
Nyhetsbrev
nr 1

2020

VIN

N EN MÅNADSHYR
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Glad   sommar
och ha en trevlig hemester,  
önskar vi på Fortinova!

Äntligen  
 hemester!

Hemester har blivit allt trendigare och sällan har det väl 
känts så rätt som i sommar. Hemester innebär inte att 
ledigheten ska tillbringas hemma i soffan. Tvärt om! Ut 
och njut, upptäck lokala naturreservat, tälta vid en sjö, 
grilla, prova SUP, gå på museum, åk på cykelsemester. 
När du tar på dig turistglasögonen och börjar leta i ditt 
eget närområde kommer du garanterat att hitta många 
fler mysiga utflykter att göra. 

BÄSTA GRILLTIPSEN         

SMIDIGARE MED AUTOGIRO         

ÖPPET FIBERNÄT I VÅRA HUS



Smidigare  
betala hyran  
automatiskt
Det finns flera sätt att betala sin hyra. Vanli-
gast är autogiro eller med pappers-avi. Av 
dessa är autogiro både enklast och mest 
säkert, eftersom hyran förs över automatiskt 
från ditt konto på rätt dag. Så länge det finns 
pengar på kontot behöver du inte oroa dig 
för att råka missa en inbetalning. 
n	För att börja betala din hyra med  
 autogiro ska du meddela oss på  
 info@fortinova.se. Vi skickar en   
 blankett för medgivande till dig. 
n	Du kan också betala din hyra med  
 e-faktura (gå in på din internetbank  
 och sök Fortinova).  
n	Om du föredrar att betala med   
  vanlig avi, tänk på att det kan vara  
 olika OCR-nummer varje månad. Du  
 måste betala din hyra även om det av  
 någon anledning inte kommer en avi.  
 Du kan välja att få din avi digitalt med  
 e-post. Aktuella avier finns alltid på  
 Mina sidor på fortinova.se. 

Ny medarbetare 
på Fortinova
Vi önskar Patrik Hedström välkommen som 
fastighetsskötare på Fortinova. Patrik 
kommer från Kinna från början med bor i 
Varberg sedan fem år tillbaka. Utöver 
fastighetsskötsel ansvarar han också för att 
förvalta och utveckla utemiljöerna kring 
Fortinovas hus.

– Jag trivs utmärkt. Jag är utbildad snickare 
från början men har alltid haft ett stort grönt 
intresse. Nu får jag arbeta med det jag tycker 
är roligast, säger Patrik.

Öppet fibernät
ger bra service
Nu kan vi erbjuda Telias öppna fibernät i de 
flesta av våra hus. Ett öppet nät innebär att 
du som kund själv kan välja bland olika tjäns-
televerantörer. Mer information hittar du på 
www.bredbandswebben.se.

Den främsta anledningen till att vi väljer 
Telia i stället för olika lokala leverantörer är 
att vi vill ge våra hyresgäster en bra service 
som möter dagens digitala samhälle, 
oavsett om man bor i stad eller på lands-
bygden. En säker uppkoppling är också 
viktig för driften av husen. 

– Det gäller att se helheten. Vi är mycket 
nöjda med Telias erbjudande och hoppas att 
våra hyresgäster också ska vara det, säger 

Christopher Antons-
son, teknisk förvaltare 
på Fortinova. 

Några hus har gamla 
avtal som måste löpa 
ut före övergåpngen. 
Enstaka mindre hus 
undantals helt från 
förändringen.

Tavelspik  
räcker oftast
Vanlig spik är ofta tillräcklig för lättare 
upphängningar i din lägenhet. Spika 
diagonalt nedåt i gipsväggar. För betong- 
väggar används en plastkrok med tre eller 
fyra tunna spikar i. 

Skruv med plugg behöver endast användas 
vid tunga upphängningar. De ger större 
skador på väggarna, vilket innebär att du får 
mer att återställa den dagen då du flyttar 
ut. Av den anledningen avråder vi också från 
att använda väggfäste för tv. 

UPPKOPPLING

VÅRDA LÄGENHETEN

HYRESINBETALNING

Grilla klokt
För att alla ska kunna glädjas åt ljumma 
sommarkvällar ber vi våra hyresgäster 
att grilla med hänsyn. 
n	På terrasser och balkonger råder  

 grillförbud. 
n	På gemensamma ytor och  

 gårdar får el-, kol- och gasolgrill  
 användas.

Tänk på att hålla ordentlig uppsikt över 
grillen med tanke på barn och husdjur, 
att inte störa andra genom att sprida os 
in i bostäder och att ha behörigt 
avstånd till lättantändligt material

Avsluta din grillning på ett säkert sätt: 
glöd kan finnas kvar i upp till ett dygn. 
Du som grillar ansvarar naturligtvis för 
att städa undan när ni är klara. 

GEMENSAMMA YTOR

Besök oss på webben
Du vet väl om att du kan sköta många av dina kundärenden på webben? 
När du loggar in på fortinova.se får du följande fördelar:

n	Du kan enkelt göra en felanmälan dygnet runt samt se tidigare felanmälan
n	Du får tillgång till dina hyresavier
n	Du kan ändra och uppdatera dina kontaktuppgifter
n	Det finns tips och instruktionsfilmer som hjälper dig att underhålla din lägenhet

KUNDÄRENDEN

www.fortinova.se

Är du en grillmästare? Vill du dela med dig 
av ditt bästa recept eller ett grilltips? 
Välkommen att delta i vår tävling, där 
vinsten är en månadshyra för din lägenhet. 
Mejla ditt bidrag senast den 30 juni till 
info@fortinova.se, inklusive lite bakgrund- 
information kring grilltipset och bilder som 
visar hur du gör. I juryn ingår våra medarbe-
tare Stefan Sundqvist och John Wennevid. 
Juryns beslut går inte att överklaga. 
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
Vinnaren presenteras på vår Facebooksida 
den 1 september 2020. Lycka till!

