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Nyckelhämtning
Nycklarna till lägenheten hämtas och kvitteras ut på Riksbyggen,
Gillbergagatan 35. Legitimation skall uppvisas (fullmakt erfordras av
ombud).
Nycklar kan hämtas efter klockan 14.00, första dagen i månaden. Men
om dagen är en helgdag hämtas nycklarna nästkommande vardag.
Extra nycklar hämtas via rekvisition.
Öppettider: Måndag-torsdag: 07:00-16:30, Fredag: 07:00-16:00.

Besiktning
Protokollet tillhandahålls i samband med nyckelhämtning. Eventuella
anmärkningar som ej är upptagna ska snarast anmälas till
besiktningsman Anders Cronstierna, tel. 013-24 62 33.

Felanmälan
Eventuella fel och brister som uppstår i lägenheten, trapphus eller
andra utrymmen skall anmälas på 0771-860 860, dygnet runt. Vid
eventuella skadedjur i lägenheten ringer hyresgästen själv direkt till
Anticimex, 075-245 10 00.

Digital bopärm
Via länken nedan hittar du information som berör din lägenhet:
https://www.riksbyggen.se/hyresratter/boparm-linkoping/

Flyttanmälan till Tekniska Verken
Använd nedan länk för att anmäla din flytt:
https://www.tekniskaverken.se/kundservice/anmal-flytt/inflytt/Form/

Trygghetsjour
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Vid störningar kvällstid/nattetid ring 010-470 52 22.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

OBS!
Kom ihåg att:
Adressändra
Skaffa hemförsäkring
Anmäla elabonnemang

Kabel-Tv, Bredband
Fastigheterna är anslutna till Telia. Vid ”dålig bild” kontrollera först med
någon granne innan ni felanmäler till 0771-860 860. Fiber finns
indraget i lägenheten. För abonnemang, kontakta Telia, 020-755 766.
För support bredband ring 020-240 250

P-plats i garage
Finns att hyra, kontakta Riksbyggen 013-24 93 48 eller 0771-860 860.
Parkering på gården är ej tillåten! Gällande regler bevakas av Aimo,
överträdelse beivras. Vid inflyttning utlämnas särskilt parkeringstillstånd
vid förfrågan.

Kodlås/Porttelefon
Koden är för närvarande 8543 och fungerar mellan kl. 06.00-21.00.
Övrig tid erfordras nyckel. Porttelefonen är ej i bruk ännu.

Cykelrum
Finns i anslutning till entréerna.

Hushållsopor
Kastas i sopnedkast.

Återvinningsrum/Källsortering
Finns på Westmansgatan 96 och 108.. I återvinningsrummet kastas
enbart avfall som det finns uppmärkta kärl för.

Grovsopor
Absolut förbjudet att kasta grovsopor i återvinningsrummet. Grovsopor
hänvisas till närmsta återvinningscentral.

Förråd
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Till varje lägenhet finns ett förråd.
Kontakta bovärden om du inte hittar ditt förråd.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

