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Gör rum
för hösten
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PARKERINGAR

”Härifrån flyttar jag inte
förrän jag dör.”

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
(gäller fr.o.m. 1 oktober)

110

Felanmälan kan även göras via
fel@ostersundshem.se eller genom
att besöka www.ostersundshem.se
och logga in på Mina sidor.

miljoner kr

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

Så mycket spenderade vi
förra året på renovering
och underhåll.

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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Vi ser om vårt hus
Förutom att vi fortsätter satsa på förbättrat underhåll av våra fastighter, så
ger vi dig nu chansen att fräscha upp ditt hem, genom en unik tillvalstjänst.
Underhåll och renovering. Det kan låta
trist, men i själva verket är det en av de
mest uppskattade åtgärderna man kan
ägna sig åt som hyresvärd. Det inte bara
ökar värdet på fastigheten, det kan också
spara energi och säkra många underhållsfria år framöver.
Men för dig som hyresgäst blir det mer
konkret och vardagligt. Det kanske innebär en ny, fin entrédörr som går lätt att
öppna när man kommer lastad med matkassar en gråruggig vardagskväll, eller nya
täta fönster som inte drar när man sitter
och ser sitt favoritprogram på tv. Det kan
också innebära en förenkling och försköning av vardagen, i form av en ny diskmaskin eller fräscha köksluckor.
I fjol spenderade Östersundshem 110
miljoner kronor på renovering och underhåll. Det är mer än vad vi någonsin satsat

tidigare. Vi har monterat hundratals nya
LED-armaturer i trappuppgångar, renoverat badrum och fräschat upp förstukvistar.
Och det blir mer. I år har vi budgeterat för
77 miljoner kronor på att förbättra vårt
fastighetsbestånd. Dessutom har vi gjort
det enklare för dig som hyresgäst att hitta
vår tillvalsmodul på nätet. Där kan du välja
bland en uppsjö av olika uppdateringar för
ditt hem, förutsatt att det funkar i just din
lägenhet förstås. Det kan till exempel vara
nya köksluckor, kranar, kakel, inglasad
balkong och mycket, mycket annat. En
del åtgärder går via din lägenhetsfond,
andra kan göras mot ett tillägg på din
månadshyra.
Men det finns så klart mer att göra,
därför tänker vi fortsätta att förbättra och
renovera. Helt enkelt för att vi vill att du
ska trivas hos oss!

Foto: Scandinav Bildbyrå, Dreamstime,
Sandra Lee Pettersson, Björn Eklund,
Storsjögymnasiet.
Tryck: Berndtssons Tryckeri AB,
Östersund
Kontakt: hemma@ostersundshem.se

Daniel Kindberg
VD Östersundshem

Rum för höst

Efter en höstlik sommar är det skönt att den riktiga hösten kommit. Nu kan man
njuta av kalla, klara dagar eller bara mysa i skymningen med en kopp te.
Här hittar du prylar i alla prisklasser som gör höstdagarna ännu lite vackrare.

10 %
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FRUKTSTUND
PÅ KOPPEN

Ibland förvånar ICA Maxi med sitt hemmasortiment. Som här med en citrusfräsch kudde
i kul form, dessutom till ett rimligt pris.
ICA Maxi, 79 kr.

Littlephant är ett svenskt företag som
snabbt blivit kända för sina finurliga
mönster i 50-talsstil. Här på mugg i
lysande gult. Finns i fler färger.
Finns på Hamngatan 12, 149 kr.

MYSIGT TE
FÖR LÅNGA
HÖSTKVÄLLAR
T-town har härliga teer i snygga burkar, som
pryder sin plats även när teet är slut. Här en
fyllig Oolong, en ren smak för dig som gillar
okonstlade sorter. Passar fint en höstig kväll.
Finns på TeloGott, ca 119 kr.

