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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 
Öppettider 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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Fler bostäder, 
bättre flyttkedjor
Kedjehus, bostadsrätter, trygghetsboende och Jämtlands högsta hus 
 – vi har byggt en hel del de senaste åren och även skapat helt nya  
bostadsområden. Men vi behöver bygga ännu mer och nu börjar vi  
arbetet med nästa projekt: Blomstergården – en helt ny stadsdel. 

Tanken med Blomstergården är att den 
ska bli en naturlig del av Östersund. 
Området – som ligger söder om skidsta-
dion, i skärningen ÖSK-vägen, Genvägen 
och Litsvägen – kan på sikt bestå av 
800 bostäder. Visionen är att skapa en 
levande och välkomponerad stadsdel 
som innehåller olika typer av bostäder, 
kommersiella lokaler och service. 

De senaste åren har det i snitt byggts 
273 bostäder per år i Östersund. En del 
tycker att det redan byggs för mycket, 
men verkligheten visar att det fortfarande 
råder bostadsbrist i staden, och befolk-
ningen växer. Under en livstid flyttar 
de flesta människor flera gånger. Det är 
naturligt eftersom hur vi bor reflekterar 
vilket skede av livet vi befinner oss i. 

Både när det gäller storlek och typ av 
boende. Genom att bygga nya bostäder 
skapar vi välbehövliga flyttkedjor som 
hjälper fler att hitta ett nytt hem.  
Exempel på detta är när en familj köper 
ett kedjehus på Remonthagen, och då fri-
görs en hyreslägenhet någon annanstans. 
Eller när ett äldre par säljer sin villa och 
flyttar till bekvämligheten på Tallåsen. 

Östersund måste utvecklas och bli en 
än mer attraktiv plats att bo på, och där 
spelar bostäderna en viktig roll. Utöver 
Blomstergården har Östersundshem 
många andra projekt på gång – trygghets-
boende på Remonthagen, hyresrätter i 
Lit och på Frösön, samt nya hyresrätter 
och bostadsrätter på Tallåsen. Redan  
nästa år kan de vara redo för inflyttning. 

Hans Carlsson 
Vice VD, Östersundshem

Jag önskar er alla en fortsatt härlig vår och en glad sommar!

Vid den här tidningens pressläggning nåddes vi av informationen att Daniel Kindberg 
sitter anhållen. I väntan på utredning är han är tillsvidare arbetsbefriad från tjänsten 
som VD, men Östersundshems verksamhet fortsätter precis som vanligt. 



FINT FÖR  
FRUKTEN

Generös skål i terracotta och skön,  
aquagrön glasyr – vacker som fruktskål 
eller samlingsfat för fina grejer. 32 cm.  

399 kr, Indiska.

Välkommen vår!
Sköna maj inspirerar till nya tag hemma.  

Nu hälsar vi våren med nostalgiska solägg och glada grodor. 

VIKBART FÖR 
BLOMMOR

Rolig, vikbar vas med kulled – kan även 
användas som ljusstake. I mässing och glas. 

249 kr, Indiska.

NOSTALGI PÅ 
VÄGGEN

Illustrationen från Elsa Beskows bok 
”Solägget” blir en underbar poster som 

minner om sol och barndom. 70 x 50 cm. 
269 kr, Hamngatan 12.

GYLLENE BESTICK
Bestickset i mässingsfärg med 24 delar, 

något för sommarens vackraste festdukning. 
399 kr, Clas Ohlson.

SPRATTLIG 
GRODA

Mjuk handdocka i velour 
som blir barnens favorit.  

119 kr, Litenleker.se



 

Fakta
Namn:  Teres Gärdin 

Ålder:   39 år 

Gör:  Ny ordförande för Storsjöcupen 

Fritid:  Familjen (två barn 8 och 4 år, 
min man Håkan). Skidåkning på vintern 
och gärna golfbanan på sommaren, där i 
mellan umgås med vänner över god mat 
som Teres själv gärna lagar.



