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Peter problemlösaren
Teknikern som sätter människan främst

• Säkrare boende med låsta portar
• Nu är det slutrökt!
• Så får du sommarkoll
• Spring St Olavsloppet gratis
• Nytt korsord med fina vinster!

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.
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Fastigheter i fokus
Nu är våren här och med den tar vi nya tag. Jag heter Peter Cedervall, och
är ny tillförordnad vd på Östersundshem. Min bakgrund inom fastighetsbranschen sträcker sig många år tillbaka i tiden – dels som fastighetsägare,
dels som verksam inom fastighetsdrift, förvaltning och entreprenad. Jag
ser fram emot uppdraget på Östersundshem, ett företag som i grund och
botten är stabilt med goda framtidsutsikter. Apropå framtiden, så är det
nu klart att Kenneth Karlsson är den som blir ny ordinarie vd för Östersundshem. Han kommer närmast från tjänsten som vd för Krokomsbostäder, och har en lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Kenneth Karlsson
kommer mest troligt att tillträda någon gång under hösten, men fram till
dess finns jag på plats.
Den närmsta tiden gäller fullt fokus på våra fastigheter, att färdigställa
pågående nybyggnadsprojekt och det underhåll som nu behöver utföras.
Det är ett digert arbete, och inget som görs i en handvändning. Men vi ser
redan nu att det finns ett stort, eftersatt underhållsbehov. Det gäller bland
annat stambyten, det vill säga omfattande nyinstallation av vatten- och
avloppsledningar samt el.
Vi tittar också på hur vi kan energioptimera gamla fastigheter; det gäller
åtgärder som både kan öka inomhuskomforten – och sänka värmeförbrukningen. Det blir vinst för alla, inte minst för dig som hyresgäst. Våra
hyresgäster och fastigheter är det viktigaste vi har – utan er, inget Östersundshem. Denna inriktning kommer också att vara den viktigaste under
min tid på företaget.

Jag ser fram emot att ta tag i de utmaningar
som ligger närmast i framtiden!

Grafisk produktion: Östersundshem
Text:
Victoria Herkules, Östersundshem
Foto: Sandra Lee Pettersson,
Scandinav
Tryck: Berndtssons Tryckeri AB,
Östersund
Kontakt: hemma@ostersundshem.se

Peter Cedervall
Tf. vd, Östersundshem

Dina prylar i trapphuset?
500 kronor i grundavgift
Har du koll på att trapphuset är en livsviktig utrymningsväg och att du därför inte
får förvara något där? Trapphuset ska vara fritt från t.ex. tidningar, kartonger, skor,
dörrmattor, cyklar och barnvagnar. Startar en brand så sprider den sig snabbt och
bildar giftig rök. Förvara därför alla dina saker inne i lägenheten eller i ditt förråd.
Som fastighetsägare måste vi enligt lag vidta åtgärder för att förebygga bränder.
Det innebär att vi har rätt att flytta på saker som förvaras i trapphuset.
Barnvagnar och dylikt ställer vi i husets gemensamma förråd – övriga saker
magasineras på annan plats, vilket innebär att du får lösa ut dina ägodelar mot
en kostnad. Grundavgiften är 500 kr för första månaden, och vid längre förvaring
tillkommer en kostnad på 100 kr per månad (vet vi vem som äger föremålen
magasineras de i tre månader, om ägaren är okänd sparar vi dem i sex månader.)

Läs mer om det förebyggande arbetet:
www.ostersundshem.se/brandinfo

VI BYGGER OM

HEMMA
Nu är det dags för renovering av den kundtidning du håller i handen, därför
vill vi gärna veta vad du vill läsa om framöver! Vill du kanske ha mer enkla
gör-det-själv-instruktioner, mer inredningsinspiration, eller mer fakta om vad
vi gör på Östersundshem? Eller vill du läsa fler hemma-hos-reportage? Hör av
dig till oss på hemma@ostersundshem.se
PS. Om du har åsikter om din lägenhet eller rena felanmälningar kan vi tyvärr inte
besvara dem på denna mejladress. Då ska du istället höra av dig till vår kundservice
på tel 063-14 04 00.