SNYGGT FÖR
SVAMP & SYLT
Varför inte visa upp dina torkade
kantareller i en ovanligt fin burk i år?
SINNERLIG-kollektionen är designad
av Ilse Crawford, och burken finns i
flera storlekar. 129 kr hos IKEA.
Foto: IKEA

INRED MED REDA
Barnens vantar, köksredskap, nappar, reflexer
– korgar kan man aldrig få nog av.
Här en snygg dip-dye-variant i trepack.
Clas Ohlson, 279 kr.

Var du hittar kantareller i Jämtland förblir dock en välbevarad hemlighet ...

HEMMA H OS MI G

Fakta:
Namn: Maj-Lis Persson
Familj: Sambo Peter och två söner,
fyra barnbarn.
Arbete: Jobbar med vårdnära
service, kost och förråd på
Östersunds sjukhus.
Fritid: Barnbarnen, handarbete,
heminredning, loppis. Är en stor
hemmapysslare.

Som Maj-Lis balkong kan intyga, går det att
ha bra utsikt även från innerstan.

Vid en rundvandring i lägenheten är det
svårt att missa väggen med alla vintageburkar som sambon Peter samlar på.

Vacker fönsternisch i matrummet, med en
stenskiva i originalutförande.

Allt vände när Majsan
kom till Östersund
Text: Malin Gunnarsson Foto: Sandra Lee Pettersson

Maj-Lis ”Majsan” Persson är nog en av de gladaste människorna jag har träffat. Och det är
kanske inte så konstigt. Hon har precis flyttat in i en nyrenoverad fyra, längst upp i ett höghus
på Prästgatan 4 B – och här har hon hela Östersund för sina fötter.
Nu är det förvisso så att en del människor är glada av
naturen, oavsett var de bor. Och Maj-Lis tillhör utan
tvekan den kategorin. När vi pratats vid en stund, och
skrattat och druckit te i hennes fina, engelska loppiskoppar så frågar jag om det verkligen inte är något som
hon tycker är mindre bra med Östersundshem. Hon
har tidigare bott i Torvalla, efter att ha flyttat hit från
Örnsköldsvik 2011. Då hade Maj-Lis sambo hastigt
gått bort, och hon hade dessutom blivit av med både
jobb och husrum. Ingenting såg vidare ljust ut, men
sönerna bodde i Östersund, så hon bestämde sig för att
det var dags att flytta.
– Det är som om allt var menat, för så fort jag kom
hit till stan så fick jag både lägenhet och jobb, och på
det jobbet är jag kvar. Dessutom fick jag lägenhet av
er direkt, och väldigt bra hjälp på vägen dit. Jag tycker
det är så himla bra att bo hos Östersundshem, jag har
blivit så välkomnad, ända från första början. När man
kommer in är personalen alltid glada och trevliga, folk
hos er är verkligen serviceminded, så nej, inget negativt. Jag har bara superlativ, säger Maj-Lis.
Nåväl, i den här branschen får man vara realist och
inse att alla inte delar hennes bild. Men en sak är säker,
standardhöjande åtgärder, underhåll och renoveringar
är något som är viktigt för Östersundshem, för hyresgästerna och inte minst för fastigheternas värde.
På sista tiden har fler och fler fastighetsägare insett
vikten av att behålla gamla detaljer vid renoveringar,
och det är något som varit tongivande även på Prästgatan 4 B, där funkis-stilen har tagits tillvara på ett
ovanligt fint sätt. Huset byggdes 1957, och i Maj-Lis
hem finns mycket bevarat från tiden – karaktäristiska

teakdörrar, en halvmeterdjup fönsterskiva i kalksten
och inte minst den trevliga planlösningen där ytorna
tas tillvara. Köket nås från flera håll, och det finns inga
långa korridorer som stjäl plats. I taket kan man se
vinklar och vrår från takstommen som välver sig över
den högresta byggnaden. Hela härligheten omfamnas
av fönster åt nästan alla väderstreck.
– Det bästa med lägenheten är utsikten, man blir
bara lycklig när man kommer in. Jag och min sambo
Peter sitter ofta här på kvällarna och tittar ut på Frösön
och alla ljusen. Jag brukar säga att vi behöver ju ingen
teve, vi har utsikten!

