NY HYRESVÄRD FRÅN DEN 1 NOVEMBER 2017
Fastighets AB Autopiloten 3 genom HSB Holding i Stockholm AB har per den 1 november 2017
förvärvat fastigheten med adress Tätorpsvägen 9A-B. Fastigheten ägdes sedan tidigare av Lennart
Ericsson Fastigheter AB.
Vi är övertygade om att ägarförändringen kommer att upplevas som positiv då vår uppfattning är att
HSB är en långsiktig fastighetsägare med gott renommé.
Praktiska detaljer:
Ni erlägger hyra för november och december 2017 med de sedan tidigare utsända hyresavierna
därefter kommer HSB att avisera er hyra. När det gäller serviceanmälningar och övriga ärenden
kommer HSB att informera er om hur ni kommer i kontakt.
Vi tackar för åren som varit och önskar ett fortsatt bra boende med er nya hyresvärd.
Med vänliga hälsningar
Lennart Ericsson Fastigheter AB
Harald Classon, VD

VARMT VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST
HOS HSB STOCKHOLM!
Den 1 november 2017 förvärvar HSB Stockholm fastigheten som ni bor i och därmed blir vi er
nya hyresvärd. Vi har för avsikt att äga och förvalta fastigheten långsiktigt. HSB Stockholm har
ordningsregler för vad som kan förväntas av de som är våra hyresgäster, dessa finns anslagna i
trapphusen.
När ni behöver kontakta oss i något ärende eller göra en felanmälan, är ni välkomna att kontakta
Kund- och Medlemsservice på telefonnummer 010-44 210 10. Det går också bra att mejla till
service.stockholm@hsb.se eller registrera din felanmälan via www.hsb.se/stockholm
Öppettider:
Måndag-onsdag: 08.00-16.30
Torsdag: 08.00-18.00
Fredag: 08.00-16.30
Vid akuta ärenden utöver öppettiderna ber vi er att kontakta vår Fastighetsjour, 08-695 00 00.
Från och med januari 2018 kommer ni att få hyresavier från oss. För er som är intresserade av autogiro
tecknas detta hos HSB Stockholm. Blankett för ansökan om autogiro hittar ni på vår hemsida
www.hsb.se/stockholm. Det finns även möjlighet till e-faktura. För mer information om olika
betalningssätt för avier, vänligen kontakta Kund- och Medlemsservice.
Vi hoppas att ni ska trivas hos oss!
Med vänlig hälsning
HSB Stockholm, Hyresfastigheter
Pia Engström, förvaltare