HEMMA H OS MI G

Peter Jonsson
Yrke: Tekniker (snart förvaltare)
Ålder: 47 år
Bor: Solberg och Frösön
Intressen: Fiske, att vara ute i
naturen, film och att umgås
med barnen

Det är säkrast att ta
med lite av varje

Det finns ingen vanlig dag!
Text: Victoria Herkules Foto: Sandra Lee Pettersson

Stopp i avloppet, fel på eluttag, lägenhetsrenoveringar – det är ofta hektiska dagar för våra tekniker.
De är ständigt på språng, och kanske har du träffat på någon av dem i kvarteret där du bor, eller så
har de till och med har varit hemma hos dig och åtgärdat något problem.
Teknikern Peter Jonsson har främst Frösön som arbetsområde och dagligen hjälper han våra hyresgäster där.
– Det viktigaste i mitt jobb är kontakten
med människor. Vi är inne i människans
heliga borg – vi är i det trygga hemmet.
Det är mycket att tänka på, det är inte
bara att stövla in, det gäller att uppträda
på ett respektfullt sätt.
En vanlig arbetsdag börjar med ett morgonmöte där han och de andra teknikerna
och områdesvärdarna går igenom dagens
arbete. Hur dagen ser ut i slutändan vet
han aldrig, och det är en av de saker han
gillar bäst med sitt arbete. Ingen dag är
den andra lik.
– Du vet ju inte när du kommer på
morgonen att idag ska jag gör det här.
Du kanske har gjort upp en plan, men tio
minuter senare är den borta och då är det
något annat som gäller. Det kan ha dykt
upp en vattenskada eller varit en brand
över natten. Eller något annat som du
måste ta tag i. Så det är väldigt varierande.

Så kan hyresgäster hjälpa till
Att åtgärda felanmälningar är en stor del
i Peters arbete. Ibland kommer hjälpen
direkt, andra gånger kan du få vänta längre
innan felet blir fixat.
– Fara för fastighet och fara för
människor går alltid först. Många felanmälningar kan få ligga ett tag, exempelvis gångjärn till en toalettsits ses inte som
akut. Däremot om det droppar vatten
eller är tvärstopp i avloppet, det måste vi
lösa så snabbt som möjligt.
Men det inte alltid lätt att veta vilka fel
du som hyresgäst ska anmäla och vad du
ska fixa själv.

– Glödlampsbyten, rensa golvbrunnar
och mycket andra små saker ska du göra
själv. Däremot kan en del armaturer vara
lite krångliga och då får man vara mänsklig och hjälpa till om en hyresgäst försökt
och inte lyckats. Något som är viktigt att
felanmäla är sådant som kan vara fara för
fastigheten. Märker du att färg flagnar och
kanske en kakelplatta sitter löst i köket
kan det handla om en vattenskada. Vi åker
runt och gör kontroller, men vi kan inte
vara överallt varje dag, utan i många fall
är hyresgästerna våra ögon. Ser du till exempel en trasig hängränna och det rinner
vatten längs fasaden – gör en felanmälan!

”

Glödlampsbyten, rensa golvbrunnar och mycket andra
små saker ska du göra själv.
Däremot kan en del armaturer vara lite krångliga och då
får man vara mänsklig och
hjälpa till om en hyresgäst
försökt och inte lyckats.

”

I jobbet ingår också att ansvara för renoveringar av lägenheter, oftast handlar det
om lägenheter där det varit exempelvis en
vattenskada eller där någon bott länge.
– Det kan vara lägenheter där någon
bott i 35 år. Då spärrar vi och renoverar.
Vi är även ute och tittar på skicket på
fastigheter. Ser vi något så ska vi flagga för
det och göra en underhållsplan. Nu är det

sagt att vi ska satsa på fastigheterna och
underhållet så det kommer att bli mer av
det framöver.

