Krönika september 2014

Höst, härligä höst!
Efter en helt underbar sommar med mycket sol och bad är det nu dags för en härlig höst. Löven på
träden byter färg och luften är hög och klar, som gjort för härliga skogspromenader. Eller om det är
grått och mulet så kan man kura ihop sig under en filt, tända ljus och försvinna in i en bra bok eller
titta på en film medan höstvindarna viner utanför knuten. Det är det som är det fina med hösten,
man få lov att vara inne och mysa…
Precis när detta skrivs har det varit val och Sverige kommer att få en ny statsminister och en ny
regering. Det har ju varit ett jämt val och det ska bli intressant att se vilka partier som kommer att
samarbeta och hur landet, regionen och kommunen kommer att styras under de närmaste 4 år.
En av frågorna i valet har varit flyktingfrågan och det är ju något som påverkar oss här i Ljusdal. Vi på
Seglet har ett bra samarbete med integrationsenheten på kommunen och försöker hjälpa till med
bostäder till de flyktingar med asyl som kommer hit. Vi anser att det är viktigt att vi som företag
hjälper till med integreringen för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de som kommer hit
och för oss som bor här.
Under hösten kommer vi på Seglet att jobba med budget och underhållsplan inför 2015. Det är
fortfarande saker som kvarstår gällande renoveringen på Hotellgatan 30-32 och Hantverkaregatan
(Projekt Greta) och vi tittar på vad som ska göras i den fastighets som ska stå näst på tur för en
renovering.
Nu när vädret kan vara lite svängigt mellan varmt och kallt kan det vara så att värmesystemet inte
riktigt hänger med och det kan kännas kallt i din lägenhet. Genom att se till att det är fritt från
möbler framför element samt att ventilationsventiler är öppna kan värmen sprida sig i rummen och
ni får ett jämnare klimat inne. Självklart ska ni höra av er till oss om ni tycker att det är kallt.
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.
Se nu till att njuta av hösten alla färger.
Hösthärliga hälsingar
Julia och Åsa
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