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Hyresavisering. 

Jag bifogar hyresavisering för juli, augusti och september. 
    

Lediga lägenheter.  

Vi har för närvarande inga hyreslediga lägenheter. Men ibland sker uppsägningar och finns 

det intresse i din bekantskapskrets så anmäl detta till Elisabet i Bok-Galleriet,  

Kristinagatan 20. 

 

Halva priset på böcker och tidningar för våra hyresgäster i sommar i Bok-Galleriet. 

Under juni, juli och augusti betalar ni som hyresgäster bara halva priset på böcker och 

tidningar i vår butik Bok-Galleriet på Kristinagatan 20. 

 

Integritetspolicy GDPR för Prio AB (utgåva daterad 2018-05-25). 

• Vi har mailadresser till flertalet av våra hyresgäster, men kommer inte göra samlade 

utskick utan att innan få godkänt av respektive hyresgäst. 

• Vi namnger hyresgäster på lägenhetsdörrar och i lägenhetsförteckning i och utanför 

trapphus (där det är möjligt). 

• Vi rensar ut irrelevanta informationer om hyresgäster senast två år efter avflyttning. 

• Vi behåller information om berörd hyresgäst så länge indrivning eller annat formellt 

ärende pågår. 

• Vi lägger inte ut någon information om individuella hyresgäster på vår hemsida eller 

på vår sida på Facebook eller på andra sociala media utan godkännande av berörd. 

• Vi lägger inte ut foton för publicering på olika media där hyresgäst förekommer på 

bild utan att hyresgästen gett sitt tillstånd. 

• Det som gäller ovan för hyresgäster gäller även för vår verksamhet inom 

samlarområdet med butik i Norrköping och försäljning via andra kanaler såsom 

Tradera. 

VGV 

Till hyresgäster i Lokatten 3!  

Här kommer information och 

hyresavisering. 

 

Vi önskar er alla en riktigt trevlig, skön 

och njutbar sommar!  
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Ny hemsida www.prio.se. 

Under mars har vi publicerat vår nya hemsida för Prio AB. Där hittar ni kontaktuppgifter, 

informationsblad (som detta), nyheter, lediga lägenheter, felanmälan och mycket annat. 

För vår butik Bok-Galleriet gäller som tidigare www.bokgalleriet.se. 

 

Flytthjälp.  

Behöver ni eller bekanta till er hjälp med flyttning eller bortforsling av husgeråd/möbler kan 

vi rekommendera E-Xpress. De har bra priser. Elisabet i Bok-Galleriet kan förmedla 

kontakten med E-Xpress. 

 

Ombyggnation av lokal på våning 1 till bostadslägenhet.  

Ombyggnationen pågår och kommer vara färdig någon gång efter sommaren. 

 

Riksbyggen och fastighetsskötseln. 

Felanmälan: 0771-860 860 

 

 

 

Med vänliga hälsningar! 

 

 

 

Jan Owe-Larsson 


