Krönika september 2015

Färgglädä höst!
Sommaren blev inte riktigt så varm som vi hade hoppats på men det gjorde den inte sämre för det. Vi
är nu mitt i hösten, oavsett om vi vil det eller inte. Kvällarna börjar bli mörka och bladen på träden
ändrar färg. Det är dags att tända ljus och krypa ner under fällen. Glöm bara inte bort att släcka
ljusen innan ni lämnar rummet.
För vår del är det en hel del som kommer att hända under hösten. Som vi tidigare skrivit i denna
krönika har vi under våren arbetat väldigt mycket med vår organisation för att kunna ge våra
hyresgäster en bättre service. Nu har vi kommit till den del som innebär att vi ska implementera allt
vi kommit fram till och det kommer vi göra nu i höst.
Vi har i vårt arbete tittat mycket på hållbarhet, där miljö, ekonomi och sociala aspekter jobbar
tillsammans för att skapa ett hållbart samhälle. Det är viktigt att man arbetar med dessa tre
perspektiv samtidigt och skapar en balans. Vi kan uppfattas som giriga om vi bara tittar på ekonomin,
vi kan tappa känslan för trivseln om vi bara tittar på miljön och vi kan tappa bort vår produkt om vi
bara tittar på sociala aspekter. För oss innebär detta att vi har rätt hyror så att vi kan göra
investeringar i våra fastigheter för att förbättra boendemiljön men även energiförbrukningen, vilket
påverkar den globala miljön. I detta arbete ser vi även till att ta ett socialt ansvar och ser allas lika
värde. Detta skapar ett win-win-win förhållande, där vi, våra kunder och samhället tjänar på
investeringarna.
Ni har kanske sett på Facebook att vi har anlitat Lena Engman från Millimega som redaktör. Lena ska
under hösten hjälpa oss att få information om vad som händer på Seglet. Ni hittar oss på
www.facebook.com/segletfastigheter. Kom gärna med förslag om vad ni skulle vilja att vi skrev om
på sociala medier.
Ni vet väl att ni kan få information om lediga lägenheter, tips om hur man får ner elförbrukningen
och information om våra fastigheter, för att nämna några saker, på vår hemsida www.seglet.nu. Där
kan man även få information om kommande renoveringsprojekt.
Se nu till att njuta av hösten alla färger.
Hösthärliga hälsingar
Julia, Åsa och Johanna
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