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BÄSTE HYRESGÄST,
I resultatet av den enkät vi sände ut till våra 
hyresgäster i våras kunde vi konstatera att 4 
av 5  upplever vår servicekvalitet som bra 
eller mycket bra. Ett resultat vi är stolta 
över!  Närmare redovisning av resultatet av 
enkäten kommer i nästa Hustomte.

Novembervädret med rekordfå soltimmar 
i Stockholm gör att jag hoppas på lite snö så 
att dagarna blir ljusare.

Glöm nu inte att släcka de stearinljus som 
vi tänder i våra hem för att skapa en fin 
julstämning och kontrollera gärna att din 
brandvarnare fungerar.

Avslutningsvis vill vi på Lennart Ericsson 
Fastigheter AB tillönska alla våra hyresgäs-
ter en god jul och ett gott nytt år 2015!

Harald

MEDARBETARE
Benny Sennervall har slutat sin anställning 
hos oss. Vi tackar Benny för den tid som 
varit och önskar honom lycka till i framtiden.

Vi hälsar Magnus Hellberg välkommen 
till oss! Magnus började den 1:a november 
och arbetar som fastighetsskötare och tar 
hand om våra fastigheter i Björkäs och Solna.

GÖR DIN EGEN TRILLINGNÖT!

Detta behöver du:
• 400 g mjölkchoklad,
• 100 g hasselnötter, rostade och skalade.

Gör så här:
1.  Smält 200 g av chokladen försiktigt och 

blanda ner hasselnötterna i den. 
2.  Lyft upp nötterna tre och tre och lägg för 

att stelna på en plåt med bakplåtspapper. 
3.  Bryt av eventuellt spill. Smält 3/4 av den 

återstående chokladen och doppa 
trillingnöterna en gång till för ett tjockare 
chokladtäcke. Låt stelna igen.

4.  Smält det sista av chokladen. Doppa en 
gaffel i och skvätt eller låt rinna choklad 
ner i ränder över chokladnötterna.

Ät och njut!

SLUTL IGEN ÖNSKAR VI ER ALLA 
EN RIKTIGT GOD JUL 

OCH ETT GOTT NYTT 2015.

SERVICEANMÄLAN
 

Akut/Jour
Om något akut inträffar som kräver omedelbar åtgärd  
kväll eller helg ring fastighetsjouren på: 08-657 77 71.

Övrig tid
Ring 08-743 62 00 eller anmäl via 

www.lennartericsson.se alt. kundtjanst@lennartericsson.se

ORDINARIE ÖPPETTIDER
 

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

Kundtjänst, tel 08-743 62 00
mån–tors 9.00–11.00, 13.00–15.00

fredag 9.00–11.00

ÖPPETTIDER JUL OCH NYÅR

23/12 stänger vi kl 13.00
24–26/12 STÄNG

29–30/12 Ord. tider, minskad bemanning.
31/12–1/1 STÄNGT

2/1 Ord. tider, minskad bemanning.
5–6/1 STÄNGT

Lennart Ericsson Fastigheter AB 
Besök: Ringvägen 46 | Post: Box 15409, 104 65 Stockholm 
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ALLA LJUS
ÄR VÄL 
SLÄCKTA ?

STADSMISSIONEN
Vi tänker på dem 
som inte har någon 
möjlighet till en 
varm och trygg 
jul och stöder 
Stadsmissionens 
julkampanj för En 
mänskligare stad.

JULETID OCH JULEFRID
Som vanligt ber vi Er att tänka på att en 
olycka händer så lätt! Tänk på att aldrig gå 
hemifrån eller gå och lägga er med levande 
ljus brinnande i lägenheten - titta en extra 
gång för att vara säkra på att ljusa är släckta 
för att undvika tråkigheter!

Många får besök kring jul och alla vill 
kunna ta emot sina gäster i en trevlig miljö.

Så vi kan väl alla försöka hjälpas åt lite 
extra för att hålla rent och snyggt i entréer 
och trapphus och tänka på att visa varandra 
ännu mer hänsyn än vanligt för att alla ska få 
njuta av högtiderna!

Tänk också på att det inte får finnas 
varken pulkor, papperspåsar, skohyllor eller 
annat i trapphusen! Detta för allas gemen-
samma trivsel men främst för att trapphusen 
utgör utrymningsvägar i händelse av 
bränder. 



 

 
 

VÄLSKÖTT VENTILATION,

ETT VIKTIGT DRAG!
 

Så här års brukar det komma in många felanmälningar till oss gällande 

bristfällig ventilation. Alltför ofta visade det sig dock att klagomålen 

på den bristfälliga ventilationen beror på okunnighet hos den berörda 

hyresgästen. 

Förutsättningarna för en bra ventilation styrs genom svensk lag. Många av er 

känner säkert igen namnet eller bokstavskombinationen, OVK.  OVK står för 

”Obligatorisk ventilationskontroll” och den skall utföras i de flesta fastigheter 

enligt förutbestämda intervaller. I och med en genomförd OVK finns förutsätt-

ningar för en godkänd och bra ventilation i lägenheten. Därefter vidtar hyresgäs-

tens ansvar! 
När våra tekniker kommer på plats så möts de ofta av tilltäppta tilluftsventiler, 

ej eller mycket dåligt rengjorda frånluftsventiler eller en egen monterad köks-

fläkt som drar ut luften i en ventilationskanal. Det sistnämnda är för övrigt totalt 

förbjudet. Hög luftfuktighet i lägenheten kan många gånger bero på alltför 

intensiv matlagning på spisen utan lock på kastrullen, att tvätt hängts upp i 

lägenhetens olika rum eller alltför många och långa duschningar i tät följd. 

Här kommer några jultips för hur du som hyresgäst kan undvika eventuella 

problem med ventilationen i lägenheten.

•  Stäng inte eller sätt inte igen de tilluftsventiler som eventuellt  

kan finnas i lägenheten. Dessa skall alltid vara lite öppna,  

även vintertid.

•  Frånluftsventilerna, i bad och wc, skall rengöras ofta, minst en 

gång i månaden. 

•  Vädra ofta, gärna 2 gånger om dagen. Öppna ett flera eller 

fönster helt under ett par minuter.

 •  Filter på köksfläkten, där sådan finns, måste rengöras minst en 

gång i månaden.

Följer du dessa enkla råd och tips så minskar mängden av bakterier, koldioxid 

(Co2), damm, fukt samt andra skadliga partiklar som vi människor producera 

dagligen.

Med förhoppning om en riktigt trevlig jul till er alla.


