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LÄSOBO LÄSOBO 

Öppet i vår reception  
Måndag-fredag 09:00-12:00 
eller boka besök på 0478-128 20 
 

Telefontider 0478-128 20  
Måndagar 13:00-15:00 
Tisdagar 14:00-16:00  
Onsdagar-fredagar 13:00-15:00 
 

Felanmälan 0478-125 48  
Alla vardagar 08:00-12:00 
 

Akuta fel: SOS-alarm 0478-314 15 

NYHETERNYHETERNYHETERNYHETER! 
Hyror från 2018 
Vi kommer att skicka ut hyresavier endast för en månad i taget från och 
med januarihyran. 
 

Autogiro 
Från och med 1 februari kommer vi inte automatiskt skicka ut hyresavier 
på papper när du har autogiro. Kontakta oss om du fortfarande behöver 
en hyresavi.  
 
Du som inte har autogiro:  
Vill du börja betala hyran via autogiro kontakta oss. 
 

E-faktura? 
Är du intresserad av e-fakturor? Ganska snart kommer vi att kunna  
erbjuda den tjänsten. Ring 0478-128 20. 
 

Hyresavi på mejl? 
Vill du få hyresavin i pdf format med e-post? Ring 0478-128 20. Inom 
kort kommer vi att kunna erbjuda denna tjänst också. 
 

Om du inte betalar i tid 
Vi har nya rutiner för att hantera hyror. Om du inte betalar i tid kommer 
hyran gå till Intrum Justitia som förut. Då har du ca 8 dagar på dig att 
betala. Den nya rutinen är att vi kommer inte dela upp hyror och göra 
avbetalningsplaner från och med 1 januari 2018. 
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Spara pengar på  
individuell vattenmätning!  

Nu sänker vi hyran i  
kvarteret Hackan i Lessebo 
 
Lessebohus har väldigt höga kostnader för  
vatten. Vi kommer därför börja införa lägenhets-
mätning på vatten januari 2018 i vissa områden  
och det kommer innebära att de som förbrukar 
små mängder vatten kommer få en sänkning av 
sina boendekostnader.  
 
De som är storförbrukare av vatten kommer få 
en höjning av sina boendekostnader. Meningen 
är att man ska betala för det vatten man använ-
der. 

Spara pengar på tvättmedel!  

Vi har självdoserande  
tvättmaskiner på följande adresser: 
 

Odengatan 2, 4, 6 och 8 Lessebo 
Nygatan, Hovmantorp 
Storgatan 48, Hovmantorp 
Storgatan 37, Skruv 
Ekevallsvägen, Kosta 
Kornvägen, Kosta 

• Tvätten blir inte ren  
• Tvättmedelsrester blir kvar 
• Du kan bli sjuk 
• Tvättmaskinen kan skadas 
• Du kan få betala lagning av 

maskinen 
• Personer med allergier kan 

bli sjuka av parfymen 

 

Om du använder eget tvättmedel i en  
självdoserande tvättmaskin händer följande: 

Tvättstuga utan självdoserande 
maskiner: Tänk på att inte 
överdosera. Tvätten blir inte ren 
och det kan leda till allergier! 

Alla som fått vattenmätning  
kommer få en inloggning för att följa 
kostnaderna på internet. 