HEMMA HOS MIG

Storsjöcupen blickar framåt
Sveriges äldsta fotbollsturnering, ett av länets viktigaste evenemang med 18 000 tillresta besökare och över 
500 deltagande lag. Storsjöcupen är mer än bara fotboll och nu har den fått sin första kvinnliga ordförande.

Text: Victoria Herkules  •  Foto: Sandra Lee Pettersson

Storsjöcupens nya ordförande Teres  
Gärdin är ingen fotbollsspelare, men är 
uppväxt i en idrottsfamilj med en pappa 
som varit tränare för Luleå Hockey. 

– Idrotten har alltid funnits där, men jag 
har aldrig spelat fotboll. Jag tror att det 
är bra att ta in spetskompetens som de 
gjort nu från ett helt annat håll. Det finns 
så många som kan fotboll, och då kan jag 
komma med något annat, berättar Teres 
Gärdin som till vardags arbetar som  
regionchef på Visita, bransch- och arbets-
givarorganisation för den svenska besöks- 
näringen.
 
Sponsring som gynnar staden
Östersundshem har cirka 30 olika spon-
sorsamarbeten, med målsättningen att 
skapa mervärden för sina hyresgäster och 
ett mer attraktivt Östersund. Verksamhe-
ter med stor barn- och ungdomsverksam-
het som vänder sig till både pojkar och 
flickor är prioriterade, och där är Storsjö-
cupen ett bra exempel. 

– Det är viktigt att vi har samarbets-
partners som tror på arrangemanget. Utan 
dem skulle vi inte kunna göra det här.
Storsjöcupen är en höjdpunkt för Öst-
ersund på flera olika sätt. För handeln är 
det en av årets största veckor, det omsätts 
mycket pengar på restaurangbesök, boen-
de och shopping. Studier från Mittuniver-
sitet visar även på stora sociala effekter för 
unga utanför fotbollen – att umgås, gå på 
disco och lära känna nya människor.

– Jag tror att det är viktigt att prata med 
ungdomarna. Vad är det de vill ha – allt 
från invigningen, till discot, till hur man 
kan jobba med andra kringarrangemang. 
Besökarna hittar mycket själva idag. Där 
tänker jag att man kan skapa en meny för 
vad man kan göra utöver cupen. De kan-
ske gör av med en krona mer, men även 
känner att de fått ut mer av sitt besök.

En sund idrottskultur
Teres vill även lyfta Storsjöcupens roll 
som förebild i ungdomsidrotten.  

– Det är viktigt att ge en sund bild av 
ungdomsidrott, i det här fallet fotboll. 
Att inviga de unga till en positiv upp-
levelse kring lagidrotten, men också det 
som händer vid sidan av. Det är något vi  
jobbar med från Storsjöcupens sida – 
kamratskap, hur man är mot domare, 
andra spelare och föräldrar och hur man 
hejar fram ett lag på ett sunt sätt. Att 
bygga en kultur kring idrotten som man 
tar med sig hela livet, säger Teres. 

Två månader till avspark
Ännu är fotbollsplanerna vid Sportfältet 
i Odensala täckta av snö, men det är bara 
två månader kvar tills det är full aktivitet 
där. Storsjöcupen har växt de senaste åren, 
och går nu mot ett nytt rekordår med över 
femhundra anmälda lag, och som ordfö-
rande tänker Teres vara med på alla hörn. 

– Det mesta är klart inför i år, men någ-
ra små överraskningar hoppas jag kunna 
bidra med. Jag kommer fokusera på att 
finnas med så mycket jag hinner och kan 
– prova på att vara parkeringsvakt, servera 
mat, engagera mig i domarna, hälsa på lag 
och ledare, sälja korv – för att skapa mig 
en bild av Storsjöcupen, men också för att 
se alla de engagerade cupkamraterna där 
ute som gör detta möjligt. 

Utveckla varumärket
Teres stora vision för cupen finns längre 
fram, och hon har redan börjat fundera på 
var cupen befinner sig om tio år. 

