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Kontaktinformation
Kundtjänst: 063-14 04 00
Boka besiktningar, lägenhetsfonder,
uthyrning, nycklar, störningar m m.
Våra öppettider är 10.00–16.30,
telefontid 10.00–12.00, 13.00–16.30.
Felanmälan: 063-18 00 11
Vid fel i din lägenhet eller i allmänna
utrymmen.
Ekonomi och administration:
063-14 04 33
Inbetalningar, inkassoärenden,
leverantörsfakturor.
Vid akuta fel efter 16.30,
ring jouren: 063-13 71 00
Jour Brunflo, Tandsbyn, Fåker,
Lit och Häggenås (efter 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 och betalning sker vid upplåsningen.
Störningsjour: 0771-50 60 90
(Securitas)
Skadedjursbekämpning:
063-18 31 83
(Anticimex)

www.ostersundshem.se
www.twitter.com/ostersundshem
www.facebook.com/ostersundshem
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Våra förutsättningar är de bästa
I det här numret av Hemma beskriver vi bland annat hur du kan göra för
att höja standarden i din lägenhet. De standardhöjande åtgärderna är
ett led i vår satsning för att skapa hemlängtan och hittills har vi märkt
av ett stort intresse och fått många lovord. Läs gärna mer om de standardhöjande åtgärderna på sidan 7 och om Janne Jenssens upplevelser
på sidorna 4–5.
När det gäller fastigheternas långsiktiga
skick finns mycket att göra och vi ser därför
över hyresnivåerna i vårt bestånd. Somliga
nivåer måste helt enkelt upp, inte bara för
underhållets skull, utan också för att vi ser
att hyrorna inom vårt bestånd spretar och
är orättvisa. Dessutom kan vi konstatera att
hyresnivån generellt ligger betydligt lägre
än hos övriga fastighetsägare i kommunen.
Därför har vi inlett hyresförhandlingar utö
ver den årliga förhandlingen, vilket du kan
läsa mer om på nästa sida.
Det är i skrivande stund åtta år sedan jag till
trädde tjänsten som vd för Östersundshem.
En tjänst som jag nu har bestämt mig för att
lämna för att i stället fokusera på egen verk
samhet. Det har varit åtta händelserika och
fantastiska år med målsättningen att skapa

ett modernt och kundanpassat bostadsföre
tag. Resan har handlat om införande av nytt
bovärdssystem, nybyggnad av hyresrätter,
en rejäl varumärkesresa, problem med vat
tenparasiter, höghussatsning på Valhall och
mycket mera. Jag vill absolut inte påstå att
vi har nått alla långsiktiga mål, men vi är på
god väg och med kännedom om de kvaliteter
företaget har är förutsättningarna de allra
bästa.

Bengt Rådman, vd Östersundshem

Aktuellt

Vi förhandlar för förbättring
Vi vill förbättra kundservicen, satsa mer på fastigheternas underhåll och samtidigt skapa en korrekt hyressättning.
– Vi måste agera. Både för att kunna erbjuda boendekvalitet med hemkänsla
och för att fastigheterna inte ska förfalla, säger Bengt Rådman, vd.
Göran Göransson, chef teknisk förvaltning.

Därför har vi påkallat hyresförhandlingar
med Hyresgästföreningen, i första hand för
en fastighet på Frösön och för en totalreno
verad lägenhet i kvarteret Häradsskrivaren,
liksom för höghuset som byggs i Valhall.
Bakgrunden är att Östersundshems hyres
nivåer under lång tid halkat efter, vilket lett
till eftersatt underhåll, slitna fastigheter
och i förlängningen missnöje.
– Underhållet är det vi får mest kritik för av
våra hyresgäster, i de flesta fall med all rätt.
Nu måste vi satsa ansvarsfullt och långsik
tigt på våra fastigheter och för det behöver
vi bland annat se över hyresintäkterna, be
rättar Bengt Rådman.
Hyror under det normala
Östersundshems hyror ligger under det
normala för en stad av Östersunds storlek
och lokalt ligger de betydligt lägre än övriga
fastighetsägares. Statistik från Fastighets
ägarna visar att Östersundshems snitthyra
ligger cirka 160 kronor lägre per kvadrat
meter än övriga fastighetsägares snitthyror
i Östersunds kommun.
Agera klokt här och nu
– Vi ser också stora skillnader inom vårt
eget bestånd och det måste vi givetvis rätta
till. Vi är ödmjuka inför det faktum att