Vi
nn en månadshyra !

Stefans tips för en lyckad grillning
Grilla mera – det är vår fastighetstekniker Stefan Sundqvists enkla budskap. Från hans  
grill sprider sig underbara dofter som kommer från mycket mer än bara korv och kotletter. 

– Från havet kan du till exempel grilla kräftor, lax och havsabborre (sea bass) – lägg 
citronskivor under så fastnar inte fisken i gallret. Många grönsaker är också väldigt goda  
att grilla, som paprika, chilifrukter, squash och aubergine.

– Glöm inte tillbehören, som sallad och smakfulla röror. Själv gör jag gärna baba ganoush 
av grillad aubergine, säger Stefan.

Baba  
ganoush

3 auberginer
olivolja
5 vitlöksklyftor
3 msk tahini (sesampasta)
1,5 msk citronsaft 
(gärna från en grillad citronhalva)
0,5 tsk spiskummin
Finklippt persilja eller koriander
Salt, svartpeppar och chili efter smak

Grillen bör hålla runt 200 grader. Dela 
auberginerna på längden, ta bort stammen. 
Massera in olivolja över snittytan. Grilla 
hastigt med snittytan nedåt. Vänd sedan 
och grilla under lock i ca 30 minuter, tills 
köttet är mjukt. Grilla även de oskalade 
vitlöksklyftorna i aluminiumfolie tills de blir 
mjuka och lite bruna. 

Låt auberginen svalna i en kastrull med 
lock. Gröp ur köttet. Skala vitlöksklyftorna. 
Mixa tillsammans med tahini, citronsaft och 
spiskummin. Blanda i persilja eller koriander. 
Smaka av med salt, peppar och chili. 

Vi forsätter 
expandera
Fortinova har köpt ytterligare en 
fastighet med tolv lägenheter på 
Eskilsgatan 42 i Varberg.
– Vi är glada att affären har gått i lås. 
Det är ett fint hus med ett attraktivt 
läge, säger Anders Johansson, vd på 
Fortinova.

Även i Uddevalla har Fortinova ett 
spännande köp på gång. Vi hoppas 
kunna berätta mer i nästa nyhetsbrev, 
som utkommer under hösten.

NYFÖRVÄRV
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KUNDTJÄNST

Telefon och e-post
0340-59 25 50, info@fortinova.se

Besökstid
Vardagar 07.00–16.00 
(lunch 12.00–13.00) 
Juli–augusti 08.00–12.00

Telefontid
Vardagar 08.00–12.00

Kontoret är stängt 
Kristi himmelfärdsdag den 21 maj 
Midsommarafton den 19 juli

Kontakt utanför kontorstid
Vid fel av akut karaktär, där människor  
eller fastighet riskerar att skadas,  
når du våra jourarbetare via växeln:
0340-59 25 50. Välj knappval 2 och det 
område som ditt ärende gäller.

Följ oss på 
Facebook

Hälsning från några av våra lokalhyresgäster
Utöver bostäder hyr Fortinova också ut lokaler runt om i Västsverige. Detta är några  
av verksamheterna. Erbjudanden gäller i förekommade fall fram till 30 juni 2020.  
Ta med kupongen när du ska utnyttja ett erbjudande. 

magnus.tollborg@sakra.se
0708-30 20 17 Lindbergsvägen 2c, Varberg

Försäkringsförmedlare för företag. 
Där kloka får råd!

på en valfri inrednings- 
detalj på EM Home 
samt på en valfri textil 
på EM Beds i Varberg.

Öppet alla dagar
Dagens lunch 
À la carte 
Pizza 
Sallad & grill
Fullständiga 
rättigheter

Uteservering

invitovarberg.se

50% 

En äkta smak av Italien! 
Ät hos oss eller ta med 
hem – mat för avhämtning 
är alltid upp till 25 procent 
billigare.

Vi köper / säljer begagnade varor.
Köper och hämtar hela och delar av ett dödsbo.  

Hjälper dig att flytta och städa.
Reparerar datorer, mobiler och telefoner.  
Hjälper dig att skapa en egen hemsida. 

www. josephssecondhand.com  
072-774 48 92

JOSEPHS SECONDHANDJOSEPHS SECONDHAND

Bli vårfin! :-)
20% rabatt på första  
behandling
Botox, filler, PRF  
– vampyrbehandling
Boka en gratis konsultation  
på www.bechkliniken.se

Leg. Specialistläkare
Kira Kristiane Bech

Lindbergsvägen 2c, Varberg 
0340-67 55 00 info@cbceramics.se

Vi har ett brett utbud kakel, klinkers 
och badrumsinredning.

Välkommen att hämta inspiration!

Återvinningskort 
för din lägenhet
För att lämna grovsopor och annat på 
återvinningscentral behöver du ett 
återvinningskort. Kortet, som ger dig sex 
kostnadsfria besök per år, tillhör lägen- 
heten och är en värdehandling som ska 
lämnas tillbaka den dagen då du flyttar.  
Du är välkommen att kvittera ut återvin-
ningskort för din lägenhet på vårt kontor i 
Varberg.

GROVSOPOR


