
 
 

SKAFFA HEMFÖRSÄKRING!  

 

Vi har haft ett antal bränder senaste tiden. Om man inte har hemför-
säkring kan det bli väldigt dyrt. En brandsanering och en helrenove-
ring av en lägenhet kan kosta mer än 300 000 kronor. Men om man 
har hemförsäkring betalar man bara självrisken på några tusenlappar. 
Flera av våra hyresgäster har drabbats och det betyder mer eller 
mindre livslånga skulder. 
 
Kontrollera också brandvarnaren! Batteriet måste bytas regelbundet 
och ta inte ut batteriet utan att sätta dit ett nytt! 
 

Brandvarnaren med batteri räddar liv!  

Nya låssystem på gång… 
Vi har ett åldrande bestånd av hyreslägenheter. Många lås är slitna 
och behöver bytas ut. Vi har i februari 2017 börjat att byta ut alla 
lås på vissa adresser. Odengatan 2, 4 och 8 har redan fått nytt 
låssystem. Under kommande år kommer vi att byta de flesta av de 
ålderstigna låsen i vårt bestånd. 
 
Det går till så att man får kvittera ut nya nycklar hos oss. Någon 
vecka senare kommer vi och byter lås. De gamla nycklarna ska 
lämnas tillbaka inom en vecka efter man har fått nytt lås. 
 
Det system som Lessebohus har valt är iLoq. Det är ett digitalt sy-
stem. Det betyder att om man tappar en nyckel kan vi kan pro-
grammera en ny nyckel och det är mycket billigare än att byta hela 
lås med cylindrar och nycklar. 
 
Låssystemet har hög säkerhet och det är enkelt om man behöver 
en extra nyckel. Vi kan tillverka en ny nyckel här på Lessebohus. 
 
För mer information kontakta Michael Lindén 0478-128 26. 
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Vattenmätning 

 

Som många har läst i Smålandsposten kommer Lessebohus att införa 
individuell vattenmätning i vissa områden. Vi börjar med att installera 
vattenmätare i alla lägenheter på Odengatan, Rasthagsvägen och 
Kostavägen 10 i Lessebo. Det betyder att vi sänker grundhyran och 
man får betala för det vatten man förbrukar. Vi har tagit fram vad det 
vatten en genomsnittslägenhet förbrukar och vad det kostar och vi sän-
ker hyran med den summan. Det vatten man sedan använder i verklig-
heten är det man betalar för. 
 
Lessebo kommun har en av de dyraste taxorna för vatten i landet och 
därför måste vi alla tänka på att vara försiktiga med vattenförbrukning-
en. Låt aldrig vattenkranen stå och rinna medan du gör något annat 
och stäng alltid av den när du går ifrån den. 
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När du vill: 
söka lägenheter     se våra nya filmer  
skriva ut dina fakturor   se dina intresseanmälningar 
få tips och råd    uppdatera din kö-ansökan 
 

Vi vill tacka alla er som svarat på höstens 
kundenkät. Svaren vi får är väldigt viktiga 
för oss. Mycket glädjande för oss är att ni 
hyresgäster tyckte att vi förbättrat vårt  
arbete inom samtliga områden. Vi tackar 
för era åsikter och lovar att vi ska fortsätta 
att utveckla och förbättra vårt arbete. 
 
Vinnare 
Lycklig vinnare av en hyresfri månad är 
Liselott Hultberg på Wittes Gränd 2C i 
Lessebo. Grattis Liselott! 

Kundenkät och vinnare: 
Stort beröm till alla våra hyresgäster som svarat 


