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i Östersund

En höjdare att bo i Lit
Möt en trio som trivs!

• Nu är hyran för 2019 klar
• Så minskar du brandrisken
• Vi ses på Bodagen!
• Ditt nya Klubb Ö-kort
• Skidlopp för barn
• Gå gratis på Jamtli!

Kontaktinformation
Kundservice: 063-14 04 00
info@ostersundshem.se
Lägenhetsfonder, uthyrning,
nycklar, störningar m.m.
Öppettider för Bobutiken:
Mån-tors kl 10–16.30
Fredag kl 10–15
Telefontider för Kundservice:
Mån-tors kl 08–16.30
Fredag kl 09–15
Lunchstängt kl 12–13
Vissa avvikelser kan förekomma, se
aktuella öppettider på vår hemsida.
Felanmälan
www.ostersundshem.se, logga in på
Mina sidor. Eller via Kundservice,
tel 063-14 04 00.
Vid akuta fel efter kontorstid,
ring jouren: 063-13 71 00
Jour Brunflo, Tandsbyn, Fåker, Lit
och Häggenås: 070-323 85 85
Om du låst dig ute: 063-12 85 65
Upplåsning beställs dygnet runt
av PD Bevakning. Du måste kunna
legitimera dig. Betalning sker vid
upplåsningen, 600 kr.
Störningsjour: 063-12 85 65
(PD Bevakning)
Skadedjursbekämpning:
Kontakta Kundservice så kontaktar
vi i vår tur Anticimex.

HEMMA ges ut av Östersundshem

Nytt år – nya tag!
Fjolåret innebar en osedvanligt turbulent tid för Östersundshem
och dess personal. Trots ett ovanligt hårt arbetstryck har vi
arbetat målmedvetet för att upprätthålla en fortsatt god service
till er hyresgäster. Vi hoppas nu att det nya året ska bjuda på mer
arbetsro och mindre skandaler.
Vi har ägnat det sista kvartalet åt att rensa och städa i verksamheten, och
kommit en bra bit på väg. Det innebär bland annat att vi skapar förutsättningar för en hållbar ekonomi och återför fokus till kärnverksamheten.
Underhåll av gårdar och fastigheter, boinflytande och nöjda hyresgäster
är några punkter som står högt på vår agenda inför framtiden. Vi är fortsatt ålagda att bygga nya bostäder, så att Östersund kan fortsätta att växa
– men vårt mål är skapa en organisation som är bättre rustad även för
denna uppgift.
Under året kommer den sedvanliga kundundersökningen, som genomförs
vartannat år. Kanske har du varit med och svarat på frågor om ditt boende
tidigare – kanske blir det första gången. Oavsett vilket är vi väldigt glada
och tacksamma om du kan ta dig tid att delta. Resultatet ligger till underlag för vårt agerande under resten av året. Att besvara frågorna är ett sätt
att vara med och påverka sitt bostadsbolag!

Nu ser vi fram emot en positiv period – med ett storstädat
Östersundshem och vinterns alla världsmästerskap i regionen!
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Kom till härliga Bodagen! I samarbete med Vinterparken bjuder
Östersundshem på korv, kaffe och en massa roligt för barnen.
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www.ostersundshem.se/bodagen

Magdeldin Serhal, 22
Uppvuxen i Lit. Uppskattar
fisket, friheten och närheten
till familj och vänner.

Barbara Peters, 37
Flyttade från Tyskland till
Lit för drygt två år sedan,
en positiv omställning.

Solweig Eliasson, 76
Trogen Litsbo sedan 50 år
tillbaka. Uppskattar såväl
service som stämning i byn.