– Jag brinner dels för att ta tillvara på 
det som finns, men att spetsa till och upp-
mana. Jag måste hela tiden framåt som 
person och har ett enormt driv. Jag skulle 
vilja titta på hur man kan använda varu- 
märket Storsjöcupen mer än en vecka  
under sommar. Hur och på vilket sätt är 
jag lite ny för ännu för att kunna säga. 
Men bara under den här tiden har jag 
förstått hur mycket cupen betyder för 
många människor så jag tror att det finns 
en stor potential. v

Under den här tiden har 
jag förstått hur mycket 

cupen betyder för många 
människor, så jag tror att det 

finns en stor potential. 
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Händer kring hemmet:

Vinnare i korsordstävlingen Hemma nr 1 2018 blev Andreas Almgren, Birgitta Nyman, Christer Ericson och Gunilla Jansson Svelander.

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! 

Att hålla rent omkring sig 
är en självklarhet för de 
flesta, ändå kommer här 
den årliga påminnelsen för 
din och andras trevnad. 

Städa i tvättstugan
Tvättstugan är ett gemensamt utrymme 
som du delar med dina grannar. Lämna 
tvättstugan städad när du är färdig – 
torka av tvättmaskin och torktumlare, 
ta bort kvarblivet tvättmedel och rengör 
filtret i torktumlaren. Avsluta med att 
sopa och våttorka golvet. 

Släng grovsopor  
där de hör hemma
Grovsopor ska inte lämnas i sopkärlet 
för brännbart. Det är ditt ansvar att 
lämna möbler, emballage och andra 
liknande grovsopor på någon av  
kommunens återvinningscentraler. 
Där finns även en biståndskur för 
hela och fungerade saker – som då 
kan bli till glädje för någon annan.

TÄVLA
& VINN

Vi vill ha ditt svar
senast 1 juni



 

Vad är Dataskyddsförordningen, även 
kallad GDPR?
GDPR är en ny EU-förordning som 
ersätter personuppgiftslagen (PUL). 
De nya bestämmelserna innebär bland 
annat ett starkare integritetsskydd för 
enskilda och ett hårdare krav på hante-
ring av personuppgifter.  

Hur behandlar ni personuppgifter?
Vi vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgär-
der, både organisatoriska och tekniska, 
för att skydda de personuppgifter som 
behandlas. 

Vilka personuppgifter samlar ni in?
Vi samlar in uppgifter i olika skeden av 
uthyrningsprocessen som när bostad 
söks, när hyresförhållandet börjar, under 
tiden det pågår och när det upphör. 
De uppgifter vi samlar in är vanligtvis 
namn, adress, telefonnummer, person-
nummer och mejladress. 

Hur fungerar det?  
Dataskyddsförordningen 
 – General Data Protection (GDPR)
Som bostadsbolag hanterar Östersundshem personuppgifter, det betyder att vi 
berörs av den Dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj 2018.  

Varför samlar ni in personuppgifter?
För att kunna utföra vårt uppdrag som 
allmännyttigt bostadsbolag behöver vi 
en del information av dig som hyres-
gäst. Exempelvis för att bekräfta identi-
tet, för att göra kreditbedömningar, och 
för att kommunicera med dig. 

Hur länge sparar ni personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast 
så länge det är nödvändigt för att utföra 
våra åtaganden mot dig som hyresgäst 
och så länge det krävs enligt lagstadgade 
lagringstider. 

Är det något som jag behöver tänka på 
som hyresgäst?
Genom att använda Östersundshems 
tjänster, accepterar du vår Dataskydds-
policy och vår behandling av dina per-
sonuppgifter. Du godkänner också att 
Östersundshem använder elektroniska 
kommunikationskanaler för att skicka 
information till dig. 

Vilka rättigheter har hyresgästen?
Du har rätt att begära en kopia av dina 
uppgifter som finns registrerade hos 
oss, att få dina uppgifter korrigerade vid 
felaktig information om dig själv, och 
att få dina uppgifter raderade om dina 
personuppgifter inte längre är nödvän-
diga för det syfte de är insamlade för. 

Släng fimpen i soporna
Kasta inte cigarettfimpar på marken.  
Tänk på småbarn, miljön och husdjur. 
Nedskräpning är förbjudet i Sverige men 
varje år slängs ändå 1 miljard fimpar på 
marken. Släckta fimpar ska slängas i 
soporna. 

