BÅSTADHEM

GRANNAR
...ett bättre sätt att bo

16 . 2020

Varje dygn brinner allt för många bostäder i
Sverige
De vanligaste brandorsakerna är glömd mat
på spisen, elfel, rökning och levande ljus.

Brandvarnare i varje lägenhet.

Varje lägenhet ska ha minst en brandvarnare.
Det är viktigt att så snabbt som möjligt upptäcka
en brand. vi på Båstadhem är skyldiga att sätta
upp brandvarnare. Saknar du en brandvarnare så
måste du ringa till kontoret så vi kan ordna med
det direkt!
Kontrollera din brandvarnare regelbundet.
Tryck in testknappen som finns på alla
brandvarnare.

Släckutrustning

Räddningstjänsten rekommenderar en pulversläckare i allas hem, en brandfilt är också bra att
ha hemma.
All utrustning finns att köpa på större varuhus,
byggvaruhus eller via ditt försäkringsbolag.

Röken dödar - Stäng in branden

Om det börjar brinna i din lägenhet varna alla
som finns i lägenheten, försök släcka men ta
absolut inga risker.
Kan du inte släcka branden själv, stäng dörren till
utrymmet där det brinner.
Lämna lägenheten och stäng ytterdörren för att
hindra att branden och den giftiga röken sprider
sig.
Röken är livsfarlig och dödar mycket snabbt.
Ring 112. Möt upp räddningstjänsten utanför
huset.

Gå aldrig ut i rökfylld trappa

Om det brinner i en annan lägenhet eller på en
annan plats i fastigheten ska du stanna kvar i din
lägenhet. Gå aldrig ut i en rökfylld trappa.
Du är säkrast i din lägenhet. Stäng dörrar och
fönster. Ring 112!

Räddningstjänsten har specialutrustning för att
kunna hjälpa dig. Ytterdörrar, väggar, tak och
fönster i en lägenhet ska kunna stå emot en brand
i 30-60 min.

Om det brinner i din
lägenhet

STÄNG IN BRANDEN
LÄMNA LÄGENHETEN
RING 112
Om det brinner på annan
plats i huset

GÅ ALDRIG UT I EN
RÖKFYLLD TRAPPA!
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BET ÄNDRINGEN AVSER
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Nya Sandbäcksvägen - Vi bygger för framtiden
Slammarp 64:3 & 64:4

Ombyggnad av ﬂerbostadshus i Förslöv
Sandbäcksvägen 2-4
Situationsplan

1:400 (A1)
1:800 (A3)
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Båstadhem AB tillsammans med
Leeman Entreprenad AB ska under våren 2021
påbörja förvandlingen av området på Sandbäcksvägen, med fastigheter från 1970-talet, till ett fint
och modernt bostadsområde.

Totalt handlar det om 60 lägenheter som kommer
att renoveras och renoveringen kommer att ske i
etapper. Lägenheterna är fördelade på 1 RoK,
2 RoK, 3 RoK samt 4 RoK.
Arbetet inleds med markarbeten i området och
löpande iordningställande av gemensamma
miljöhus och tvättstudio.

Varje fastighets befintliga fasad kommer att rivas
och ersättas med svart tegel på kortsidorna.
Långsidorna kommer att kläs med en skivbeklädnad, som efter en tid kommer att ändra utseende
till en varm och naturtrogen roströd färg.
Samtliga trapphus kommer att göras om och bli
ljusa och inbjudande samt med en utökad tillgänglighet.
Alla lägenheter får säkerhetsdörr.

Interiören i lägenheterna är stilren med vita
väggar och ekparkett.
I köket finns det keramisk spishäll, kyl och frys,
samt diskmaskin i samtliga lägenheter.
Badrummen har plastmatta på golvet.
Väggarna är helkaklade i vitt med en grå
fondvägg samt är utrustade med handdukstork.
Till samtliga lägenheter ingår det ett separat
förråd.

Lägenheterna i markplan får generösa uteplatser
och lägenheterna på andra våningen får en stor
inglasad balkong.
Utemiljön kommer att präglas av möjligheter till
samvaro för hyresgästerna med gemensam grillplats, lekplats och orangeri.
Tvättstudion kommer att utrustas med
pentry för möjlighet till gemensam fika.
För ökad trivsel kommer det att vara gott om
planteringar och tillgänglighetsanpassat.
Fastighets- och lägenhetsstandarden efter
renoveringen blir i nyproduktionstandard.

Ny hyra 2021
Båstadhem kunde vid hyresförhandling den
17 november komma överens med Hyresgästföreningen Region Norra Skåne om nya hyror
för 2021.
Eftersom vi befinner oss mitt i en pandemi som
påverkar oss alla mer eller mindre, är vi och
Hyresgästföreningen eniga om att hålla 2021 års
hyreshöjning så låg som möjligt.
Detta trots att Båstadhem inför 2021 står inför
höjda kostnader för bland annat el, VA-taxor,
personal och underhåll.

Överenskommelsen innebär att nu gällande hyror
från och med 1 januari 2021 höjs med 0,75% i
genomsnitt.
Höjningen fördelas via systematiseringsverktyget
”Poängen”. Spridning blir mellan 0% och 1,5%,
dock max 100 kr/mån.
Lisbeth Nilsson
VD, Båstadhem AB

Vi hälsar Towa och Karl välkomna till Båstadhem.

Towa
Mitt namn är Towa. Jag bor i Grevie Kyrkby med min sambo, våra
två barn och två hundar.
Utbildad fastighetsmäklare med kandidatexamen i
Fastighetsvetenskap och har tidigare arbetat på Mäklarhuset i
Ängelholm. Jag har även arbetat som uthyrare på Heimstaden och
Höganäshem.
På fritiden umgås jag med familjen samt tränar och tävlar agility
med mina hundar.

KARL

Mitt namn är Karl Cöster. Jag bor i Örkelljunga med min familj.
Jag har arbetat som vaktmästare/fastighetsskötare i Örkelljunga
kommun tidigare, men även som ventilationsmontör, servicetekniker och som snickare.
Tycker om träning och arbeta i min skog.
Trivs så bra med mitt jobb på Båstadhem med variationen av
arbetsuppgifter.

Fel i din bostad?
Anmäl på hemsidan.

Felanmälan gör du snabbast
och smidigast på vår hemsida.

1. Gå in på www.bastadhem.se
2. Klicka på Felanmälan
3. Logga in på Min Sida
4. Fyll i formuläret

KLART!

Glöm inte
att uppdatera
dig i bostadskön!

Fyll inte våra
soprum med kartonger och
wellpapp i jul.
Vi hänvisar till de mindre återvinningsstationerna eller till återvinnings-stationen i Ängelholm.
STORT TACK!

Fridhemsvägen 7A
269 31 BÅSTAD
Just nu tar vi bara emot
bokade besök.

0431-750 30

Telefontid:
Måndag-Fredag 10-15
Lunchstängt: 12-13

GOD JUL
&
Gott Nytt
År
Felanmälan

www.bastadhem.se
Telefon: 0431-31 10 37
Måndag-Söndag

