVETTER
MED PIFF

SÖT
LJUSLYKTA

KRUKA MED
JULSTÄMNING

Rulla servetten och linda lite

Ta en glasburk eller ett glas

hampasnöre runt. Lägg en

och bind fast granris runt

Till det här behövs en fin urna,

kvist med rosmarin under

den med hjälp av riktigt tunn

snöret eller något annat du

ståltråd. Linda hampasnöre

har tillgängligt, till exempel

utanpå för att dölja ståltrå-

lingonris, murgröna eller lum-

den. Placera ett ljus i burken,

mer. För att få det extra fest-

behöver det stöd kan lite jord

ligt, kan du använda servetter

eller småsten se till att det

i tyg. Linnehanddukar kan hit-

står stadigt.

tas billigt på second hand.
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LJUSET
I FLASKAN

ENKEL
GIRLANG

FIN BORDSDEKORATION

Har du inga ljusstakar, kan

Bind lingon- och blåbärsris

Om du inte har plats för en

flaskor fungera fint. Börja
med att tvätta bort eventuella etiketter med varmt vatten.
Bind små knippen av tallris
med hampasnöre runt flaskans hals. Ljushållare finns att
köpa i blomsterbutik, annars

blomkruka eller något annat
större kärl. Fyll den med granris. Vässa blompinnar (det går

i små buketter med hampasnöre. Fäst knippena längs
ett snöre, som har en ögla i var
ände. Häng upp girlangen till
exempel på en vägg, en spiselkrans eller utanpå ett skåp.

5

alternativ. Ta en skål eller
ett stort och djupt fat. Lägg
lite jord i botten. Stick ner
grankvistar i jorden och dölj
sedan jorden med grön mossa. Addera sådant du tycker

kan du sticka ner ljusen direkt
i flaskan.

stor gran, kan detta vara ett

är fint, en lavbeväxt kvist,

6

några röda äpplen eller bär.

7

lätt med en pennvässare) och
sätt fast små röda äpplen, till
exempel Ingrid Marie, på den
vässade änden. Sätt ner äppelpinnarna i urnan. Nu har
du en fin dekoration.

Bomärket december 2020
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Från resultat till åtgärd!
Vi tar hjälp av våra hyresgäster för att höra oss för
hur ni upplever ert boende. Detta gör att vi blir bättre
hela tiden med att förstå vad som efterfrågas och vad
som behöver utvecklas.
Det vi framför allt arbetat mycket med, och kommer fortsätta
med, är utemiljöer. De områden vi fått lägst resultat på i denna fråga
har vi nu gjort i ordning och det har resulterat i högre betyg.
När vi tittar på vår kundundersökning, så ser vi att vissa områden
sticker ut i mätningen om trygghet i bostadsområdet. Till följd av
det, så har vi varit ute och trygghetsinventerat i ett par områden under hösten. Vi har knackat på hos våra hyresgäster för att få veta vad
de tycker. Resultatet av den inventeringen visar att de flesta känner
sig trygga i sitt område men att det kan upplevas som otryggt när det
passerar personer igenom området som uppträder suspekt eller när
det kommer grupperingar av ungdomar.

För alla är inte julen en
härlig högtid!
Vi vill att människor bryr sig om
varandra och vågar fråga om man
tror att någon inte mår bra. Ett
”hej” eller en positiv blick kan
hjälpa mot känslan av ensamhet.
Är du orolig för att din granne
inte mår bra, våga fråga ”hur mår
du idag?” Hör du att det är bråk i
lägenheten bredvid, kan det räcka
med att knacka på och gå därifrån

Vi behöver fortsatt arbeta hårt med trygghet och trivsel i våra
områden. Det är viktigt att vi på AB Bostäder får till oss vad det är
som gör att man känner sig otrygg, så kontakta oss gärna för att
berätta vad just du upplever! Det är till vår bosamordnare, Theres
Axén, man ska vända sig om man känner sig otrygg eller om man
varit med om något. Theres nås på theres.axen@lidkoping.se eller
0510-77 08 10.
Fortsätt ge oss feedback, så att vi kan arbeta vidare med rätt saker!
Några åtgärder vi agerat på utefter resultat från undersökningen
är bl.a. (jmf med 2019);

RO

Dom allra flesta har säkert hört talas om att det ROT:as
lägenheter, eller att det ska göras i området där man bor.
Men vad innebär detta egentligen?

• Städat och gjort rent tvättstuga +1,1 %
• Belysning allmänna utrymmen +1,9 %
• Enkelt att anmäla +3,4 %
• Rabatter buskar träd +2,7 %
• Tillgång till bänkar och bord på gemensamma trivselytor +4,6 %
• Underhåll av fastighet +2,5 %

för att störa bråket.
Är det bråk i en lägenhet på kvällar
eller helger, tveka inte att kontakta
vår störningsjour på 0510-201 50.
Det går också bra att kontakta vår
bosamordnare, Theres Axén på;
theres.axen@lidkoping.se
eller 0510-770810.
-12-
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ROT står för Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad, och många förknippar det med ROT-avdrag som
kan göras vid renovering av privatbostäder.

husklimat, tillgänglighet förbättras
så långt det är möjligt, elinstallationer uppdateras, vatten- och värmesystem byts ut, avloppsstammar byts,
mm.

