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God Jul & Gott Nytt År! 
Vi önskar alla våra hyresgäster en riktigt 

God Jul & ett Gott Nytt År!

Mina sidor & appen
Visste du att du kan få tillgång till information och ett 
flertal tjänster som är till nytta för dig som hyresgäst, via 
”Mina sidor” på webben och genom Bodenbos app? 

Via Mina sidor på vår hemsida bodenbo.se kan du som hyresgäst 
sköta de flesta av dina ärenden. Med Bodenbos app kan du söka   
lediga lägenheter, ta emot erbjudanden och svara på dem. Ladda 
ner appen på App Store eller Android Market, sök efter ”Bodenbo”. 
Du använder samma användarnamn och lösenord som du har på 
”Mina sidor” på vår hemsida.

Behöver du hjälp med att logga in?  
Mejla till hyresarenden@bodenbo.se eller ring 0921-578 80.

Tryffel för 6 personer
250 g     Mörk choklad 
1 dl         Grädde

Så här gör du:
1.    Bryt chokladen i bitar. 
2.    Koka upp grädden och lägg ner  
       chokladen. Rör om tills den har smält.
3.    Ställ i kyl att svalna.
4.    Rulla bollar och vänd i kakao.

Enkelt 
& gott!

Stort TACK till 
Catrine!
Vi vill rikta ett stort tack till Catrine 
Backman, Plan7 som under nästan 
20 års tid har formgett och produ-
cerat Dörrposten.  

Förra numret var Catrines sista. Vi 
önskar henne all lycka på det nya 
jobbet. 

Behöver du saker fixade och är över 70 år?
Fixar’n är en kommunal service till Bodensare som fyllt 70 år 
och behöver vaktmästarhjälp. Syftet är att förebygga skador 
och ohälsa hos äldre som bor i eget boende.

Exempel på saker Fixarn hjälper till med är:  
Montera brandvarnare, byta glödlampor, proppar, smörja lås, 
hämta saker i förråd, sandning och lättare snöröjning.

Pris: Gratis de första 30 min, sedan 75 kr/h. 
Bokning kontakta: Anders Johansson, 0921-627 41
Läs mer på: Boden.se under; Vård & omsorg / Hemtjänst / Fixar’n

Gilla oss på Facebook &
få löpande information 

runt ditt boende.



Bodenbo vill skapa bättre 
möjlighet till parkering

Kö för bilplats
Kösystemet för att hyra bilplats 
fungerar på samma sätt som för 
lägen heter. Som hyresgäst regist-
rerar du en intresse anmälan på 
vår hemsida.

När du får en bilplats kommer   
poängen att nollställas och kön 
för bilplats att avaktiveras. Om du 
vill kan du logga in och börja sam-
la nya poäng. Poängen för bilplats 
är fristående från den vanliga lä-
genhetspoängen. 

VD har ordet

Du som hyresgäst ansvarar själv för skott-
ning och sandning av din parkeringsplats 

eller utanför din garageport. 

Vintermånaderna är här till mångas glädje men också förtret.    
Bodenbo börjar skotta när snön fallit mer än 5 cm. Vår ambition 
är lägga upp snön i kvarteret där den senare får smälta bort. Det 
är bra för miljön och håller även kostnaderna nere. Halka är oftare 
ett större bekymmer än snö. Vi halkbekämpar stråk mellan hus 
samt parkering så att man kan röra sig i området. All plogad yta 
halkbekämpas således inte. Du väljer själv om du vill följa det san-
dade och säkrare stråket eller om du vill gå där det inte är sandat. 
Hur då än gör så kan det vara klokt med bra skor samt broddar.
Ta hand om dig i vinter.

Garage & parkeringsplats

Bygger 12 nya lägenheter

När du flyttar till en hyreslägenhet och har bil          
eller annat fordon behöver du kanske garage eller 
parkering.

Garage
Viktigt att tänka på är att, garaget får endast an-
vändas till att parkera bilen i. Det är av brandsäker-
hetsskäl garaget inte ska användas som förråd.

Reparation
Du som hyresgäst får inte utföra reparations- eller 
underhållsarbeten som är störande eller medför 
intrång på annans garageplats eller utrymme. Vår 
rekommendation är att åka till en gör det själv av-
delning på en mack. 

Tvätt
Tvätt av bilen får endast ske på avsedd plats och 
inte i garage eller på parkeringsplats av miljöhän-
seende. Att städa bilen får du självklart göra i ditt 
garage. 

Skottning
Under vintertid ansvarar du själv för skottning och 
sandning av din parkeringsplats och framför din 
garageport. Johan Johansson, VD

Vi har jobbat med att maximera nyttan av de befintliga 
fastigheterna som vi har. Att bygga om befintliga loka-
ler till nya bostäder, är miljövänligare, snabbare och bil-
ligare än nyproduktion. 

Därför har vi gjort en inventering och tagit fram en 
plan på att bygga 40 lägenheter i befintliga fastighe-
ter under ett par års tid. Hittills har det blivit fem nya 
lägenheter under 2017.

12 nya lägenheter
Nu står lokalerna på Jakobsgatan 15 och 25 på tur 
för ombyggnation till 12 nya lägenheter. Lokaler som 
stått tomma under en längre tid.  Det blir 2:or och 
3:or byggda i ett plan. Entreprenören är HÖ Allbygg.

Vill du veta mer om lägenheterna? 
Gå in på: www.bodenbo.se/boprojekt och läs mer.

Bild: Fasadskiss för Jakobsgatan 25 & 15

Vi hoppas att det kommer att ge    
besökare och hyresgäster bättre 
möjligheter till tillfällig parkerings-
plats och hjälper till att minska an-
talet felparkerare. 

Enkel betalning
Med sms, app eller parkeringsauto-
mat kommer man att kunna parkera 
enkelt och smidigt på besökspark-
eringarna när det behövs en tillfällig 
parkering. 

Införande från december
Införandet av avgiftsbelagd besöks-
parkeringar kommer att ske succes-
sivt ute på områdena från december 
2017 och beräknas vara klar under 
januari 2018. 

Priset 
Priset blir 5kr/h eller 30 kr/dygn. 

Drift & service
Q-Park är det företag som kommer 
att stå för driften och servicen ute på 
områdena. 

Avgiften kommer att införas inom 
Bodens tätort och gäller inte Harads. 

Våra besöksparkeringar används ofta av andra än besökare, vilket 
väckt stort missnöje hos hyresgäster. Vi vill minska trycket på 
besöksparkeringarna genom att göra dem avgiftsbelagda.