HEMMA H OS MI G

Nu är Lit på väg mot nya höjder
Text och foto: Victoria Herkules

Molnen hänger tunga över den grå januarihimlen, det är söndag morgon och Lit börjar långsamt vakna till liv.
Här har man i flera år kämpat både för nya bostäder och för att slalombacken ska öppna igen, och 2019 är
året det händer. ”Vi har allt man kan tänka sig i en liten by – så jag är en nöjd människa”, säger Solweig som
flyttade till Lit redan 1970.
Nästan fyra decennier, närmare bestämt
36 år – så länge har det gått sedan Östersundshem senast byggde hyresrätter i Lit.
Men snart flyttar de första hyresgästerna
in i de röda, nybyggda BoKlok-husen – i
kvarteret som fått namnet Litshöjden.
”Äntligen” var ett annat namnförslag, för
just äntligen var den känsla många Litsbor kände när det blev klart att det skulle
byggas nya lägenheter.

”

Det är skönt att det
byggs nytt, flera av mina
kompisar har fått lägenhet i
det nybyggda området och
flyttar tillbaka nu.

”

– Många av mina kompisar flyttade härifrån för några år sedan på grund av bristen
på bostäder. Jag valde att bo kvar hemma
tills jag fick en lägenhet. Nu är det skönt
att det byggs nytt, flera av mina kompisar
har fått lägenhet i det nybyggda området
och flyttar tillbaka nu, berättar Magdeldin
Serhal.
Han är 22 år och uppvuxen i Lit; här
har han gått skola, här bor hans familj och
vänner – Lit är där han trivs och vill bo.
En känsla som delas även av pensionären
Solweig Eliasson och tvåbarnsmamman

Barbara Peters. De är tre olika generationer, med olika bakgrund och på olika platser i livet men alla har de valt att bo i Lit.
– Det är så fantastiskt bra. Jag har inte
en sekund längtat härifrån. Man har haft
det man behövt här, och samtidigt haft
fördelen att bo nära Östersund. Det går
nästan inte beskriva hur bra jag har haft
det. Trevliga människor, man känner sig
verkligen hemma, säger Solweig, 76 år
som bott här i närmare 50 år.
För två år sedan flyttade 37-åriga Barbara
Peters från Tyskland till Lit. Hennes man
är från Hammerdal och de ville flytta till
Sverige och Jämtland, men att de hamnade just här var bara en slump.
– Vi hamnade i Lit på grund av ett hus.
Men vi är jättenöjda, trivs jättebra och
skulle inte flytta härifrån. Tidigare bodde
vi i en stad med 600 000 invånare och då
åkte vi alltid bil och satt i bilköer. Nu bor
vi här, och behöver inte åka någonstans.
Vi bor centralt, nära skola, pizzeria, café,
apotek, förskola och hälsocentral. Man
behöver bara gå gatan ned så finns det
mesta – det har underlättat livet jättemycket för oss. Sedan gillar jag också att
det är nära Östersund, jag vill kunna ta
tåget och ha nära till en flygplats.
Lit ligger vackert vid Indalsälvens norra
strand och på andra sidan älven ligger den
slalombacke som nu ska öppna igen efter
att ha varit stängd i flera år. Det är bara

”

Tidigare bodde vi i en stad
med 600 000 invånare och
då åkte vi alltid bil och satt
i bilköer. Nu behöver vi inte
åka någonstans.

”

den sista detaljen, mer snö, som saknas.
Det händer mycket positiva saker i byn
just nu, vilket är till glädje både för de
som bor här och de som vill flytta hit.
– Det finns mycket drivkraft här, säger
Solveig. Mycket aktiviteter och ett rikt
föreningsliv.
Barbara nickar och håller med.
– Jag blev positivt överraskad när jag
flyttade hit. Jag hade bara bott i storstäder
tidigare och då är man van att det finns
jättemycket att göra, mycket kultur, och
allt möjligt. Hade aldrig tänkt mig när vi
flyttade hit att det skulle finnas så mycket
saker att göra, både som familj och själv.
Mina barn kommer ha kul här även när de
blir större, mycket aktiviteter och idrott.
– Jag jobbar i stan, men det går snabbt
att åka in till Östersund. Det är bra här
och det finns allt som jag behöver. Jag är
motorcykel- och skoterintresserad och då
har man allt nära. Det är en frihet att bo
här, det är på landet, fast ändå nära stan,
säger Magdeldin. v