Ett udda problem
Om problem med avlopp, el och annat är
vardagen så dyker det ibland upp saker av
lite mer oväntad karaktär.
– För ett tag sedan fick jag samtal från
en hyresgäst som hade problem med att
det smällde så fort han slog på lamporna.
Han tordes inte använda elen på grund
av det. När jag kom till lägenheten hade
han släckt ner överallt, och gick runt
med pannlampa. Jag frågade var det var
värst, och hyresgästen sa – i köket. Så
jag tände där – och det small till som ett
pistolskott. Jag hörde att det inte kom från
armaturen i taket utan ljudet kom bakom
mig, då vände jag mig om och såg att det
stod en ganska stor gammal bergsprängare där. Hyresgästen hade råkat ändra från
FM-bandet till långvåg (låg frekvens), och
då kan radion fånga upp elektriska störningar. Så när han tände belysningen fångade radion upp det ljudet.
Just det annorlunda och lite mer utmanande är något som Peter uppskattar med
sitt jobb.
– Det roliga är väl egentligen fel som
man får klura lite på, och när man löser
dem då är det jätteroligt. Något som är
lite utöver det vanliga. Vi har ett guldjobb
och har fördelen att ha ett arbete där vi
hela tiden får lära oss saker. Man får testa
på många saker som man inte gjort förut.
Det är utmanande och lärorikt! v

TÄVLA
& VINN
Vi vill ha ditt svar
senast 1 juli

Vilket ord söker vi?
Lös korsordet och skicka in det gulmarkerade ordet till oss. Fyra vinnare får två biobiljetter var,
ett nyckelband från Östersundshem, samt jubileumsboken om vår 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 1 2019 blev On-Yee Tang, Synnöve Engdahl, Maja Hörnberg, samt Åke Weije.

Händer kring hemmet:
Är du osäker på något som rör ditt boende?
Kontakta vår kundservice på tel 063-14 04 00
eller via e-post till info@ostersundshem.se

Rökförbud vid
lekplatser
Den 1 juli blir det förbjudet att röka
på vissa allmänna platser utomhus.
Det gäller bland annat lekplatser och
entréer till lokaler som allmänheten
har tillträde till. I samband med det
kommer vi att sätta upp skyltar med
rökning förbjudet på alla lekplatser i
våra bostadsområden.

Håll koll på katten
Den senaste tiden har vi fått in
klagomål gällande katter i våra
bostadsområden. Du som har en
utekatt är ansvarig för att den inte
stör någon, och t.ex. inte urinerar i
barnvagnar och sandlådor. Kom ihåg
att visa hänsyn och prata gärna med
dina grannar. Tänk även på att det
finns många pälsdjursallergiker.

Hur fungerar det?
Låsning av entrédörrar
Vi har nästan 100 fastigheter och i de olika kvarteren har vi lite olika rutiner gällande låsning av entrédörrarna. En del är låsta från klockan 18, andra från klockan 21,
men de senaste åren har vi börjat ha låst dygnet runt i allt fler områden.
Varför låser ni vissa fastigheter
dygnet runt?
Bakgrunden är att vi vill öka tryggheten och säkerheten för dig som hyresgäst. Att begränsa så att det bara är
du som bor där och de du vill ska ha
tillträde till fastigheten som kommer
in, till exempel dina vänner och din
familj. Vi låser både för att åtgärda
problem, men även som en förebyggande åtgärd. I en del områden har
obehöriga vistats i trapphusen, som
till exempel tagit droger, rökt eller
vandaliserat. Att låsa är även ett sätt
att minska risken för inbrott.
Har det blivit någon skillnad?
I de fastigheter vi låst har det har
blivit lugnare och många hyresgäster
känner sig tryggare. Skadegörelsen
har minskat, det är mindre bråk och
obehöriga i trapphusen.

