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Rabatt på Jamtli och Yran  
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Försäljningen får  
Östersund att växa
Vintern och våren har präglats av många nya projekt för Östersunds-
hem. Det mest omskrivna har varit försäljningen av 1698 lägenheter 
till Rikshem, där vi fått både ris och ros.

Kontaktinformation

Kundservice: 063-14 04 00 
Lägenhetsfonder, uthyrning,  
nycklar, störningar, felanmälan för 
din lägenhet m.m.

Öppettider för Bobutiken och  
kundservice: Vardagar 08.00–16.30 
(Fredagar öppnar Bobutiken kl 09.) 
 
Felanmälan kan även göras via  
fel@ostersundshem.se eller genom 
att besöka www.ostersundshem.se 
och logga in på Mina sidor.

Ekonomi och administration:  
063-14 04 33 
Inbetalningar, inkassoärenden, 
leverantörsfakturor.

Vid akuta fel efter kl 16.30,  
ring jouren: 063-13 71 00

Jour Brunflo, Tandsbyn, Fåker, 
Lit och Häggenås (efter kl 16.30): 
070-323 85 85

Om du låst dig ute: 0771-50 60 90 
Upplåsning beställs dygnet runt  
av Securitas. Du måste kunna  
legitimera dig. Betalning sker vid 
upplåsningen.

Störningsjour: 0771-50 60 90 
(Securitas)

Skadedjursbekämpning:  
Kontakta Felanmälan så kontaktar vi 
i vår tur Anticimex.
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Daniel Kindberg
VD Östersundshem

Vi förstår att några av er som berörs har 
varit oroliga, vi har fått många frågor, 
främst om renoveringsfonderna. När det 
gäller fonderna har Rikshem varit tydliga 
med att de respekterar de avtal som finns. 
Det är också tryggt att Rikshem alltid 
måste förhandla med Hyresgästförening-
en vid hyreshöjningar, precis som vi gör.  
Anledningen till att vi säljer fastigheter är 
enkel – vi behöver bygga fler bostäder i 
Östersund, och vi behöver förbättra un-
derhållet för de fastigheter vi har kvar. 
Som bekant måste alla finansiera sina in-
vesteringar på ett ekonomiskt klokt och 
hållbart sätt. Att bara låna pengar utan 
tanke på framtida räntor och amortering-
ar är varken det ena eller det andra.

Vi har stor respekt för att många av er 
fortsatt vill bo hos oss. Vi har också fått 
många spontana besök av hyresgäster som 
ska byta värd till Rikshem, och som inte 
är oroliga, utan bara vill tacka för en fin 
tid med Östersundshem. Det tar vi som 
ett gott betyg! 

Du har också all möjlighet att stå kvar i 
vår bostadskö, eller ställa dig där nu för 
framtida behov. Vi bygger 300 bostäder 
per år, så omflyttningen på bostadsmark-
naden i Östersund kommer troligtvis att 
öka. Det innebär att många olika typer av 
bostäder kan frigöras. Såväl mindre, billi-
gare lägenheter som villor och radhus. När 
flyttkedjorna kommer igång skapas också 
nya möjligheter för fler målgrupper att 
skaffa boende, vilket är viktigt för oss som 
kommunalt bostadsbolag. Ett led i denna 
strävan är de Innanförskapshem som vi 
nu uppför i Östersunds kommun, bland 
annat på Blomstergården vid ÖSK och i 
nedre delen av Österängsparken. Husen 
är av typen Attefall, och kommer att ut-
göra ett trivsamt, temporärt hem, i väntan 
på ett permanent boende. Lösningen är 
primärt till för nyanlända, men i förläng-
ningen också för studenter och arbetslösa. 
Alla måste bo – det är en viktig faktor för 
en levande stad.

Med detta vill vi önska alla en fin vår! 



Äntligen vår! Ljuset i kombination med långa kvällar väcker lusten för att komma ut – på såväl 
balkong som utflykt. Här är några sköna tips, både för första picknicken och fika på uteplatsen.

Vårskönt ute,   
vackert inne

GULDKANT PÅ 
KAFFEREPET

Stor kopp med fat i en ljusturkos färg  
med härliga marina motiv. Koppens insida  
är vit och både koppen och fatet har fina  

guldfärgade kanter, 179 kr, Indiska.

MEMORY FÖR 
ORNITOLOGER 

Klurigt fågelmemory där du ska para ihop  
hane och hona. Perfekt present till fågelälskaren.  

134 kronor. Hamngatan 12. 

LJUS METALL
Dekorativ ljuslampett i återvunnen metall. 