hyreshöjningar drabbar hyresgästens eko
nomi, men genom förslaget om successiv
hyreshöjning under flera år försöker vi göra
det bästa av situationen. Vår målsättning är
att erbjuda högklassig service och en triv
sam hemmiljö och det uppnår vi genom att
agera klokt här och nu.
Bengt Rådman trycker på de förbättringar
som hyresgästerna kan förvänta sig om ni
våerna justeras.
– Vi ska stärka både kundservice och fastig
heternas underhåll, inkomsterna ska gå di
rekt dit de gör störst nytta för hyresgästerna.
Så fördelar vi hyresintäkterna
Är du nyfiken på hur vi tar hand om den
hyra du betalar? Som du ser av diagrammet
nedan går den största delen till driftkost
nader och underhåll.
Med ökade hyresintäkter kan vi:
• Förbättra fastigheternas och lägen
heternas underhåll
• Förbättra service och kundservice
• Skapa mer korrekt hyressättning

Driftkostnader

39,6 %

Underhållskostnader

18,8 %

Felavhjälpande underhåll

8,5 %

Avskrivningar

11,9 %

Resultat efter fin poster

8,2 %

Räntekostnader

7,8 %

Fastighetsskatt

2,7 %

Central administration

2,4 %

Nytt från Göran

Vi laddar inför
vintern
På Östersundshem förbereder vi oss som
bäst för snön. Vår målsättning är att för
bättra snöröjningen, genom att rätta till de
detaljer som fungerade mindre bra i fjol.
Vi planerar att ha uppstartsmöten med de
entreprenörer som ansvarar för både snö
röjning och sandning och det är vår gemen
samma ambition att göra det bättre i år.
Om du upplever något som kan förbättras
eller rättas till – oavsett om det handlar
om snöröjning, sandning eller något an
nat – ring våra trevliga tekniker på Fel
anmälan, tel 063-18 00 11. De tar hand om
frågan och upprättar en arbetsorder till
ansvarig person hos oss. Du kan även följa
ditt ärende genom att logga in på Mina
sidor på vår webbplats.
I vissa fastigheter byter vi nu ut gammal
belysning mot LED-armatur med rörel
sedetektorer. Det finns EU-direktiv på
att byta ut alla glödlampor i en viss takt
men vi gör det något snabbare, främst av
energibesparingsskäl.
Apropå ljus är vi många som gillar att lysa
upp de mörka höstkvällarna med stearin
ljus. Fortsätt gärna med det, men var för
siktig och tänk på att släcka ljusen när du
lämnar rummet.
Ma råkes!
Göran Göransson,
chef teknisk förvaltning
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Hemma hos mig

”I dag har jag precis
det hem jag vill ha”
Det hela började egentligen med en olycka. En läckande blomkruka
förstörde parketten i Janne Jenssens lägenhet i Torvalla. Genom
Östersundshems lägenhetsfond fick han nytt golv och i samma
veva fick han nys om möjligheten till standardhöjande åtgärder.
I dag har nya köksluckor och ny spis, frys och kyl gett Janne precis
den lägenhet han vill ha, det ställe han alltid längtar hem till.

Det var när Janne var borta på semester en
vecka som en blomkruka började läcka. När
han kom hem var parketten så pass förstörd
att den var tvungen att bytas. När försäk
ringsbolaget kärvade fick Janne tipset av sin
bovärd Hasse Eckerdal att pengarna i lägen
hetsfonden kunde användas till en ny parkett.
I samma veva blev det klart med Östersunds
hems standardhöjande åtgärder och då föll
det sig naturligt att fräscha upp även andra
delar av lägenheten.

– Det gick förvånansvärt snabbt. Kyl, frys
och spis fick jag egentligen från en dag till en
annan. Hasse Eckerdal och Sören Bergström
från Östersundshem hjälpte till och såg till
att allt hamnade där det skulle.
Det verkar som att du kan tänka dig att
bo kvar i din lägenhet ett tag till?
– Jag kommer att bo här tills jag är så gammal
att det inte går längre. I dag har jag precis det
hem jag vill ha.

