Vi skapar trivsel

Välkommen till trivsamma
Aneby Bostäder!
Stiftelsen Aneby Bostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag, som grundades 1966. Vi äger och förvaltar hyreslägenheter och
lokaler i Aneby tätort. I lokalerna ryms allt från kommunala verksamheter, som äldre- och serviceboenden, till restauranger och
butiker. Vårt fastighetsbestånd har även en stor variation på andra sätt, här finns såväl sekelskiftesbyggnader som nyproducerade lägenheter.
Ett viktigt uppdrag för oss är att utveckla boendet i Aneby kommun. Detta arbete handlar inte bara om att sköta om våra fastigheter och deras omgivning utan också om att bygga nytt eller renovera befintliga lägenheter. Aneby Bostäder är ett bostadsföretag som värnar om miljön och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor och genomför energibesparande åtgärder i våra fastigheter. Vi erbjuder också våra hyresgäster stora möjligheter att sopsortera.

Aneby är en bra
plats att bo på
Aneby är en härlig plats att bo på. Här är det nära till naturen och möjligheterna till
ett rikt frilufts- och föreningsliv är stora. Du har chansen att bo sjönära och kommunens
barn får tillgång till Jönköpings läns bästa skola. I Aneby finns det mesta för att du ska
trivas. Men via de goda kommunikationerna är det också enkelt att ta sig till större
orter, som Jönköping och Linköping.
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Gör som proffsen!
— Var brukar
du handla
dina grejer?
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— Vill jag ha bästa
service och kvalitet
är valet spikat!
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Vi erbjuder ett
bekymmersfritt boende
Vi erbjuder ett boende där trygghet, flexibilitet och service ingår i hyran. När något behöver åtgärdas är vi snabba med att
hjälpa dig. Våra fastighetsskötare är mycket kunniga inom fastighetsskötsel, kompetensregistret sträcker sig från drift och teknik till
trädgårdsfrågor. Fastighetsskötarna har även en stor social kompetens och ett bemötande som andas förtroende,
så att du som hyresgäst alltid kan känna dig trygg. Aneby Bostäder har också en egen målare, snickare och servicetekniker,
vilket innebär att vi snabbt kan avhjälpa olika fel. Vid större projekt samarbetar vi med en rad underentreprenörer, som alla står
för en hög kvalitet.

Vi finns till för dig
Vi vill att våra hyresgäster ska trivas och hos oss är boendet både tryggt och bra. Vi är en familjär hyresvärd som känner våra
hyresgäster och erbjuder en hög service som bygger på närhet och personlighet. Du kommer enkelt i kontakt med oss och får
snabb service. Vår hyresadministratör tar hand om dig och finns här för dig för att hjälpa till med allt från fakturafrågor, lämna
ut nycklar, åtgärda felanmälningar till att lotsa dig vidare till rätt person.
Vårt kontor är öppet på fördelaktiga tider och du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor som rör ditt boende. Har
du inte tid att besöka oss på plats, går det lika bra att ringa eller maila. På Aneby Bostäder finns ett engagemang som gör
skillnad för våra hyresgäster!

Vill du surfa
snabbare?
LÄS MER PÅ

smaland.ip-only.se

Ge ditt hus en överraskning.
Med fi ber kan hela familjen vara uppkopplad samtidigt och
ändå surfa snabbare än tidigare. Läs mer på vår hemsida.

Postadress: Box 164, 578 24 Aneby
Telefon: 0380-45 000
E-post: epost@anebybostader.se
www.anebybostader.se
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