Metallen kommer från diverse metallförpackningar 
vilket gör varje ljuslampett unik, 179 kr, Indiska.

10 % RABATT MED 
KLUBB Ö-KORTET

TIDLÖS  
TILLBRINGARE 
Glaskonstnären Ingegerd Råman  
gör en tillfällig kollektion för Ikea.  

Ett unikt tillfälle att komma över tidlös design 
till budgetpris. Bringaren i avskalad form 

rymmer drygt en liter – funkar även som vas. 
Kollektionen lanseras den 20 maj. 

MILJÖVÄNLIGA 
ENGÅNGSBESTICK
Gör vårpicknicken lite mer miljövänlig! Använd 

engångsbestick i trä från FSC-certifierat material.  
Förpackning med 18 delar, sex av varje. Finns även 

som tallrikar och skålar. Från 29 kr på Lagerhaus.



HEMMA HOS MIG

Uppvuxen, utflugen och 
hemkommen till Östersund
Efter många år som pensionerad f.d. bibliotekarie på stadsbiblioteket i Stockholm och en slutkläm 
i Bergen, bestämde sig Margareta Rosfelt för att vända hemåt. Och hem, det är Östersund.  
– Det tog ett tag att ställa om från takten i Stockholm, både när jag kom till Norge och hit till 
Östersund. Man springer liksom ned folk i rena stressen därnere, skrattar Margareta.

Text och foto: Malin Gunnarsson  

– Innan jag flyttade hem igen åkte jag upp 
och rekade, så att känslan för Östersund 
inte bara skulle vara en gammal illusion 
från uppväxten. Men det var den inte!
– Sedan ställde jag mig i bostadskö i god 
tid innan den planerade flytten, och hade 
tur som fick den här lägenheten på Solli-
den. Bättre kan man inte bo, även om det 
tog ett tag att ställa om sig från radhus till 
lägenhet också.
– Jag trivs så bra här, men så är jag med i 
rätt många aktiviteter också. När jag flyt-
tade upp ville jag vara med på allt; folk-
dans, kör och konserter, men så insåg jag 
att det här tempot funkar ju inte längre, 
snart får jag väl en blodpropp! Då fick  
jag lov att slå av på takten en aning, säger 
Margareta – som ändå deltar i allt från 
Jazzåspis till lokala PRO-kören.

Ett svunnet Östersund
Margareta växte upp på Samuel Per-
mansgatan med pappa som var läroverks-
adjunkt, och mamma som arbetade på I5, 
på mobiliseringsavdelningen. 
– Kan berätta att jag brukade lyftas in 
och ut genom fönstret på bottenvåning-
en när pappa och jag gick dit för att hälsa 
på. Pappa kände vakten så vi fick passera. 
En gång kom mammas chef in i rummet 
precis då! Men det gjorde inget. Han var 
mycket barnkär så han tog mig i handen 
och vi gick runt och hälsade på alla andra 
i korridoren! 

Hemmet präglades av jazziga skivor,  
öppenhet och – givetvis lärande. 
– Pappa upptäckte tidigt det här med ord-
blindhet – så han tog med sig elever hem 
på lunchen för gratis extralektioner. Men 
han avkrävde både elever och föräldrar 
tystnadsplikt när det gällde lektionerna, så 
att det inte skulle bli sladder och mobb-
ing. Man såg inte med blida ögon på dem 
som hade svårigheter att läsa och skriva, 
och det visste pappa. Många av de här 
eleverna klarade sig faktiskt riktigt bra se-
dan, berättar Margareta.

Idag sjunger Margareta i Rock- och 
pop-kören, som sponsras av bland annat 
Östersundshem. Och att det ger kraft 
och glädje att sjunga, det är uppenbart, 
för Margareta är en dam som sprudlar av 
energi och livsglädje. Enligt Margareta är 
körsång rent av friskvård, vilket det också 
finns vetenskapliga belägg för. Dessutom 
gör det sitt till att bo på ett ställe där man 

trivs och har nära till grönska och natur, 
som de flesta boende på Sollidenvägen 
har. Hon handlar ofta på ICA Matmästa-
ren, samma butik som fanns när hon var 
flicka. 