Var är det låst dygnet runt?
All vår nyproduktion är låst dygnet
runt från första början. Sedan har vi
främst fokuserat på att låsa i områden
där det rör sig mycket folk, så som
i centrala Östersund samt områden
där vi har haft problem och stök i
trapphusen.
Kommer ni att låsa fler områden?
Nu under våren låser vi Häradsskrivaren, och vi tittar på några andra
områden där vi ser ett behov. Vi vill
fortfarande att det ska vara enkelt för
dig som hyresgäst att öppna för dina
besökare så vi har främst låst där det
finns passersystem med taggar.
Kan jag få fler taggar?
Om du bor i en fastighet med ett passersystem med taggar, och har svårt
ta dig ner för att öppna ytterdörren

Namn: Christian Olsson
Ålder: 33 år
Yrke: Fastighetschef
Bor: Östersund
Arbetat på Östersundshem: Sedan 2014

för återkommande besök kan det vara
en bra idé att låta den personen få en
egen tagg. Standard är att det ingår
tre taggar – men mot en avgift på 150
kronor kan du beställa fler genom att
ringa eller mejla oss. Taggarna hämtar
du sedan hos oss på Rådhusgatan 29.
Kontaktuppgifter och öppettider
hittar du på www.ostersundshem.se.

Några påminnelser inför sommaren
1. Grilla lugnt. Använd gärna de grillplatser
som finns i våra områden. Om du grillar med
egen grill, se till att hålla den på avstånd från
huset, det vill säga: Grilla inte på balkonger
och uteplatser.
2. Inga studsmattor. Eftersom studsmattor
medför en stor olycksrisk och vi dessutom är
ansvariga för det som sker inom våra områden, kan vi inte tillåta studsmattor på gårdar
och uteplatser.

3. Dags för plask. Det är okej med plaskpooler för de minsta barnen. Kom bara ihåg
att alltid hålla koll och att tappa ur vattnet
när de badat klart, på grund av olycksrisken.
Pooler som rymmer mer än 300 liter får inte
användas inom våra områden.
4. Kör varsamt. Så här på våren och
sommaren är många barn ute och leker.
Försök hålla det i minnet och kör lite extra
lugnt kring gårdarna.

5. Fimpar. Undvik att kasta fimpar på marken. Tänk på småbarn och husdjur, och inte
minst den allmänna trivseln i området.
6. Cykelparkering. Parkera din cykel i cykelställen eller i cykelrummen. Då blockerar du
varken dörrar eller vägar i onödan.
7. Rastning av hundar. Du får inte rasta din
hund inne i bostadsområdet. Ta med hundbajspåse och plocka upp efter dig.

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

Gå gratis på IFK Östersund
Gratis entré på damlagsmatcher under
2019. Visa ditt Klubb Ö-kort i entrén.
www.ifkostersund.se

Halva priset på
Jamtli Historieland

GRATIS DELTAGANDE I

ST OLAVSLOPPET
Den 26 – 29 juni pågår St Olavsloppet. I år är starten i Trondheim
och målgången i Östersund. Som hyresgäst har du möjlighet att
delta gratis i endagarsklassen, valfri dag. Ordinarie pris är 3 500 kr!
Bilda lag, utse lagledare och anmäl ditt gäng genom att mejla
till stolav@jhfriidriott.se och uppge att att du är hyresgäst hos
Östersundshem. Läs mer om loppet på www.st-olavsloppet.com

Under sommarsäsongen (22 jun – 18 aug)
har du som hyresgäster halva priset på
Jamtli Historieland (ord. pris 290 kr).
Biljetten gäller två dagar i följd.
Rabatten gäller för två vuxna per hushåll.
Barn och unga till och med 18 år går in gratis i vuxens sällskap. Visa Klubb Ö-kortet i
entrén.
www.jamtli.se

Arnljot till förmånligt pris
Vikingadramat Arnljot spelas mellan den
5 och 14 juli på Arnljotlägden på Frösön.

Mini-Olav 29 juni
För våra mindre hyresgäster (0-12 år) finns istället Mini-Olav.
Loppet startar 29 juni kl 14.45 på Stortorget i Östersund.
Alla deltagare får medalj!

Klubb Ö-pris: Vuxen 100 kr (ord. pris 180 kr).
Barn under 15 år gratis. Biljetter köps direkt
i entrén. Visa ditt Klubb Ö-kort för att få
rabatten. Erbjudandet gäller alla speldagar.
www.arnljot.se

Träffa oss här i sommar!
FA IR

Varmt välkomna till ÖSTERSUND 2/7-7/7 2018

STORSJÖCUPEN
Vi finns på plats hela veckan.
Prata nyproduktion med oss!
www.storsjocupen.se

Storsjöcupen 2018 genomförs 2/7-7/7 V27. Då kommer mer än fyrahundra lag och flera tusen tjejer och killar i åld
rarna 11-16 år från världens alla hörn till Östersund. Allt för att få njuta av världens bästa kombination, svensk
sommar och fotboll på gräs- och konstgräs.

