
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen du bor och arbetar i, med fokus på en hållbar framtid.   
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COVID-19 
Corona-pandemin är fortfarande högst aktuell och känns därför naturligt att ha fortsatt 

upplysning om ämnet. Vi hoppas att ni håller er friska och att ni kan njuta av vad våren har att 

erbjuda. Försök att förebygga samt minska sprittspridningen genom att följa 

Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.     

 

TERMINSTART 
Välkommen till oss ny som gammal hyresgäst, när du bor hos oss vi vill göra allt för att du 

ska ha det bra i ditt boende. Vi hoppas att ni stortrivs och att ni har allt ni behöver för att 

fokusera på era studier. Läs gärna mer på vår hemsida för tips om att få ett bättre 

inomhusklimat, www.helsingkronagarden.se 

                                                                                                                                        
 

FELAMÄLAN 
Alla fel ska anmälas till Riksbyggen, detta gäller hela fastigheten likväl ditt eget boende.                        

Du kan felanmälan via telefon hos kundtjänst dygnet runt 0771-860 860.  

Eller skapa ett konto via Riksbyggen hemsida. Här kan du även göra felanmälan och se status för gjorda 

felanmälningar. Alla övriga frågor som inte rör felanmälningar, drift och underhåll kan du vända dig till 

info.helsingkrona@riksbyggen.se. Det kan även vara frågor gällande nycklar, andrahandsupplåtelse 

eller ut & in flytt.   

 ATT TÄNKA PÅ    
 

Medlemskap  

Det är ett krav att vara medlem i Helsingkrona nation. Man blir medlem genom att besöka nationens 

expeditions mellan 10-18 vardagar för att teckna medlemskap för vårterminen 2022. 

Om du redan är medlem i Studentlund förnyar du ditt medlemskap genom att bara betala din 

hemskickade terminsräkning. Läs mer på, www.studentlund.se.  

 

Grovsopor  

Tänk på att slänga överblivna möbler, stora kartonger m.m. i den stora containern vid 

parkeringen på framsidan av huset. 
 

Brandsäkerheten  

Är viktigt att tänka på därav ställ inga saker i korridorsutrymmen eller gemensamma utrymmen.  

 

Vidare tänk på att visa respekt för din omgivning och på att inte spela allt för hög musik. 

 
 

Förvaltningen önskar er alla en riktigt härlig vårtermin! 
 

Vid frågor kontakta oss på 0771-860 860 så hjälper vi dig! 

Besök: Skiffervägen 86, Lund (Riksbyggens kontor) eller Servicekontoret på bottenplan, Tornavägen 3A. 

Administratör,  Mejladress: sanna.ohlsson@Riksbyggen.se Telefon: 046-16 57 29 
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