”Det bästa med lägenheten är
utsikten, man blir bara lycklig
när man kommer in”
Både Maj-Lis och hennes sambo arbetar på sjukhuset,
så transporterna till och från jobbet har blivit betydligt
enklare sedan de flyttade hit. Det är i princip bara att
kliva ut genom dörren så är båda på plats.
– Jag trodde aldrig att vi skulle få den här lägenheten, vi var inte först i kön direkt, men efter att någon
före oss tackat nej så blev den ändå vår. Jag trodde inte
det var sant, men det var tur, för jag älskade den från
första stund. Jag har haft flera olika villor och lägenheter genom livet, men den här är bäst. Härifrån flyttar
jag inte förrän jag dör! v

TÄVLA
& VINN
Skicka in ditt
svar senast
10 nov.

Vilket ord söker vi?
Lös vårt korsord och du har chansen att vinna två biobiljetter. Skicka det gulmarkerade ordet
till tavling@ostersundshem.se eller per post till Östersundshem, Rådhusgatan 29, 831 35 Östersund.
Märk mejlet eller kuvertet ”Tävling”, och glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter.
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Behöver du parkering eller garage?
Vi har lediga platser!
Just nu har vi lediga bilplatser som vi erbjuder exklusivt till dig som bor hos oss.
Det finns både carport, garage och parkering med elstolpe.
Anmäl ditt intresse på www.ostersundshem.se/bilplats mellan 1 oktober och
30 november, därefter blir det möjligt även för utomstående att hyra bilplats.
Först till kvarn gäller!

traktering

Hur fungerar det?
Renovering och underhåll
Funderingarna och frågorna kring renovering och underhåll är många. Men hur
fungerar det egentligen? Kenneth Källman har koll.
Vilka renoverings- och
underhållsarbeten pågår just nu?
Vi har ett antal badrumsrenoveringar
på gång, bland annat på Frösövägen,
Biblioteksgatan, Skogsvägen och Södra
strandvägen. Vi håller även på med
fasadrenoveringar på Centrumvägen i
Brunflo och Sörevägen i Lit. I Lit putsar
vi om och tilläggsisolerar. Ett löpande
arbete är att byta ut vitvaror runt om i
våra lägenheter när befintliga kylar, frysar och spisar är förbrukade.

entreprenörer som just nu har uppdrag
åt oss är t.ex. SB Golv, Sandå Måleri,
KM Bygg och Fobta AB.
Hur mycket kostar det?
I år har vi budgeterat för 77 miljoner
kronor på underhåll och renovering. Så
vi lägger en hel del på att förbättra våra
hus och områden.
Hur ser planen ut?
Vi har en åttaårsplan när det gäller
renoveringar och underhåll. Vid planeringen tar vi hänsyn till bland annat
vilka lagkrav som finns, husets skal,
säkerhet och energieffektivisering. Vi
tänker så klart även på underhåll av
utseendemässiga skäl och på funktion
och trygghet.

Namn: Kenneth Källman
Ålder: 50 år
Familj: Fru och två barn
Yrke: Projektledare
Arbetat på Östersundshem: 22 år
Bor: Frösön
Intressen: Fiske, resor och friluftsliv

Trygghetsboende för sociala seniorer 70+
Vilka arbetar med allt det här?
Vi är ett antal projektledare internt på
Östersundshem och utöver det tar vi
också hjälp av externa projektledare
vid behov. Inför de flesta renoveringsprojekt görs en upphandling och några

Höj standarden på din lägenhet!
Vi har nu lanserat en tjänst på vår hemsida där du kan beställa uppgraderingar till ditt hem i form av exempelvis
nya skåpluckor, diskmaskin, ny bänkskiva etc. Läs mer på www.ostersundshem.se om vilka regler som gäller.