TÄVLA
& VINN
Vi vill ha ditt svar
senast 18 feb

Vilket ord söker vi?
Lös korsordet och skicka in det gulmarkerade ordet till oss. Fyra vinnare får två biobiljetter var,
samt jubileumsboken om Östersundshems 70-åriga historia.
Skicka ordet till tavling@ostersundshem.se eller till Östersundshem, Rådhusgatan 29, 831 35 Östersund.
Märk mejlet eller kuvertet ”Tävling”, och glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter. Lycka till!
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Vinnare i korsordstävlingen Hemma nr 3 2018 blev Eivor Jonsson, Bernth Ohlson, Lisbet Bernhardsson och Birgitta Nyman

Händer kring hemmet:
Håll koll på trapphustavlorna
I många av våra fastigheter finns digitala informationstavlor i trapphusen. Där lägger vi ut viktig
information, så ta för vana att alltid kolla på skärmen
när du går förbi. Välj ”info” med hjälp av pilarna, tryck
sedan OK för att läsa mer.

Kom ihåg att
uppdatera din kötid

Hyran höjs med 1,8
procent 2019

Sedan ett år tillbaka skickar vi inte längre
ut en årlig påminnelse om att du måste
logga in för att behålla din kötid. För att
behålla dina köpoäng är det därför viktigt
att du själv kommer ihåg att logga in på
”Mina sidor" på www.ostersundshem.se
En gång per år räcker.

Vid årskiftet kom Östersundshem
och Hyresgästföreningen överens
om att hyreshöjningen för 2019 blir
1,8 procent. Den nya hyran kommer
att aviseras i mars.
Hyreshöjningen för Attefallhusen är
i nuläget inte klar.

Hur fungerar det?
Brandsäkerhet i våra fastigheter
Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder. Vi som fastighetsägare och du som hyresgäst har
ett gemensamt ansvar för brandsäkerheten. Med enkla medel kan vi tillsammans
minska risken för att det ska börjar brinna.
Namn: Lars Aronsson

Hur jobbar Östersundshem med
brandsäkerhet?
Som fastighetsägare är vi skyldiga att
arbeta med brandskyddet, vi måste
enligt lag vidta åtgärder för att förebygga bränder. Det är ett ständigt pågående
arbete, och just nu gör vi bland annat en
insats för att förbättra framkomligheten
och minska risken för brand i trapphus.
Varför är trapphusen viktiga?
Trapphuset är en livsviktig utrymningsväg. Eftersom många anlagda bränder
startar här, kan saker som förvaras i
trappuppgången orsaka rökutveckling
och göra att branden sprider sig fortare,
vilket försvårar utrymning och räddningspersonalens arbete. Genom att
hålla trapphus fria från saker minskar
risken för brand. Det ska vara fritt från
t.ex. tidningar, lådor, skor, dörrmattor,
cyklar, rullatorer och barnvagnar.

Förvara istället dina saker inne i
lägenheten eller i ditt förråd.

Ålder: 47
Yrke: Drifttekniker
Bor: Tandsbyn

Vad kan jag som hyresgäst göra?
Du som hyresgäst har också ett ansvar,
och det finns många enkla åtgärder
för att förhindra bränder och minska
konsekvenser. I alla lägenheter ska det
finnas brandvarnare, och det är något
som vi som fastighetsägare står för.
Däremot ansvar du själv för byte av
batterier, och regelbundet testa att den
fungerar – testa gärna varje månad. Om
du saknar brandvarnare eller om den är
trasig kontakta vår kundservice.
Lämna aldrig några ljus, dra ur elkablar
ut kontakt när de inte används och att
regelbundet rengöra spisfläkten är några
andra tips som minskar brandrisken.
En rekommendation är också att ha en
pulversläckare och brandfilt hemma.