En bukett rosor med en riskvist
Östersundshem i allmänhet, och Öster-
sund i synnerhet får mycket beröm under 
intervjun, men däremot är Margareta inte 
så imponerad när det kommer till den  
förestående försäljningen.
– Jag blev faktiskt lite fundersam när ni 
skulle sälja till Rikshem, jag har hört en 
del om deras renoveringar som inte är så 
bra, av en väninna i Uppsala. Ja, hur det än 
blir med Rikshem så tycker jag ändå synd 
om dem som inte får bo kvar hos Öster-
sundshem. 
– Jag gillar verkligen det här med era om-
rådesvärdar. Fredrik som jobbar här på 
Solliden är så bra och trevlig, även om vi 
har våra diskussioner. Men det går alltid 
att prata med honom, det är aldrig tvärnej 
när jag kommer med alla mina förslag på 
förbättringar. Du förstår, det konstigaste 
med de här lägenheterna från 80- och 
90-talet är att det inte finns någon bra för-
varing, som en klädkammare till exempel. 
Det har vi mycket diskussioner om, jag 
och Fredrik, och han har verkligen försökt 
att ordna bättre förvaring på olika sätt. Nu 
får vi se hur det går med sista förslaget, jag 
tror vi har en lösning på gång! v

”Innan jag flyttade hem igen 
åkte jag upp och rekade, så 
att känslan för Östersund 

inte bara skulle vara en gam-
mal illusion från uppväxten. 

Men det var den inte!”



 

Fakta:
Namn: Margareta Rosfelt 

Yrke: Bibliotekarie, tidigare verksam  
på Stadsbiblioteket i Stockholm.  
Sista arbetsåren innan pensionen 
tillbringades på bibliotek i Bergen. 

Intressen: Körsång, folkdans,  
sommarstugan i Grisslehamn. 

Bor: På Solliden.



 
-

 
 -

-

 
 

-
  

-

-

© 

Vilket ord söker vi?
Lös vårt korsord och skicka in det gulmarkerade ordet till oss. Två vinnare får två biobiljetter var.  
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! 

Hyra utifrån skick och läge
Arbetet med att ta fram underlag för den systematiska hyressättningen fortsätter. 
Det innebär, som vi tidigare skrivit om i Hemma, att vi och Hyresgästföreningen ser 
över allt som kan påverka din hyresnivå. Det kan vara allt från standard i lägenheten, till 
miljön omkring fastigheten. När den systematiska hyressättningen är på plats blir det 
lättare att sätta en rättvis hyra. Målsättningen är att det nya systemet ska vara klart till 
årsskiftet.

Förra omgångens korsordsvinnare heter Ebba R. Grattis till en handvirkad matta från Vaszt!

TÄVLA
& VINN

Skicka in ditt 
svar senast 

15 maj.



Drift & 
Underhåll

Nya hyresavier från Rikshem
Du som är berörd av fastighetsförsäljningen till Rikshem, kommer att få 
din sista hyresavi från Östersundshem i juni. Den avin avser juli månad 
och betalas som vanligt till oss. Därefter får du din första hyresavi från 
Rikshem. Den avser augusti månad. Om du vill ha autogiro kommer det 
att finnas instruktioner för det.

Om du har frågor om din nya hyresvärd, vänd dig till Rikshem på tel 
010-70 99 200 eller info.ostersund@rikshem.se. Rikshem har också ett 
lokalkontor på Köpmangatan 36.

Vårstädning pågår!
Under hela april och maj, och ända in i juni, pågår vårstädning av 
gårdar och bostadsområden. Det innebär bland annat sopning 
av grus. För att detta ska flyta på så smidigt som möjligt får du
gärna plocka bort dina övervintrade prylar från gångvägar och 
allmänna ytor. Det kan  till exempel vara cyklar, pulkor eller 
sparkar som kan stå i vägen för sopmaskinerna. 

Med din hjälp går vårstädningen snabbare!

 

Varför säljer Östersundshem  
fastigheter?
Under de närmaste tre åren måste vi 
öka nyproduktionen från 150 bostäder 
per år till 300, allt för att kunna möta 
den stora bostadsbristen. 
Vi behöver också medel till underhåll 
i befintliga fastigheter. Detta är något 
som måste finansieras på annat sätt 
än bara via lån. Efter att vi, styrelsen 
och våra ägare kommunen, övervägt  
flera olika alternativ kom vi fram till 
att försäljning var det enda ekonomiskt 
hållbara alternativet. Men vi tar inte 
lättvindigt på vad som händer för våra 
hyresgäster i och med detta. Vi är väl 
medvetna om att boendet är en mycket 
viktig del i allas våra liv. Det får vi ofta 
bevis för, och det är rörande när hyres-
gäster kommer in med blommor och 
tårta som tack för något vi gjort.

Hur fungerar det?  
Försäljningen till Rikshem

I vintras berättade vi att 1698 av Östersundshems totalt 5200 lägenheter ska 
säljas till Rikshem. Det är ungefär en tredjedel av bostadsbeståndet. I och med 
den nyproduktion som nu möjliggörs beräknar vi att åter ha lika många lägenheter 
inom en tioårsperiod.