Drift &
Underhåll
Värmen i elementen kommer

Höststädning pågår

Under hösten när kylan kommer uppträder ofta ett
fenomen där man upplever att elementet är kallt. Trots
detta kan det vara en inomhustemperatur på 20-21 °C.
Termostaten på elementet slår nämligen på först när
rummets temperatur sjunker under 20 °C.
Om du har kalla element – mät inomhustemperaturen
en bit in i rummet innan du felanmäler.

Just nu pågår höststädning på gårdarna. Vi rensar bort
kvistar och skräp, kapar grenar som är dåliga och klipper
buskar – allt för att göra gården redo inför vintern.
Om du har cyklat färdigt för säsongen är det bra om du
ställer in din cykel i cykelförrådet. På så sätt blir det
enklare för snöröjarna att komma åt gångbanorna.

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/klubb-o
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Prova på-dag för barn och unga, 22 nov
Förra årets stora succé är här igen! Vi bjuder på en fullspäckad prova pådag där du och dina kompisar kan testa flera häftiga sporter. Vi arrangerar
dagen i samarbete med IF Castor, ÖIK, ÖBS, Östersundsgymnasterna och
Skidskytteförbundet. Evenemanget är gratis och öppet för alla.
Håll utkik på vår hemsida för program och mer information.

Lenas Parfymeri & Skönhetsvård
10 % rabatt på hela sortimentet och alla behandlingar.
Auktoriserad hudterapeut SHR.
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Frösövägen 19, Frösön. Tel 063-10 85 90

Tipsa oss om erbjudanden
du skulle vilja se i Klubb Ö!
Vi på Östersundshem vill ge dig som
hyresgäst ett mervärde i ditt boende,
samtidigt som vi vill bidra till att
stimulera det lokala närings- och
föreningslivet. Ett levande Östersund
gynnar i slutänden alla som bor och
verkar här, både individer och företag.
Tipsa oss om fler erbjudanden,
lokala föreningar och företag via
klubbo@ostersundshem.se

Ljusexperten, Östersund
Skapa ljus i höstmörkret med spännande och klassiska lampor.
15 % rabatt på hela sortimentet i butiken på Lillänge.
www.ljusexperten.se

Fler Klubb Ö-erbjudanden! Se hela listan på www.ostersundshem.se/klubb-o
CYKELVERKSTAN
10 % rabatt på vinterförvaring av cykel.
10 % rabatt på arbetskostnaden vid cykelreparationer.
www.cykelverkstan.net
ROBIN HOOD – EN VÄN I NÖDEN
25 % rabatt på allt i secondhandbutiken. Kaffe/te/saft + bulle: 10 kr.
Facebook.com/RobinHoodEnVanINoden

GRÄNDENS DELI
10 % rabatt på ostar och charkuterier från de manuella diskarna.
www.grandensdeli.se
CIRKUS KUL & BUS
50 % rabatt på första träningsavgiften vid ett tillfälle per år för barn.
www.cirkusskolan.com

OTTO & EMMA
10 % rabatt på hela sortimentet. Inredning med både gammalt och nytt.
www.ottoemma.se

FRÖSÖ HANDTRYCK
20 % rabatt på alla handgjorda lampskärmar.
Dessutom hålls kundkvällar för Klubb Ö, med exklusiva rabatter.
www.frosohandtryck.com

BRUNFLO IK (ISHOCKEY)
50 % rabatt på A-lagets hemmamatcher
50 % rabatt på medlemskap i Brunflo IK
Visa upp ditt Klubb Ö-kort i biljettkassan för att erhålla rabatten.
www.brunfloik.se

SY & DAMM
15 % rabatt på alla symaskiner (gäller ej redan prissänkta maskiner).
Vid köp av dammsugare ingår 1 förp. dammsugarpåsar, värde 90 kr.
Fri hemkörning inom Östersund stad/Frösön.
www.syodamm.se

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

YouTube.com/ostersundshem

