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Nyhetsbrev från Naturvetaren 1 – december
2020
Julen stundar och granen står på sin sedvanliga
plats i backen på sydsidan och lyser äntligen upp i
vintermörkret.
Nu är det nio månader sedan coronapandemin
förändrade tillvaron för oss alla. Snart är det jul
och även den kommer att bli annorlunda i år.
Kanske kan ni inte träffa släkt och vänner men
ändå finnas där för dem på något annat sätt.
Omtanke kan ju vara den finaste presenten.
Brandrisk
Återigen vill vi betona; Kom ihåg att vara försiktig med levande ljus – lämna dem aldrig utan
tillsyn!
Grannar promenerar i grupp
Välkommen att promenera och träffa nya och gamla grannar och vänner. Vi håller avstånd
givetvis. Kontakta Elisabet Kahlmann elisabet.kahlmann@gmail.com tel 070-611 73 68 och kom
överens om dag och tid.
Avgiftsavier från Simpleko
Det var ett tag lite rörigt med hyresavier. Nu hoppas vi att det har ordnats för er alla. Bifogar info
från Simpleko.
Enkät om elbilsladdning
För en vecka sedan skickades en enkät ut om intresse för elbilladdning. Glöm inte bort att svara.
Senast 30 december vill vi att ni svarar.
Julgranar och julklappskartonger
När du tröttnat på din julgran kan du lägga den vid sandlådan intill parkeringen (som nu är stängd)
– nära Docentbacken 1B.
Eftersom det är många helgdagar brukar det bli stora volymer av julklappskartonger och
julklappspapper. För att allt ska få plats måste vi alla hjälpas åt att platta till kartonger och papper
så att det mesta av luften försvinner. Julsnören och julpapper hör inte till pappersinsamlingen.

God jul och Gott Nytt År
tillönskas er alla!
Styrelsen

Kontaktuppgifter till Simpleko
-din ekonomiska förvaltare
För medlemmar och hyresgäster
Gäller ditt ärende:
•
•
•
•
•
•

Hyres- och avgiftsavier
Autogiro/e-faktura/Kivra
Kontrolluppgifter lägenhetsförsäljning
Kundfakturering
Pantsättning
Överlåtelse

Kontakta oss på telefonnummer 018-66 01 60 (helgfria vardagar 9-12)
Logga enkelt in på Portalen med BankID för att se dina avier eller lägga ett
ärende/-fråga till oss, gå då in på portal.simpleko.se/kundportal
Besök vår hemsida www.simpleko.se där ni också kan få svar på de vanligaste
frågorna gällande ert boende.
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