Hemta c/o Hyresbostäder - ett nytt koncept i vår stad.
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Östergötlands första servicehubb finns i
Norrköping
Hyresbostäder finns för Norrköpingsborna. I allt vi gör sätter vi våra
hyresgäster och stadens invånare i första rummet. Vi är en del av
allmännyttan och startade för att underlätta vardagen för den enskilda
människan och för staden i stort. Vi tar fortfarande nya steg varje dag för att
tillsammans skapa staden vi längtar hem till. Som en del i vårt arbete om ett
öppet och tillgängligt Norrköping har vi nu skapat en plats som kan möta
hyresgästernas och Norrköpingsbornas önskemål om närhet, smidighet,
snabbhet och service. Vi kallar den för Hemta c/o Hyresbostäder.
-Att etablera Östergötlands (och kanske Sveriges) första servicehubb med

detta innehåll känns mycket spännande. Världen förändras och vi som
fastighetsägare behöver testa nya tankar och idéer hur vi kan bidra till ett
ännu mer attraktivt och färgstarkt Norrköping. Hemtakonceptet är en del i
detta och vi ska med spänning följa utvecklingen under året. De som tycker
detta är intressant och skulle vilja vara en del av Hemta – hör av er till oss så
kikar vi på ett samarbete! säger, Thomas Gustafsson, Chef
Nyproduktion/Uthyrning.
I bostadsområdet Såpkullen vid Gamla Övägen 16 ligger Hemta c/o
Hyresbostäder som en ny samlingspunkt i Norrköping. Här kan våra
hyresgäster och alla Norrköpingsbor hämta sina paketleveranser, serva sin
cykel, ladda sin elbil, låna sport- och fritidsutrustning och handla mat i
foodtrucks. Helt enkelt lösa ärenden som hör vardagen till.
I det flexibla modulformande utförandet kommer konceptet att kunna
anpassas efter de behov som finns bland invånarna. Hemta c/o Hyresbostäder
är något helt nytt i vår stad och kommer att utvecklas med tiden för ett
modernt Norrköping i innovativ framkant.
Samarbetspartners och medverkande aktörer till lanseringen är Instabox
, Kina Thai och Fritidsbanken.
Media är varmt välkommen att kontakta oss för mer information om Hemta
c/o Hyresbostäder samt boka in enskild visning på plats.
Kontaktpersoner:
Thomas Gustafsson, Chef Nyproduktion/Uthyrning, 011-21 16 83
Roger Björklund, IT-strateg, 011- 21 15 86

Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen
äger och förvaltar ca 10 000 lägenheter, varav ca 800 är studentbostäder som ägs
och förvaltas av dotterbolaget Studentbo. Utbudet av bostäder är varierat, från
lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. Hyresbostäder vill
vara det mest attraktiva bostadsföretaget i Norrköping. Bolaget planerar att
bygga ytterligare 1 000 bostäder fram till 2023.
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