Arbetat på Östersundshem sedan: 2016

Kontrollera regelbundet att
din brandvarnare fungerar.
Tryck på den lilla knappen för
att höra en testsignal.

Betala hyran i tid, annars kan det bli dyrt
En påminnelse om vad som kan hända om du glömmer att betala:
Inkassokrav
Efter ungefär en vecka får du ett brev
med ett inkassokrav från Svea Inkasso,
det kostar dig 180 kr extra i inkassoavgift.

Med en betalningsanmärkning kan du få
problem med att låna pengar på banken,
byta bostad, handla mot faktura, teckna
telefonabonnemang och försäkringar.

Kronofogden, betalningsanmärkning
Om du inte betalar inkassokravet går
ärendet vidare till Kronofogden. Det
kostar då ytterligare 720 kr och du får
även en tre år lång betalningsanmärkning.

Ditt lägenhetskontrakt sägs upp
I och med att vi nu får ett utslag från
Kronofogden är risken stor att du blir
avhyst från din bostad. Då tillkommer
ytterligare en kostnad på 1 200 kr.

En utebliven hyresbetalning kan m.a.o.
snabbt uppgå till 2 100 kr eller mer i
extrakostnader och långvariga effekter.
Om du har funderingar eller svårt att
betala hyran, kontakta vår kundservice
på 063-14 04 00. Saknar du en hyresavi
kan du alltid hitta den senaste fakturan på
www.ostersundshem.se under "Mina
sidor", ”Mina betalningar”.

Nya förmåner i Klubb Ö
För alla erbjudanden måste du kunna visa upp Klubb Ö-kortet,
med ditt namn och kundnummer skrivet på baksidan.
Alla rabatter finns på www.ostersundshem.se/klubbo

Säsong för härliga
rabatter i Vinterparken!
• Korv med bröd, 10 kr i kiosken.
• 20 % rabatt på hela sortimentet
i Badhusparkens Café.
• Halva priset när du hyr
långfärdskridskor och sparkar.

50 %

R ABA

• Halva priset på Allmänhetens bad.

Lilla Remontloppet

Obs! Rabatterna gäller endast medan
Vinterparken har öppet för säsongen.
www.vinterparken.se

En familjedag på skidor!
Lördag 9 februari kl 12-15 på Remonthagen
Förbättra din åkning

+

Skidlopp för barn

Spikbodarnas IK ger både valla- och tekniktips.
Barn som åker ett varv (ca 1 km) får medalj.
Alla är välkomna – skidåkare bjuds på fika!
Håll utkik på www.ostersundshem.se för program och mer info.

Gratis entré på Jamtli
Nu har du som hyresgäst fri entré på Jamtli
under perioderna 1 januari – 21 juni, samt
19 augusti – 31 december 2019. Gäller för
två vuxna per hushåll, mot uppvisande av
Klubb Ö-kortet. www.jamtli.se

Jämtland Basket, rabatt på biljetter
20 % rabatt på hemmamatchbiljetter i Basketligans grundserie.
Köpes i entrén i Sporthallen. www.jamtlandbasket.se

Fler Klubb Ö-erbjudanden! Se hela listan på www.ostersundshem.se/klubbo
SVARTSJÖARNAS SKIDSPÅR
Östersundshem sponsrar Svartsjöarnas skidspår så att de
kan fortsätta att hålla spåren öppna, gratis och i bra skick.
Ut och njut! www.svartsjoarna.se

SIMKLUBBEN ÄGIR
15 % rabatt på simskola för barn 4-12 år. För att ta del av rabatten,
ange ÖHEMKUND15 när du anmäler dig via ”boka aktivitet” på
hemsidan. www.skagir.se

Kundservice & Felanmälan, tel 063-14 04 00 • info@ostersundshem.se • www.ostersundshem.se
Facebook.com/ostersundshem
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