Information till våra hyresgäster från Lennart Ericsson Fastigheter AB.
Bäste hyresgäst,
I resultatet av den enkät vi sände ut till våra
hyresgäster i våras kan vi konstatera att
83,5% upplever vår servicekvalitet som
bra eller mycket bra. Ett resultat vi är
mycket stolta över! Närmare redovisning
av resultatet av enkäten hittar du på
baksidan av denna Hustomte.
Vi har nu varit runt i samtliga våra
fastigheter och delat ut brandfiltar. Vi
hoppas att det inte ska behövas användas
men om olyckan är framme… Ni som av
någon anledning inte har fått en brandfilt
är välkomna att hämta en på vårt kontor
på Ringvägen 46.
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 hyres
gäster en god jul och ett gott nytt år 2016!
Harald

Stadsmissionen
Även i år stöder vi Stadsmissionens viktiga
arbete för att försöka förbättra situationen
för de mest utsatta i vår stad.

Medarbetare
Madelen Zetterberg slutar hos oss i slutet
av januari för att gå vidare mot nya
utmaningar i arbetslivet. Vi tackar för
hennes fina insatser genom åren och
önskar all lycka i framtiden!
Linda Englund, vår redovisningsassis
tent, kommer tillbaka från sin föräldraledig
het i mitten av januari. Vi önskar Linda
välkommen tillbaka!
Anna Karin Stjernkvist stannar kvar
hos oss och tar över tjänsten som hyres
administratör. Ni når Anna Karin på
08-743 62 04 mån – fre 09.00 –11.00
eller anna.stjernkvist@lennartericsson.se
Vi önskar Anna Karin välkommen som
hyresadministratör!

Brandsäkerhet
Under året har vi drabbats av ett antal
bränder i våra fastigheter. Lyckligtvis har
inga människor kommit till skada vilket vi
är djupt tacksamma över.
En olycka händer så lätt och kan få
hemska konsekvenser. Som ett led i vårt
brandskyddsarbete har vi, som ni vet,
delat ut brandfiltar till alla våra hyresgäs
ter. Vi vill också passa på att påminna om
att kontrollera era brandvarnare. Fungerar
den inte, ring vår kundtjänst så hjälper vi
till!
Tänk på att släcka alla ljus när ni lämnar
ett rum!

ALLA ljus
är väl
släckta ?
Felanmälan
Akut/Jour Vid akuta fel kväll eller helg,
fastighetsjouren 08-657 77 71

Ordinarie Öppettider
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 00
Mån– torsd 9 –11, 13–15, fre 9–11
eller kundtjanst@lennartericsson.se
Lennart Ericsson Fastigheter AB
Box 15409, 104 65 Stockholm | Besök: Ringvägen 46
08-743 62 00 | info@lennartericsson.se | www.lennartericsson.se
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Julgodis Rocky Road
15 stycken
• 100 g grovhackad mörk choklad
• 1,5 dl daimkulor
• 1,5 dl minimarshmallows
• 1,5 dl jordnötter
•	Smält chokladen i mikro eller
i en skål över vattenbad.
•	Blanda ner 1 deciliter av godis
och nötter (spara respektive 0,5
deciliter till garnering) i den smälta
chokladen och rör om ordentligt.
•	Klicka ner smeten i små formar
eller bred ut den på en plåt med
bakplåtspapper.
•	Garnera med resterande nötter och
marshmallows.
•	Låt stelna och skär i mindre bitar.

SLUTLIGEN ÖNSK AR VI ER ALL A
EN RIKTIGT GOD JUL
O C H E T T G O T T N Y T T 2 016 .

Öppettider Jul & Nyår
23/12
24 – 27/12
28 – 30/12
2 – 4/1
5/12
6/12

08.00 – 13.00
STÄNGT
08.00 – 16.40
08.00 – 16.40
08.00 – 13.00
STÄNGT

Resultat av hyresgästenkäten 2015

Servicekvalitet 2015

I enkäten som sändes ut i våras gav ni oss som vanligt både ris och
ros, denna gången mest ros. Vi ser överlag en stor förbättring mot
föregående år och är både glada och stolta över årets resultat.
Området ”Hjälp när det behövs” är det enda som visar en
minskning och då med endast –0,3 procentenheter. Den summerade
ökningen mot föregående år ligger på drygt 3 procentenheter och
det området som ökade mest var ”Rent & Snyggt” vilket steg med
hela hela 6 procentenheter.

Ta kunden på allvar
(15 frågor)

Korrekt bemötande och en öppen
dialog är en självklarhet för oss.

Trygghet
(10 frågor)

Trygghetsfrågor i boendet
är fortsatt viktiga för oss.

Rent och Snyggt
(14 frågor)

En självklarhet där vi alla
kan fortsätta att hjälpas åt.

Hjälp när det behövs
(7 frågor)

Vi jobbar på och försöker alltid att ge
er snabba svar och hjälp när det behövs.

Servicekvalitet 2015
(sammanställning)

Vi är stolta och ser årets resultat som
en morot att förbättra oss ytterligare.

Lennart Ericsson Fastigheter AB
Box 15409, 104 65 Stockholm | Besök: Ringvägen 46
08-743 62 00 | info@lennartericsson.se | www.lennartericsson.se

Vad gäller framförallt ”Rent & Snyggt” kan vi inte ta hela äran
själva, här har ni hyresgäster också en stor del i förbättringen.
Vi tror att våra uppmaningar om rent i trapphus har gett resultat.
Bra gjort!
Nu har vi tillsammans en utmaning framför oss att minst behålla
och helst förbättra nästa års resultat ytterligare.
Stort tack för er medverkan. Ny enkät kommer till våren.
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