Större renoveringar

Med hållbarhet som ledord

Det är ändå så att begreppet ROT har
funnits länge, och när man pratar lägenheter så tänker många stambyte
i husen. Det är inte alltid så att det
behöver bytas stammar, utan ROT
kallar vi större renoveringar och ombyggnationer som ett helt hus eller
kvarter genomgår.
ROT kan innebära att badrum
och kök renoveras i sin helhet, ventilation uppdateras för bättre inom-

På AB Bostäder har det ROT:ats ca
500 lägenheter under de senaste fem
åren.
Något område har fått hiss installerat. Ventilation har bytts ut på vissa, el har uppdaterats till jordade uttag med jordfelsbrytare, många har
fått nya vatten- och avloppsledningar
och värmesystem har trimmats in.
Hållbarhet är ett av ledorden i
våra kommande ROT-projekt, och vi
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tittar på materialval, effektivare energiprestanda, bättre inomhusklimat
osv.

Långsiktig plan
AB Bostäder har en plan för alla återstående lägenheter som sträcker sig
många år framåt. Detta innebär att
många av er hyresgäster kommer att
bo i ett ROT:at hus så småningom.
Vår ambition är att ni ska trivas och
njuta av er nyrenoverade lägenhet i
många år framöver!
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TA EGNA BLOMSKOTT
Krukväxter är ett smart sätt att öka trivseln i hemmet. Inte
bara upplevs det gröna avstressande, växterna förbättrar
också inomhusluften. Med sticklingar skapar du snabbt
din egen gröna oas.
En stickling är en del av växten som knipsas av, planteras
och blir en ny växt. Det här smidiga sättet att föröka växter gör
att du både kan få favoritblomman
att yngla av sig och dela skott med
grannarna.

Våga prova!
Bästa tiden för att ta sticklingar är på vårvintern när solljuset återvänder. Då har rötterna
bäst förutsättningar att utvecklas. Sticklingar
kan sedan tas ända fram till tidig höst.
Det finns flera olika metoder för att ta
sticklingar. Ofta fungerar flera varianter. Det
är bara att läsa på och prova sig fram.

Busenkla toppsticklingar
Den vanligaste metoden för krukväxter är
toppsticklingar och fungerar utmärkt för till
exempel pelargoner. Klipp av toppen på ett
skott, strax under ett bladfäste. Låt inte skottet bli alltför långt, det minskar växtkraften,
ett skott med 3-4 blad är lagom. Ta bort de
nedre bladen, så att 1-2 blad återstår och plantera sedan skottet i mager jord, till exempel såoch kaktusjord. Du kan också blanda ut vanlig
blomjord med en tredjedel sand.
Placera plantan i ett miniväxthus eller under en upp- och nedvänd genomskinlig plastkruka. En plastpåse, där ett hål i hörnet klipps
i hörnet, fungerar också. Det viktiga är att det
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inte blir för fuktigt – då kan plantan mögla. Räkna med att det tar
några veckor innan rötterna har utvecklats.

Bladsticklingar
Ett annat sätt är att ta bladsticklingar.
Det fungerar till exempel på saintpaula, begonia och kornettblomma. Antingen kan du
knipsa av ett helt blad och sticka ner skaftet
i jorden eller så skär du med vass kniv utmed
mittnerven på bladet. Lägg snitten utmed
båda sidor om mittnerven och skär sedan av
ändarna på remsorna. Nu har du två sticklingar. Stick ner dem i jorden med snittytan nedåt.
Så småningom bildas nya små plantor utmed
bladremsorna. När de blivit tillräckligt stora –
plantera dem i egna krukor.

Ledsticklingar
Ledsticklingar är ytterligare en metod, som
lämpar sig väl för klätterväxter som murgröna. Det viktiga är att få med två leder, alltså
där bladen eller nya skott bildas. Klipp av en
ranka, dela i centimeterlånga delar, så att du
nu har två leder per bit. Ta bort de flesta bladen och placera i vatten eller i sandblandad
jord. När rötter har utvecklats, är det dags att
plantera.
Sedan är det bara att vattna och njuta av
grönskan. Skulle din oas börja likna en djungel
– tänk på att växter är en trevlig present.
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TESTA VÅR BOSTADSAPP

som gör ditt vardagsliv lite enklare!

Sök ”AB Bostäder” på Appstore eller Play Butik. Logga in
med samma inloggningsuppgifter du har på Mina sidor.

Gör dina ärenden på det sätt som passar dig bäst. Boka
tvättid var du än är! I vår app är det enkelt att boka tvättid

– oavsett om du är på språng eller inte orkar resa dig ur
soffan.
Se aktuella nyheter, erbjudanden och viktiga meddelanden. Kolla att du har gjort ett val hur du vill få nyhetsmed-

delanden från oss, via notifiering till mobilappen eller
e-post, så du inte missar något!

Vill du felanmäla något? Med några få klick gör du det i

appen och serviceordern skickas direkt till din kvartersvärd.
Superenkelt!
Vill du göra tjänster på webben? På bostaderlidkoping.se
hittar du kontaktuppgifter, lediga lägenheter, lediga
bilplatser - och mycket mer! På Mina sidor kan du göra allt
det som också finns i bostadsappen.
Vill du hellre ringa eller träffas? Du når oss på telefon
0510-77 08 00 eller på vårt kontor (Mellbygatan 3).
Oavsett vilket, så är du alltid välkommen!

