Krönika december 2015

Nu är det jul här i värt hus!
Äntligen är det dags för jul och allt det som tillhör denna högtid. För många en helg att se fram
emot, fylld till brädden med god mat och dryck, julklappar, värme, kärlek och besök av släkt och
vänner. För andra en helg när ensamheten blir än mer påtaglig. Vet du någon som är ensam över
jul så slå en signal eller åk dit och hälsa på. Tid är bland det finaste man kan ge en annan
människa, tänk på det.
Som en del i att ge något till alla har vi även i år valt att ge julklappar till Round Tables initiativ
”Julklappar till alla barn i Ljusdal” som de arrangerar tillsammans med Svenska kyrkan. Detta har
vi gjort i samarbete med Ericssons Bokhandel.
Så här i slutet av året brukar man sammanfatta vad som hänt och här på Seglet har det hänt en
hel del. Vi har jobbat väldigt mycket med organisationen och att den ska fungera på bästa
möjliga sätt för våra hyresgäster. Under hösten har gjort en genomgång av våra fastigheter för
att se behovet av underhåll. Det har resulterat i en underhållsplan, där den första åtgärden
kommer att bli att vi under nästa år kommer att fortsätta att installera fiber i våra fastigheter. Vi
återkommer med mer information om detta när det är dags. Vi kommer även under nästa år att
fortsätta arbetet med att förbättra vår förvaltning så att vi kan ge er ännu bättre service.
En annan nyhet inför det nya året är att vi kommer att kunna erbjuda autogiro för hyresinbetalningar till den som vill ha. Är ni intresserad av detta ska ni kontakta Åsa på 0651-767919
för att få blanketter att fylla i.
När det gäller hyresförhandlingarna för 2016 har parterna inte kommit till någon
överenskommelse ännu så det kommer inte någon höjning i och med denna avisering. Vi
kommer att meddela resultatet av förhandlingarna så snart vi vet mera.
Ni vet väl att ni kan få information om lediga lägenheter, tips om hur man får ner
elförbrukningen och information om våra fastigheter, för att nämna några saker, på vår hemsida
www.seglet.nu. Där kan man även få information om kommande renoveringsprojekt. Ni kan
även följa oss på Facebook, ni hittar oss på www.facebook.com/segletfastigheter.
Se nu till att njuta av jul- och nyårsledigheten!

Önskar er alla en härlig jul och ett gott nytt år!!
Julia, Åsa och Johanna
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