– Jag kände att skåpluckorna i köket behövde
bytas ut och i samma veva passade jag på att
sätta in diskmaskin, byta bänkskiva, kyl, frys
och spis. Genom lägenhetsfonden har jag
dessutom bytt golvmattor i andra delar av
lägenheten. Jag har fått en helt ny lägenhet,
säger Janne Jenssen.
Några extra hundralappar i hyra
För Janne, som genomfört många åtgärder,
har det inneburit ett par extra hundralappar
i hyra varje månad. Något han tycker är mer
än överkomligt. Att byta allt det han gjort i
en bostadsrätt hade inneburit betydligt hö
gre kostnader och mer arbete.
– Det har varit värt vartenda öre. Öster
sundshem och framför allt min bovärd Hasse
Eckerdal har varit otroligt hjälpsamma, till
mötesgående och respektfulla, säger Janne
som dessutom ger Östersundshem beröm för
det snabba och smidiga genomförandet.
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Janne Jenssens läckande blomkruka blev
startskottet för en rad standardhöjande
åtgärder. Till höger Jannes dotter Frida.

Hemma hos mig

”Det gick förvånansvärt
snabbt. Kyl, frys och spis
fick jag egentligen från en
dag till en annan.”

Fakta:
Namn: Janne Jenssen.
Ålder: 59 år.
Familj: Två hemmaboende döttrar, tre
utflugna barn och barnbarn.
Jobbar: Med IT-frågor på Regionförbundet
Jämtland.
Fritid: Pysslar med motorcykeln, fotograferar och ägnar sig åt lite trädgårdsodling.
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Höghuset på Valhall

Strålande sol när
Solliden Lövberga
fyllde 20 år
Det var en strålande majsöndag när Solli
den Lövberga firade att det var 20 år sedan
området byggdes. Firandet anordnades av
den lokala hyresgästföreningen och inled
des med tipspromenad med frågor om om
rådet. Sedan blev det grillning och mingel.
Östersundshems vd Bengt Rådman höll tal
och överlämnade ett träd som planterades
i området. Även hyresgästföreningens ord
förande Stig-Erik Johansson talade.
– Solliden Lövberga ligger ju väldigt fint till
och är ett populärt område med gångav
stånd till stan. Många som flyttade in för
20 år sedan bor fortfarande kvar. Det säger
en hel del, säger Bengt Rådman.

Vill du veta mer? Anmäl dig till vårt
nyhetsbrev genom att skicka e-post
till: hoghuset@ostersundshem.se

Första våningarna på plats
Arbetet med höghuset i Valhall går vidare.
Efter en sommar där vi arbetat intensivt
med schakt- och grundläggningsarbete är
grunden klar.

– Det känns inspirerande att vi nu får en
försmak av hur huset kommer att se ut när
det är färdigt, säger Magnus Bergström,
produktionschef på Skanska.

– Allt har gått som planerat och vi ligger i
fas med tidplanen, berättar Göran Görans
son, chef för teknisk förvaltning på Öster
sundshem.

Varje våningsplan levereras prefabricerat,
det vill säga med bärande väggar, fönster
och bjälklag, men befriat från interiör. Var
je plan tar sedan cirka en vecka att monte
ra. Höghuset ska bli 16 våningar högt, vilket
innebär att vi kommer att få se landmärket i
all sin prakt i inledningen av nästa år.

Sedan några veckor tillbaka har vi även kom
mit igång med monteringen av de första pre
fabricerade våningarna. I början av oktober
monterades de första svarta och vita block
en, det vill säga våning två och uppåt, vilket
gör att husets exteriör börjar skönjas.

