Information till våra hyresgäster från Lennart Ericsson Fastigheter AB.
Bäste hyresgäst,
I resultatet av den enkät vi sände ut till våra
hyresgäster tidigare i år kan vi konstatera
att 84,5% upplever vår servicekvalitet som
mycket bra eller ganska bra. Ett resultat vi
är mycket stolta över! Närmare redovisning av resultatet av enkäten hittar du på
baksidan av denna Hustomte.
Till sist vill vi på Lennart Ericsson
Fastigheter AB tillönska alla våra hyresgäster en god jul och ett gott nytt år 2018!

Kanel- och dadelbollar
Portioner: ca 16 st
• 2 dl havregryn
• 150 g torkade kärnfria dadlar
• 1 tsk kanel
• 2 krm flingsalt
• ca 2 msk vatten
• 2 1/2 msk kakao

Nr 4/2017
1. Mixa först sönder havregrynen i en
matberedare. Mixa sedan med
dadlar, hälften av kanelen, saltet och
lite i taget av vattnet till en smet.
2. Blanda kakaon med resten av kanelen.
Rulla bollar av smeten och rulla dem i
kakaoblandningen. Förvara i kylskåp.
3. Ät och njut!

Harald Classon
VD
Öppettider Jul och Nyår
25 – 26 december STÄNGT
1 januari STÄNGT
5 januari 08.00 – 13.00
I övrigt öppet som vanligt.
Julefrid
Många får besök kring jul och alla vill
kunna ta emot sina gäster i en trevlig miljö.
Därför kan vi 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 i lugn
och ro!
Stadsmissionen
Även i år stöder vi Stadsmissionens
viktiga
arbete för
att försöka
förbättra
situationen
för de mest
utsatta i vår
stad.

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

Alla ljus
är väl
släckta?
Tips. Klipp ut och spar.

Brandsäkerhet
Nu närmar vi oss den period då vi tänder
ljus i våra hem för att skapa en fin julstämning. Glöm inte att släcka ljusen när ni
lämnar rummet eller lägenheten och
kontrollera gärna att din brandvarnare
fungerar. Vi hoppas att ni har vår brandfilt
väl synlig och lätt åtkomlig om olyckan
skulle vara framme. Ni som av någon
anledning inte har fått en brandfilt till er
lägenhet kan komma och hämta en på vårt
kontor på Ringvägen 46.

Anders slaskar, Julen braskar…
…säger ju ordspråket. Stämmer det får vi
alltså en vit jul i år och då finns risk för
snöras och istappar.
Vi vill gärna att ni hjälper oss och
meddelar oss om ni ser istappar och vi inte
hunnit med att spärra av. Under kontorstid,
ring till vår växel 08-743 62 00 och övrig
tid till Jourmontör, 08-657 77 71.
Tack på förhand!
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 19
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

TI L L E R A L L A , FR Å N OSS A L L A …
E N R I K TI GT G O D J U L
O C H E T T G OT T N Y T T Å R !

Resultat av hyresgästenkäten 2017

Servicekvalitet 2017

I årets enkät som sändes ut tidigare i våras gav ni oss som vanligt
både ris och ros. Vi ser överlag små förändringar jämfört med
föregående år.
Glädjande är att ni med endast ett undantag har gett oss högre
betyg än förra året.
Vad gäller ”Rent och snyggt” som är det enda området där vi
backar behöver vi ta i lite mer. Här hoppas vi även på er hjälp med
att hålla trapphusen fria för att underlätta/förbättra städningen, men

Ta kunden på allvar
Korrekt bemötande och en öppen
dialog är en självklarhet för oss.

2017

– 7,9%

92,1%

2016

– 10,3%

89,7%

–100

Trygghet
Trygghetsfrågor i boendet
är fortsatt viktiga för oss.

(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
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Servicekvalitet 2017
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Hjälp när det behövs
Vi jobbar på och försöker alltid att ge
er snabba svar och hjälp när det behövs.
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2017
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Rent och Snyggt
En självklarhet där vi alla
kan fortsätta att hjälpas åt.

även att omgående meddela oss om någonting behöver åtgärdas.
Det som sticker ut mest är ”Hjälp när det behövs” som ökat hela 3,7
procentenheter. Vi är glada att vårt arbete med det har gjort märkbar
skillnad.
Utmaningen framåt blir framför allt att förbättra oss inom ”Rent och
snyggt”,men självklart att minst bibehålla och helst öka även inom
resterande områden.
Stort tack för er medverkan.

–80

–60

–40

–20

0

20

40

60

80

2017

–15,5%

84,5%

2016

–16,7%

83,3%

–100

–80

–60

–40

–20

0

20

40

60

80

100

100

