Information till våra hyresgäster från Lennart Ericsson Fastigheter AB.
Nu kommer våren!
Eftersom vintern och snön kom redan
i början på november känns våren än
mer efterlängtad. Vi går nu mot ljusare
tider, den 20 mars är det vårdagjämning
vilket innebär att dag och natt är lika
långa.
Influensa och förkylningstider är
förhoppningsvis över för denna gång.
När vi ronderar våra fastigheter kan
vi konstatera att det ställs ut gamla möbler,
kartonger, skräp etc som hör hemma i
grovsoprum och inte i källare. Vänligen
respektera våra regler då även brand
skyddet äventyras.
Nu väntar vi på att sandupptagning
ska ske i våra områden. Vår årliga
städdag kommer att ske den 4 maj då
ni som är hemma också är välkomna
ut och hjälpa till.
Med tillönskan om fin vår!
Harald Classon
VD

Hyresförhandlingarna
För de flesta av våra fastigheter pågår
årets hyresförhandlingar fortfarande.
Ett fåtal fastigheter är färdigförhandlade.
När årets förhandlingar är klara sätts
anslag upp i respektive fastighet.
E-faktura
Vi påminner om möjligheten att betala
hyran via e-faktura!
Du gör ansökan via din internetbank
till Lennart Ericsson Fastigheter AB oavsett
om du är hyresgäst
i något annat bolag
som förvaltas av oss.
Har ni några
frågor angående
e-faktura, kontakta
vår ekonomi
avdelning.

Jordgubbsmousse

Medarbetare
Linda Englund på vår ekonomiavdelning
kommer att trappa ner sin arbetstid under
våren för att gå på föräldraledighet i maj.
Vi har redan nu anställt Marite Gustavsson
som vikarie. Marite kommer att ha samma
arbetsuppgifter som Linda och kommer att
vara hos oss fram till juni 2018. Vi önskar
Linda all lycka med nya babyn och Marite
varmt välkommen till oss!

Ingredienser 4 portioner
• 250 g jordgubbar
• 1 gelatinblad
• 1 dl florsocker
• 1 ½ dl vispgräddeLägg gelatinet i kallt vatten i 5 minuter.
Mixa nästan alla jordgubbar, spara några
till garnering. Blanda jordgubbarna med

Nr 1/2017
Årets städdag
Precis som Harald skriver här bredvid
kommer årets städdag gå av stapeln
torsdagen den 4 maj. Vi hoppas givetvis
hitta så lite skräp som möjligt men vet av
erfarenhet att vi brukar hitta en hel del,
framför allt fimpar och gammalt snus.
Tänk gärna på
att inte kasta
fimpar och snus
från balkongerna
så blir det kanske
lite mindre skräp
i år!
Vi blir glada om ni
som är hemma kommer
ut och hjälper till
och hoppas
att solen
skiner den 4 maj!

florsockret. Ta upp gelatinet och smält det
i vattenbad över en kastrull och rör ner i
jordgubbsblandningen. Lättvispa grädden
och vänd ner. Portionera moussen i glas
och ställ i kylen i minst två timmar.
Garnerna med jordgubbar och kanske
några blad citronmeliss. Ät och njut!
Slut lig en önskar vi er alla
en varm och skön vår.

Öppettider
under vårens högtider
Skärtorsdagen
13 april
Annandag Påsk
17 april
1:a maj
Kristi Himmelfärd
24 maj
25 – 26 maj
Nationaldagen
5 – 6 juni

08.00 – 13.00
STÄNGT
STÄNGT
08.00 – 13.00
STÄNGT
STÄNGT

Serviceanmälan

Öppettider

Akut/Jour Vid akuta fel kväll eller helg,
fastighetsjouren 08-657 77 71

Kontoret, Ringvägen 46
Mån– fre 8.00 –16.40 lunch 11.30 –12.15

Övrig tid 08-743 62 00, lennartericsson.se Kundtjänst, tel 08-743 62 19
Mån– torsd 9 –11, 13–15, fre 9–11
eller kundtjanst@lennartericsson.se
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