Välbesökt Torvalladag trots gråväder
Trots mulet och lite blåsigt väder kom en
stadig ström människor till årets Torvalla
dag som arrangerades den 1 september.
I Östersundshems tält visades model
len av höghuset som håller på att byggas
på Valhall. Besökarna kunde även prova
på att bygga sitt eget höghus i Lego. Till
sammans med Ope IF anordnade Öster
sundshem spontanfotboll med femmanna
lag. Östersundshems eget lag hade dock
inte mycket att sätta emot ungdomarna i
motståndarlagen, utan vi fick se oss be
segrade. Alla som deltog i fotbollen fick
dessutom vara med i en utlottning av bland
annat vattenflaskor och sittdynor från oss.
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Grovtvättstugorna används av få
Eftersom grovtvättstugorna används allt mindre och kostar stora belopp att underhålla,
behöver antalet minskas. Tanken är att utfasningen kommer att ske i etapper efter förhandling med Hyresgästföreningen.
Totalt handlar det om att halvera antalet
grovtvättstugor, vilket innebär att tre eller
fyra stycken finns kvar. I gengäld kommer
alla som bor hos Östersundshem att på sikt
få tillgång till en grovtvättstuga. De kom
mer att finnas i Torvalla, på Frösön och i de
centrala områdena.
– Det är nya tider där vi ser att våra hyres
gäster inte använder grovtvättstugorna lika
mycket som förr. Därför är det logiskt att
dra ner på antalet, säger Göran Göransson,
teknisk chef på Östersundshem.

Hur fungerar det?

Hur fungerar standardhöjande åtgärder?
Vi vill ge dig ett hem där du trivs
Kjell Nilsson är ansvarig för standardhöjande åtgärder på Östersundshem.
Han vet allt om hur du gör för att höja standarden i ditt hem genom att byta
köksluckor, sätta in diskmaskin eller kanske byta ut kylen och frysen.
Vad innebär egentligen standard
höjande åtgärder?
Vi vill skapa hemlängtan, det vill säga ge
våra hyresgäster möjlighet att höja stan
darden i sina hem genom att till exem
pel byta ut köksluckor, sätta in diskma
skin, en ny garderob, ett tittöga i dörren
eller kanske byta ut bänkskivor, spis, kyl
och frys.
Vad kostar det?
Det varierar beroende på vad och hur
många åtgärder du väljer. Kostnaden
läggs på din ordinarie hyra och är per
manent. En hällspis med varmluftsugn
ger till exempel en hyresökning på 60
kronor i månaden. Man kan beställa åt
gärder för max 400 kronor per år.

Våra bovärdar
Brunflo, Tandsbyn och Fåker
Sköts av en förvaltare och entreprenörer.
Förvaltare: Mikael Kallin
Telefon: 063-14 04 19
mikael.kallin@ostersundshem.se
Centrum norr
Bovärd: Ola Bergvall
Telefon: 063-14 04 43
ola.bergvall@ostersundshem.se
Centrum söder / Odensala / Valhall
Bovärd: Olof Andersson
Telefon: 063-14 04 47
olof.andersson@ostersundshem.se
Centrum Öst / Karlslund / Solliden
Bovärd: Fredrik Kristoffersson
Telefon: 063-14 04 45
fredrik.kristoffersson@ostersundshem.se

Vilka kan beställa standardhöjande
åtgärder?
Hyresgäster hos Östersundshem, dock
inte studentboende. Kravet är bland an
nat att man inte har några hyresskulder.
Hur går beställningen till?
Du laddar ner blanketten på www.
ostersundshem.se eller hämtar en hos
din bovärd eller i Bobutiken. Du lämnar
in den till oss och vi kommer hem till
dig och undersöker vad som går att göra
hos dig. Sedan lägger vi upp en plan för
arbetet.

Namn: Kjell Nilsson
Ålder: 55 år, men säger hellre
30 +++
Yrke: Ansvarig för standardhöjande åtgärder på Öster
sundshem, samt förvaltare i
Lit och Häggenås.
Arbetat på Östersundshem
sedan: 2000
Familj: Gift och tre barn
Bor: I villa

Hornsberg / Lövsta / Frösödal
Bovärd: Thomas Östman
Telefon: 063-14 04 41
thomas.ostman@ostersundshem.se

Skogsmon / Ängsmon
Bovärd: Anders Rosén
Telefon: 063-14 04 40
anders.rosen@ostersundshem.se

Körfältet / Pionen
Bovärd: Tommy Karlsson
Telefon: 063-14 04 46
tommy.karlsson@ostersundshem.se

Valla
Bovärd: Kenth Lundemo
Telefon: 063-14 04 42
kenth.lundemo@ostersundshem.se

Lit och Häggenås
Sköts av en förvaltare och entreprenörer.
Förvaltare: Kjell Nilsson
Telefon: 063-14 04 67
kjell.nilsson@ostersundshem.se

Studentbostäder
Bovärd: Håkan Olsson
Telefon: 063-14 04 44
hakan.olsson@ostersundshem.se

