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Gröna fingrar Vi hälsade på hos
de två vinnarna i
Balkongtävlingen 2019
Redan vid Hem- och
Fritidsmässan i april bjöds
våra hyresgäster in att skicka
bilder på hur de har det på sina
balkonger och uteplatser.

Leif Hermansson och Cia Ferner Kny,
Bärkehus, i mitten samt Charlotte Fagerberg
och Annika Nordkvist, Hyresgästföreningen

En jurygrupp med representanter
från Bärkehus och
Hyresgästföreningen valde ut de
båda vinnarna Mona som bor på
Malmgatan och Carina som bor på
Markmans väg. Vi fick sedan göra
mycket trevliga hembesök och
beundra deras odlingar på plats.
Vinnarna belönades med var sitt
presentkort.
Bilden visar en glimt från Monas balkong.
Mer om vinnarna på nästa sida.

Felanmälan

- vänta inte till det blir akut!

!

Felanmälan ska alltid göras till kommunväxeln på tfn:
0240 - 66 01 13, vardagar 07.30-12.00, 13.00-16.15.
Kom ihåg att uppge:
namn - adress - telefonnummer - lägenhetsnummer ärende, samt om huvudnyckel får användas vid besöket.
Du kan också göra din felanmälan via www.barkehus.se
- klicka på Kundtjänst och sedan på Felanmälan. Längst
ned på sidan finns en länk till formuläret för felanmälan.
Om fel uppstår på annan tid och som kräver
omedelbara åtgärder ska du ringa vår jour:
SECURITAS bevakning AB på tfn. 010 - 470 57 43.

NY LAG OM RÖKFÖRBUD
Med anledning av den nya tobakslagen är det från den 1 juli 2019
förbjudet att röka på bland annat
lekplatser, entréer till offentliga
lokaler och uteserveringar.
Det innebär att det nu även är förbjudet att
röka på lekplatser på Bärkehus gårdar.
Vänligen respektera rökförbudet.

Nyinvigning av kvarterslokalen i bostadsområdet Moga!
Välkommen på Öppet Hus måndag den 7 oktober kl. 14.00-18.00
Vi bjuder på enklare förtäring - Personal från Bärkehus medverkar
För dig som är hyresgäst i Bärkehus är kvarterslokalen på Moga den lokal
som du kan boka till kalas, dop och familjeträffar m.m.
     Hyresgästföreningens expedition finns här och har öppet
enligt överenskommelse
Vill du vara lokalansvarig på
Moga? Kontakta Hyresgästföreningen 010-459 15 49

Balkongtävlingen 2019

Tack

till alla er som besvarat
vår kundenkät!

Mona bor högt upp och har nyttjat läge och ljus på sin
balkong till en tät tomatodling i sommar. Nu är tomaterna
uppätna och plantorna ersatta med vackra blommor. Odlingsintresset har hängt med länge och anpassats efter boendet.

Informationen som vi fått från
era svar är ovärderlig för oss när
vi nu ska planera och prioritera
för åtgärder. Stort tack för att du
hjälper oss att bli bättre!
Carinas lägenhet i markplan erbjuder plats för både grönsaker och blommor. Hon har god hjälp av särbon Jan-Olov
som gärna både gräver och snickrar. I Carinas arrangemang
samsas även många vackra fåglar i olika material.

Reception Bärkehus

0240 - 66 88 00, barkehus@smedjebacken.se
Gunnarsvägen 7, 777 34 Smedjebacken
Måndag, onsdag
Tisdag, torsdag
Fredag		

07:30 - 16:00
07.30 - 13.00
07:30 - 15:30

Dag före helgdag (röd dag), samt dag före
afton, stänger receptionen kl. 15:00

De tio deltagare som vunnit biobiljetter
kontaktas separat.

/Bärkehus
På vår sida på
Facebook får du
tips, nyheter och
information om
aktuella händelser. Följ oss gärna!
https://www.facebook.com/Barkehus
Bärkehus nyhetsbrev

0240-66 88 05, info@barkehus.se

