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Förbättrad  
service för våra 
hyresgäster
Förra året genomförde Fortinova en 
kundundersökning, där alla hyresgäster fick 
svara på frågor om sitt boende och förvalt-
ningen av fastigheterna. 

Svarsfrekvensen var 53 procent och vi vill 
tacka alla som tog sig tid att fylla i under-
sökningen. Synpunkterna är viktiga verktyg i 
vårt förbättringsarbete. 

Enligt de insamlade önskemålen har 
Fortinova utfört följande:

n	Utökat telefontiden till 08.00–12.00. 
n	Anställt ytterligare en receptionist och  
 utökat besökstiderna till vardagar  
 07.00–16.00 (lunchstängt 12.00–13.00).
n	Förbättrat e-posthanteringen genom  
 att svara snabbare.
n	Förbättrat informationen om vad som  
 sker i fastigheterna, samt vid större  
 arbeten omkring fastigheterna.
n	Förbättrat återkopplingen vid  
 felanmälan.
n	Sett över städrutinerna för de  
 allmänna ytorna.
n	Börjat undersöka om hyresgästerna  
 föredrar att Fortinova tar över   
 trappstädningen i de fastigheter där  
 hyresgästerna har ansvaret i dagsläget. 
n	Skickat ut vårt första nyhetsbrev.

Fortinova växer  
i Lilla Edet och 
Lödöse
Under våren har Fortinova köpt 450 nya 
lägenheter i Lilla Edet och Lödöse.

– Vi ser goda utvecklingsmöjligheter i det 
området och är övertygade om att attrak-
tionskraften kommer att öka betydligt 
framöver. Vi vill vara med och arbeta för att 
trakten ska bli en ännu bättre plats att leva 
på, säger Anders Johansson, vd på Fortinova.

Lägenheterna i Lilla Edet och Lödöse 
förvärvas av GEKÅ Fastigheter. Varken 
hyresgäster eller fastighetsarbetare 
kommer att märka av några direkta 
förändringar. Förvaltningen fortsätter som 
vanligt men med ny ägare.

Fortinova äger nu totalt 1 300 lägenheter 
och 32 000 kvm lokalyta. Varbergstrakten 
är fortfarande bolagets huvudfokus.

KUNDENKÄT NYA FASTIGHETER

Visste du? 
 – Fortinova äger  
1300 lägenheter och  
32 000 kvm lokaler
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FINT PÅ UTEPLATSEN

KUNDÄRENDEN

BALKONG OCH UTEPLATS

TRAPPHUSTÄNK PÅ MILJÖN

Välj en grön  
faktura
Nu finns det tre smarta sätt att betala 
hyran utan att få en pappersavi varje 
månad. Vilket sätt passar dig bäst?

1. E-faktura. Genom din internetbank  
 kan  du enkelt anmäla E-faktura och få  
 hyresavin elektroniskt i stället. Sök  
 på ”Fortinova” i din internetbank. Du  
 godkänner varje faktura innan pengarna  
 dras.

2. E-postfaktura. Hyresavin ser ut precis  
 som tidigare men du får den elektro- 
 niskt i stället. Sök på fortinova.se, Mina  
 sidor, och registrera ditt val under  
 Kontaktuppgifter, Tillåt att avier  
 skickas med e-post.  
   Det går också bra att skicka ett mejl  
 till info@fortinova, så ändrar vi till  
 e-postfaktura åt dig.

3. Autogiro. Pengarna dras automatiskt  
 från kontot sista bankdagen i månaden.  
 Ring Fortinova på 0340-59 25 50  
 eller mejla oss på info@fortinova, så  
 skickar vi hem en autogiroblankett till dig.

Besök oss på 
webben
Du vet väl om att du kan sköta många av 
dina kundärenden på webben? 

När du loggar in påfortinova.se får du 
följande fördelar:

n	Det kan enkelt göra en felanmälan  
 dygnet runt samt se tidigare felanmälan
n	Du får tillgång till dina hyresavier
n	Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter
n	Det finns instruktionsfilmer som  
 hjälper dig att ta hand om din lägenhet
n	Du hittar inloggningsuppgifterna på din  
 hyresavi

Tips för vackrare 
planteringar
Nu är det dags att plantera sommarblom-
mor på balkongen eller altanen.

Fortinovas trädgårdsmästare Daniel ger 
dig tre smarta tips:

n	Använd så stora kärl som möjligt,  
 eftersom små krukor torkar ut fort och  
 måste vattnas mycket oftare.
n	Satsa på bra jord, till exempel u-jord  
 som har extra gödning.
n	Vattna med flytande gödning då och då. 

Grilla klokt för 
allas trivsel
Nu börjar den efterlängtade grillsäsongen. 
Av trivsel- och säkerhetsskäl är det endast 
tillåtet att använda elgrill på balkonger. 

För att minska brandrisken och av hänsyn 
till grannarna vill vi uppmana våra hyresgäs-
ter att om möjligt alltid grilla på gemensam 
gård eller annan grillplats i närheten.

Tänk på att hålla ordentlig uppsikt över 
grillen med tanke på barn och husdjur, och 
att ha ordentligt avstånd till byggnader och 
lättantändligt material. 

Vi önskar er många trevliga grillupplevel-
ser i sommar!

HYRESAVIN

Källsortering  
är allas ansvar
Vi är alla enligt lag skyldiga att sortera vårt 
avfall, för att förvandla det från skräp 
tillbaka till värdefulla resurser. 

Därför ska tidningar, papp, wellpapp, glas, 
batterier och metall tas med till närmaste 
återvinningsplats i stället för att slängas 
med de vanliga hushållssoporna. 

Källsortering är ett enkelt sätt att göra en 
insats för miljön – för kommande generatio-
ners skull. 

Inget brännbart  
i trapphuset
På grund av brandrisken ska trapphus, 
källargångar och vindsutrymmen vara fria 
från sopor och annat brännbart material, 
som till exempel tidningar, kartonger och 
barnvagnar.

Om en olycka skulle inträffa är det viktigt 
att räddningstjänsten kan ta sig fram i alla 
gemensamma utrymmen. Trapphuset är 
också en viktig utrymningsväg. 


