GRILL-TIDER!
Midsommar
och Ramadan

Härligt att grilla men...
Härliga utekvällar väntar under sommaren och då vill många grilla. Det
är viktigt att man tar hänsyn till sina grannar och tänker brandsäkert.
Grillar du på balkongen kan du endast använda elgrill.
Ha alltid uppsikt över engångsgrillar och kolgrillar och placera dem
långt från huset. Använd rätt typ av tändvätska. Vatten ska finnas till
hands och när du grillat färdigt se till att grillen är ordentligt släckt.
Var försiktigt med gnistor och kringflygande aska.

Eldningsförbud
är utfärdat i hela Kronobergs län från mitten på maj.
För uppdaterad information se www.lansstyrelsen.se

Elda aldrig direkt på mark!
Det är förbjudet att elda med öppen eld på marken.

Traditioner

Grillning med grillkol/briketter i camping- trädgårdsgrillar på ben
eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra
värmen till brännbart underlag är dock tillåtet. När brandrisken är hög,
gäller det dock att vara mycket försiktig även i samband med grillning.

Vi har många traditioner i Sverige som vi gärna vill följa. Midsommar är en uppskattad högtid. Även de som har kommit till vårt land
med andra religioner vill fortsätta med sina traditioner.

OK

Ramadan
Många av Lessebohus hyresgäster firar Ramadan och det är en tid
då många träffas och umgås. Ramadan börjar den 27 maj och
avslutas med en gemensam fest den 24 juni. Det är en muslimsk
fasteperiod då de troende bara får inta föda efter solnedgång fram
till gryning.
Tänk på att du som hyresgäst har ansvar för dina gästers handlande och att alla i trapphuset har olika vanor.
Det ska alltid vara tyst mellan klockan 22:00 och 06:00 även under
helgerna.

Ska du resa
bort i sommar?
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Kontrollera så din brandvarnare har ett fungerande
batteri innan du åker iväg.
Informera din granne att du är bortrest så hjälps ni åt
att hålla uppsikt mot tjuvar.
Du kan när som helst logga in på Lessebohus ”Mina
sidor” och få OCR-nummer för din hyresfaktura.

Tillval
Från och med juli 2017 går det inte välja bort ett tillval. Det betyder att
om det finns tvättmaskin eller diskmaskin i lägenheten när du flyttar in
kan du inte be oss ta bort dessa för att få en lägre hyra. Tillvalen är
numera inbakade i grundhyran.

Fiber
Från och med juli 2017 har vi också lagt in fiberkostnaden på grundhyran. Du som har avdrag för fiberkostnaden kommer också att få det
även i fortsättningen så länge du bor kvar i din lägenhet. Vid nytecknande av hyreskontrakt är det numera också inbakat i grundhyran och
man kan inte begära att slippa fiberkostnaden. Allt är förhandlat med
hyresgästföreningen och klart.

Ansvarig utgivare: Håkan Bergström Upplaga: 850 Telefon: 0478-12820
Redaktör: Inger Sundberg E-post: info@lessebohus.se Hemsida: www.lessebohus.se
Telefontider: Måndagar 13:00-15:00, tisdagar 14:00-16:00, onsdagar-fredagar 13:00-15:00
Besökstider: Måndagar 9:00-12:00 övrig tid efter överenskommelse
Adress: Stationsgatan 10, 365 31 Lessebo Org.nr: 556089-8339

Öppet receptionen

Telefontider 0478-128 20

Måndag-fredag 09:00-12:00
För övrig tid, boka besök med
oss på 0478-128 20

Måndagar 13:00-15:00
Tisdagar 14:00-16:00
Onsdagar-fredagar 13:00-16:00

Felanmälan 0478-125 48 vardagar 08:00-12:00
När felanmälan har stängt:
Akuta fel 12:00-16:00 0478-128 28
Vardagar 16:00-08:00 och helger SOS-alarm 0478-314 15