Odensala / Fjällmon
Bovärd: Leif Jonsson
Telefon: 063-14 04 48
leif.jonsson@ostersundshem.se
Skogsmon
Bovärd: Hans Eckerdal
Telefon: 063-14 04 49
hans.eckerdal@ostersundshem.se

Våra bovärdar har telefontid vardagar
kl 8–12 och 13–16.30.
Felanmälan görs på 063-18 00 11
(kl 8–12 och 13–16.30) eller dygnet runt
via www.ostersundshem.se

7

Till sist

Du har väl hemförsäkring?
Hemförsäkring för en hyreslägenhet, behövs det? Det är inget krav,
men vi rekommenderar att du skaffar en för din egen skull.
Siffror från Statistiska centralbyrån visar att
allt fler hyresgäster i Sverige struntar i att
teckna hemförsäkring. I dag saknar åtta pro
cent av hyresgästerna hemförsäkring, vilket
oroar. För även om det kostar att teckna en
försäkring kan det vara väl investerade pengar
om olyckan är framme. Det är nämligen du
som hyresgäst som är ersättningsskyldig för
skador som du orsakar på fastigheten, till ex
empel vid en brand eller vattenskada. Har du
ingen försäkring får du betala återställandet
med egna pengar. Det är också så att om din
granne exempelvis orsakar en vattenskada

som drabbar dig är det med hjälp av din hem
försäkring som du kan ersätta dina förstörda
saker.
Även Hyresgästföreningen rekommenderar
sina medlemmar att ha en hemförsäkring,
inte minst eftersom det ingår rättsskydd.
Fakta: Hemförsäkring
I en hemförsäkring skyddas egendom mot
brand, skada och stöld. I de flesta hemförsäk
ringar ingår även ansvarsförsäkring, skydd vid
överfall, reseskydd och rättsskydd.

Östersundshem sluter upp bakom VM-kampanj
Svenska Skidskytteförbundet driver just nu en kampanj för
att få makthavarna inom Internationella skidskytteförbundet
att lägga skidskytte-VM i Östersund år 2019. Östersundshem
sponsrar ambitionen.
– Det är ett evenemang som skulle få stor medial exponering
och som besöks av många. Med andra ord är det ett utmärkt
tillfälle att visa vilken bra stad Östersund är, säger Katarina
Rhensbo, kommunikationsansvarig på Östersundshem och
fortsätter:
– Arrangemanget ligger helt i linje med våra sponsrings
direktiv, det vill säga att göra Östersund till en mer attraktiv
stad att bo och leva i samt få människor att vilja flytta hit.
Och då gärna bo i våra bostäder.

Värmande höstgryta
med älg
Kylan och mörkret kommer allt
närmare och vad passar väl bättre
denna härliga årstid än närskjutet
och lokalodlat? Vi har recept på en
enkel och välsmakande älggryta.
400 g älgkött
1 gul lök
2 morötter
syltlök
2 dl vatten
1/2 msk kalvfond
1/2 msk lökfond

1 msk viltkrydda
2,5 dl grädde
1 dl crème fraiche
Maizenaredning
soja
salt, peppar

Skär köttet i bitar och fräs det i smör
för att få yta. Hacka lök och morot
grovt och låt steka med köttet. Salta
och peppra och häll på vatten, fond
och viltkrydda. Låt det puttra under
lock 40–45 minuter. Häll eventuellt
på mer vatten. Häll sedan i crème
fraiche och syltlök. Skvätt i soja och
låt det puttra ytterligare 30 minuter.
Smaka av med kryddor.

Följ Östersundshem
och få senaste nytt!
Vi ger dig information om pågående och
kommande projekt och du kan delta i
tävlingar, ta del av erbjudanden och få
direktkontakt med oss.

Facebook.com/ostersundshem

Vill du betala med e-faktura?
Vi arbetar för att kunna erbjuda möjligheten att betala
hyran med e-faktura och siktar på lansering i början av
2014. I julnumret av Hemma i Östersund berättar vi mer.

Östersundshem | Telefon 063 14 04 00 | Felanmälan 063 18 00 11
info@ostersundshem.se | www.ostersundshem.se

Twitter.com/ostersundshem
Youtube.com/ostersundshem

