Tillsammans skapar vi trivsel

Ett aktivt miljöarbete
Stiftelsen Aneby Bostäder är ett bostadsföretag som värnar om miljön
och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor
och energibesparande åtgärder i våra fastigheter. Vi erbjuder också våra
hyresgäster stora möjligheter att sopsortera.

Läs mer om
Klimatinitiativet
WWW

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier och direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

Välkommen till oss!
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 bidra till utvecklingen av Aneby. Vi bygger nytt och renoverar
befintliga fastigheter. Dessutom tar vi hand om yttre och inre skötsel.

Beställ fiber
idag!
LÄS MER PÅ

ip-only.se

Fiber till villor och lägenheter i Aneby.
I IP-Onlys öppna nät väljer du bland marknadens största utbud av
leverantörer av internet, tv och telefoni. Läs mer på vår hemsida.

Tillsammans
skapar vi trivsel
Som hyresgäst hos Stiftelsen Aneby Bostäder hjälper vi dig med all tänkbar service som rör själva
fastigheten eller omgivningen. Du som hyresgäst har också ett ansvar gentemot dina grannar, för att
tillsammans skapa en god grannsämja och gemensam miljö.
Goda grannar är helt klart en viktig del av att trivas hemma!

Läs våra trivselregler på vår hemsida.
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Välkommen till.baks
–Årets Framtidsbyrå!
Industrigatan 10, 553 02 Jönköping
036-18 54 42
info@polokyl.se
www.polokyl.se

Vi leder den digitala omställningen
inom redovisning och utnämndes
till Årets Framtidsbyrå 2018 av
branschorganisationen FAR.
–Hur kan vi hjälpa dig?

www.baks.se

Vi utvecklar
boendet i Aneby
Vi på Stiftelsen Aneby Bostäder vill att det ska vara attraktivt att bo i vår kommun, nu och i framtiden.
Vårt senaste projekt är 32 nya lägenheter i kvarteret Valen. Lägenheterna är fördelade i fyra hus
som får en vacker rödfärgad träfasad. I mitten av husen finns lägenheter med två rum och ytterst
ligger trerumslägenheter.

Vi tänker på säkerheten
För oss är det viktigt att erbjuda våra hyresgäster en säker bostadsmiljö. Exempelvis finns det
brandfiltar och brandvarnare i alla våra lägenheter. Tänk på att det är viktigt att du som hyresgäst
har en hemförsäkring.

Du kan läsa mer om trygghet och säkerhet på vår hemsida.
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FIBERINSTALLATION, KABEL-TV,
VIDEOKONFERENS
www.jatv.se

www.nordiskhiss.se

Storgatan 39 A
578 31 Aneby
Telefon: 0380-45 000
E-post: epost@anebybostader.se
www.anebybostader.se
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VI TAR HAND OM JOBBET!
Corvara Skadesanering AB har mångårig erfarenhet och klarar de flesta
kvalificerade serviceuppdrag inom industri- och skadeservice.

Jour
dygnet
runt!

Exempel på tjänster vi utför:
Radonmätning/Sanering • Klotter-/Fasadsanering • PCB-sanering/Inventering
• Brand-/Sotsanering • Lukt-/Mögelsanering • Vattenskador • Asbestsanering
• Rivningar • Bygg-/Lägenhetsstädning • Flytt/Magasinering

SKADESANERING AB
Läs mer om våra tjänster på corvara.se | Journummer dygnet runt 036-30 99 70 | 0140-424 30

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 15849 • www.jssverige.se

036-30 99 70
0140-424 30