MEES
GA

Med en över 40-årig historia är Storsjöcupen en av Sveriges äldsta ungdomscuper. De senaste åren har intresset för
Storsjöcupen närmast exploderat. Deltagarrekordet har slagits nästan varje år under 2000-talet.
Storsjöcupen satsar på närhet, trivsel, kamratskap, god mat, lika villkor för tjejer och killar samt naturligtvis mycket
fotboll. Vi öppnar för anmälningar till cupen i mitten på september på www.storsjocupen.se. Mer information om arrange
manget kring Storsjöcupen lämnas av vårt kansli: Tel: 070-654 22 99, kansli@storsjocupen.se

A-Slutspel

KLASSER

2018
2/7-7/7

F-16 (födda -02 o. senare)
F-15 (födda -03 o. senare)
F-14 (födda -04 o. senare)
F-13 (födda -05 o. senare)
F-12 (födda -06 o. senare)
F-11 (födda -07 o. senare)
P-16 (födda -02 o. senare)
P-15 (födda -03 o. senare)
P-14 (födda -04 o. senare)
P-13 (födda -05 o. senare)
P-12 (födda -06 o. senare)
P-11 (födda -07 o. senare)
Para Trophy
7-manna i Para Trophy,
7-manna i F11-12, P11-12
9-manna i F13-14, P13-14
11-manna i övriga

• Alla matcher spelas på gräs eller konstgräs.
• Ständigt uppdaterade resultat och tabeller.
• Huvuddelen av matcherna på samma område.
• Minst fyra matcher per lag
• A- B- och eventuellt C -slutspel
• Omvittnat god domarstandard
• Fria bussresor inom Östersund
• Många kringaktiviteter.
• Festlig invigning.

Anmälan till cupen sker
genom att anmälan registreras via
vår hemsida; www.storsjocupen.se
För att anmälan ska vara definitiv ska
också anmälningsavgift inkommit till
oss. Matcherna startar 08.00 tisdag
morgon och vi vill att alla lag om möjligt
checkar in måndag kväll.
Anmälningsavgift
1 200 kr per deltagande lag.
Anmälningsavgiften skall ha inkommit
till vårt plusgirokonto 443 43 80-4
Sista betalningsdatum kommer att
finnas på vår hemsida senare i höst.

Segrande lag i respektive
klass erhåller Storsjöcuppokalen 2018 samt Storsjöcupsmedaljer i guld. Alla
segrande lag får Storsjöcupens segerbag med
många överraskningar. Tvåorna får lilla pokalen, samt
Storsjöcupsmedaljer i silver.
erhåller bronsmedaljer.

STORSJÖYRAN
Vi finns på plats hela veckan.
Varmt välkommen att kika förbi!
www.yran.se

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK
Här berättar vi löpande om aktuella
evenemang och erbjudanden, året runt.
www.facebook.com/ostersundshem

B-slutspel

Segrande lag erhåller pokal
samt plaketter. Tvåorna
erhåller plaketter.

Deltagarband krävs för spel i cupen Ytterligare information
om arrangemanget kring Storsjöcupen
Deltagarband A: 1600:-/deltagare
lämnas av vårt kansli:
Tre mål mat om dagen från måndag
Tel: 070-654 22 99
middag till lördag lunch. Logi måndag lördag. Administrations- och tävlingskost- E-post: kansli@storsjocupen.se
Hemsida: www.storsjocupen.se
nader. Vissa kringaktiviteter. Hämtning
vid ankomst med allmänna kommunikationer.
Deltagarband B: 600:-/deltagare
Administrations- och tävlingskostnader.
Vissa kringaktiviteter.
Deltagarbandsbetalning
Sista betalningsdatum kommer att
finnas på vår hemsida senare i höst.

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