Plocka upp hundbajs 
Nu tinar det som gömts i snön fram. Ett 
mindre trevligt vårtecken är hundbajs. 
Kom ihåg att inte rasta hunden i bostads- 
området, samt att plocka upp efter din 
hund, och sedan slänga bajspåsen i 
brännbart. 

Namn: Fredrik Eriksson

Ålder: 50 år

Yrke: Affärsutvecklare

Arbetat på Östersundshem sedan: 2007 

Bor: Villa i Östersund

Är du osäker på något som rör ditt boende? Kontakta vår kundservice: 
Tel 063-14 04 00 eller info@ostersundshem.se 

Vinnare i korsordstävlingen Hemma nr 1 2018 blev Andreas Almgren, Birgitta Nyman, Christer Ericson och Gunilla Jansson Svelander.

Q-Park tar över  
driften av bilplatser
Från 1 juni sköter Q-Park driften  
för Östersundshems alla bilplatser. 
De kommer att ha hand om allt som 
gäller bilplatser – som uthyrning, 
uppsägning, felanmälan och  
fakturering. Q-Parks kundservice 
når du på 0771-96 90 00 eller 
kundservice@q-park.se. Läs mer på 
www.ostersundshem.se/q-park 

Mer information om GDPR hittar  
du på Datainspektionens hemsida
www.datainspektionen.se



Facebook.com/ostersundshem

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

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

Jamtli Historieland
42 % rabatt på entrépriset under sommar-
säsongen (ord. pris 270 kr). Historieland är 
under 2018 öppet 23 juni–19 augusti. Gäller 
för två vuxna per hushåll. Barn och unga till 
och med 18 år går in gratis.

www.jamtli.se

Fler Klubb Ö-erbjudanden!  Se hela listan på www.ostersundshem.se/klubbo 

GÅ GRATIS PÅ IFK ÖSTERSUND DAMFOTBOLL
Gratis entré på damlagsmatcher under 2018 vid uppvisande av 
Klubb Ö-kortet. Även 150 kr rabatt på anmälningsavgiften för barn 
till fotbollsskolan Kamratkicken.  www.laget.se/IFKDAM

SIMSKOLA OCH SIMKOLLO
15 % rabatt på simskola för barn 4-12 år och 20 % rabatt på 
simkollo. Anmäl dig via mejladressen simskola@skagir.se.  
Ange Klubb Ö i din anmälan.  www.skagir.se

Lördag 26 maj kl 12 anordnar Cirkus Kul & Bus en traditionell  
cirkusföreställning enbart för Östersundshems hyresgäster.  
Det bjuds på cirkus och korv med bröd, och efteråt kan barnen  
prova på att göra egna cirkuskonster.  www.cirkusskolan.com

Håll utkik på Östersundshems hemsida och Facebook för mer 
information om biljetter och program. 

Gratis cirkus med 
prova-på för barn

Rabatt på Storsjöyran!
Du får 200 kr i rabatt på valfri endagsbiljett – fredag 
eller lördag (ej ungdomsbiljetter). Du betalar 550 kr 
(plus serviceavgift 40 kr), ord. pris 750 kr. 
Erbjudandet gäller förköp till och med den 
31 maj, max fyra biljetter per hushåll.  
Använd  Öhem2018  som kampanjkod. 

www.yran.se/biljetter

200 krRABATT

Gratis biljetter till körkonsert 
Vi delar ut 30 biljetter till The Rockin’ Pots konsert den 7 maj. Tom Pettersson, Billy 
Reid och Alan Barker från ÖFK är med som gästartister. Biljetterna hämtar du i vår 
reception redan idag. Max två biljetter per hyresgäst.  www.therockinpots.se

Först till kvarn!

Träffa oss i vår  
och sommar! 

I vår och sommar finns vi på  
plats vid flera evenemang –  

Jamtli vårmarknad, Expo Norr,  
Storsjöcupen och Storsjöyran.  

Kom förbi och titta på 
våra kommande 

 byggprojekt!