Vad händer härnäst för de hyresgäster 
som ska få en ny hyresvärd?
De som är berörda kommer att få mer 
information av Rikshem innan överta-
gandet den 1 juli. Så länge hyresavier-
na kommer från Östersundhem ska 
alla betala in så som de gjort förut. När 
avier kommer från Rikshem kan man 
välja att betala via avi, eller ansöka om 
autogiro.

Kan Rikshem höja hyrorna hur som 
helst?
Vi har stor förståelse för den rädsla som 
försäljningen har väckt hos en del av 
våra hyresgäster. Rädslan skriker oftast 
högre än fakta. Glömmer aldrig när jag 
själv för många år sedan fick ett brev 
från sjukvården om att jag hade cell-
förändringar, men att det inte var lika 
med cancer. Dock var cancer det enda 

Namn: Elenor Eriksson

Ålder: 54 år

Yrke: Chef Kundservice och försäljning

Arbetat på Östersundshem sedan: 
Januari 2016

Bor: Hyresrätt i Östersund

ord jag såg, och jag oroade mig myck-
et för det – tills framtiden utvisade att 
fakta var sant, det var inte cancer. Så 
kommer det att vara här med. Fakta är 
att Rikshem inte kan höja hyrorna hur-
somhelst utan måste förhandla med 
Hyresgästföreningen, på samma sätt 
som vi gör. 

Hur blir det med renoveringsfonderna? 
Samma sak gäller här, fakta stämmer. 
Rikshem kommer att respektera det 
avtal som finns gällande fonderna.



YouTube.com/ostersundshemFacebook.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

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

STORSJÖBYGDENS GOLFKLUBB
Gratis spel och lån av klubbor, på korthålsbanan.
Två prova på-tillfällen/år, med instruktör, för ungdomar under 18 år. 
Boka in sommaren på Storsjöbygdens golfklubb: 063-063-77 93 91
www.sbgk.nu

ÖFK – ÅRSKORT TILL ALLA HEMMAMATCHER
35 % rabatt på årskort 2016. 60 kr rabatt på hemmamatchbiljetter.
Årskort och biljetter måste köpas i förväg i ÖFK-shopen på Prästgatan 50 A.
För årskort gäller max 4 st/lägenhet.
www.ostersundsfk.se

Billigare entré på Jamtli
Under sommaren förvandlas Jamtli till en 
fullfjädrad evenemangspark. I samarbete 
med Jamtli har vi nu ordnat så att alla 
hyresgäster hos Östersundshem får hela 
42 % rabatt på inträdet under högsäsong. 
Det innebär att du går in för 200 kr istället 
för ordinarie pris som är 330 kr. Visa bara 
upp ditt kort i entrén så får du rabatten. 
Gäller för två vuxna per hushåll, barn går 
gratis.

Nu kan vi erbjuda våra hyresgäster en exklusiv rabatt på årets biljetter till Yran.  
Du får 200 kr rabatt på valfri endagsbiljett – fredag eller lördag (ej ungdomsbiljett). 
Du betalar 495 kr (plus serviceavgift 40 kr), ordinarie pris 695 kr. Erbjudandet gäller 
t.o.m. den 31 maj, och för max 4 biljetter per hushåll. 

Så här köper du din Yran-biljett med Klubb Ö-rabatt:

1. Surfa in på www.storsjoyran.se/biljetter

2. Klicka på ”Köp biljett här”.

3. Klicka dig fram till fredag och lördag, välj antal biljetter och klicka på ”Gå till kassa”.

4. På betalsidan finns en ruta för ”eventuell kampanjkod”. Skriv Öhem2016 och klicka 
sedan på ”Använd kampanjkod” så dras rabatten på 200 kr/biljett av. (Observera att 
förköpsavgift på 40 kr per biljett tillkommer). Om du har problem att boka – kontakta 
Yran på 063-12 00 76 eller yran@storsjoyran.se

Gratis cirkus för alla med 
Klubb Ö-kort
Lördagen den 28 maj anordnar Cirkus Kul 
& Bus en specialföreställning för Öster-
sundshems hyresgäster. Tider kommer på 
vår Facebook och vår hemsida. 

Rabatt på Storsjöyran med Klubb Ö

Kom ihåg – håll koll på vår hemsida  
och Facebook för andra rabatter och 
erbjudandet under sommaren, t.ex.

kommer som vanligt fotbollskola med 
ÖFK och mycket annat skoj.


