HEMMA

En tidning från
din hyresvärd
Nr 4 • 2015

NYTT
KORSORD
FLER VINSTER!

Lämnade Syrien,
fann skidskyttet

Här är ditt nya Klubb Ö-kort
Laddat med massor
av finfina rabatter!

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
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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Bättre service
till dig som kund
Under hösten har vi jobbat hårt för att det ska bli lättare
att få hjälp när du behöver det. Vi har bland annat utökat öppettiderna både i Bobutiken och per telefon
– nu kan du ringa eller komma in redan klockan
08.00. Det går också att nå oss under lunchen
när många har tid att göra sina ärenden.
För att kunna ge ännu bättre service har vi också fler
tekniker som hjälper dig om något är fel i lägenheten.
Dessutom behöver du numera bara hålla reda på ett
telefonnummer till oss, och istället för en extern växel
har vi skapat ett kontaktcenter här på plats – där
Ida, Jesper, Sebastian och David tar emot dina
samtal. De hjälper dig med ditt ärende eller
kopplar dig vidare om det behövs. Kort sagt – vi
vill att det ska vara lätt att göra rätt. Du ska inte
behöva fundera på vilket nummer som gäller för
felanmälan eller ekonomiärenden – det är bara
att slå 14 04 00 så hjälper vi dig.
Vår senaste kundundersökning visar också att
ni är mer nöjda med oss som bostadsbolag i
år, jämfört med den senaste undersökningen
som gjordes 2013. Fler tycker att det har
blivit bättre att bo hos oss, och hela 91 %
skulle gärna rekommendera Östersundshem,
jämfört med 86 procent 2013. Det är ett
betyg som vi är mycket glada över!
Men – vi lutar oss som bekant inte tillbaka.
Service är en färskvara, och ingen är bättre
än sin senaste prestation. Därför ser vi fram
emot ett 2016 med ständigt nya förbättringar.

God jul & Gott nytt år!

Text:
Malin Gunnarsson, Östersundshem
Tove Videfors, Östersundshem
Foto: Sandra Lee Pettersson,
Dreamstime, Tommy Andersson,
Scandinav Bildbyrå
Tryck: Berndtssons Tryckeri AB,
Östersund
Kontakt: hemma@ostersundshem.se

Daniel Kindberg
VD Östersundshem

Vintervackert i
hem & stuga
Inför julens stundande klapphysteri kommer här några hållbara presenttips, som
sparar både planeten och samvetet. Satsa på julklappar som värmer hjärtat i år!

VINN
MATTAN
LÖS KOR SOR DET
I DET TA NUM MER !

INGEN PLAST
PÅ PICKNICKEN
Återanvändbara påsar utan plast är perfekt för
vinterutflykten. Idealisk för smörgåsar, snacks och
de flesta livsmedel – en bra lösning för skräp- och
giftfria luncher. FInns även som lunchpåse!
75 kr resp. 225 kr på www.medvetna.se

HEMVIRKAT AV
EU-MIGRANTER
Rund, handvirkad matta, producerad av
EU-migranter i Jämtland. Passar både till
badrum, hall och barnrum. Från Vaszt,
finns hos Hamngatan 12, 278 kr.

DUKA EKO
Stor, röd julduk med hålsöm.
100% ekologisk bomull. Storlek 220x145 cm,
319 kronor på Åhléns.

Klassiskt
KANDERADE
ÄPPLEN

Kanderade äpplen är en bortglömd klassiker som håller länge och snabbt
ger julstämning. Fungerar både som godis och väldoftande juldekoration.
1. Skölj och torka åtta små äpplen.

5. Häll över karamellen i en smalt, högt kärl.

2. Olja ett bakplåtspapper.

6. Stick ett grillspett i varje äpple och doppa
hastigt i karamellblandningen. Rulla sedan i
kokos eller hackade nötter.

3. Häll kokos eller hackade nötter i en djup tallrik.
4. Blanda 1 msk glukossirap, 3 dl socker och 3 dl
vatten i en kastrull. Koka upp och sjud till en
ljust brun karamellmassa, ca 10 minuter.

7. Ställ de färdiga äpplena på det oljade bakplåtspappret. Låt svalna.

HEMMA H OS MI G

Från inbördeskrig till
midnattssol och skidskytte
Text: Malin Gunnarsson Foto: Tommy Andersson

Paret Wisam och Widad Khalaf/Amiri bor hos Östersundshem i Torvalla. De kom från krigets Syrien
med sina tre barn för 2,5 år sedan, innan dess hade deras föräldrar flytt från Palestina. Men nu blir det
inga fler flyttar för familjen. Hädanefter finns det bara en stad som gäller – och det är Östersund.
– Människorna här är så snälla, säger Widad.
Hemma i Syrien var Widad hemma med
barnen, och Wisam arbetade som resesäljare. Men tillvaron tog ett abrupt slut
när IS gjorde sin inmarsch i staden där de
bodde.
– På grund av omständigheterna kunde
vi helt enkelt inte bo kvar där, berättar
Wisam.
Men paret uppehåller sig inte vid
hemskheterna i det gamla hemlandet, det
är här och nu och framtiden som gäller.
Makarna arbetar på dagarna och studerar
på kvällarna, så det var inte helt lätt att få
ihop en tid när vi kunde ses. Wisam har
en tjänst som studiehandledare på Parkskolan och Widad jobbar på förskolan
Luktärten i Odensala. Deras barn är stora,
döttrarna går på Östersunds gymnasium,
och sonen Mohammed har precis flyttat
till Göteborg för att fortsätta på sin
ekonomutbildning. Han utbildade sig i
Syrien, men vill nu försöka få till en motsvarande, svensk utbildning. Tjejerna gillar
att plugga, men helst skulle de vilja att det
gick ännu snabbare med studierna. De är
båda ambitiösa, med stora framtidsplaner.
– Vi har lärt oss med tiden att det alltid
är viktigast att studera. Då kan man lättare få arbete sedan, säger Wisam.
Suhad som är 18 år läser även hon ekonomi, yngsta dottern Sirin vill bli tandläkare. ”Om inte hon också hemfaller åt
ekonomi”, skämtar pappa Wisam.

Sedan ett och ett halvt år bor familjen i
Torvalla, där de mest har svenska grannar
– vilket båda två tycker är bra.

”Just nu ser vi fram emot
världscupen i skidskytte,
det är det roligaste som
händer på hela året!”

Foto: Skidskytte.se

– Våra grannar är också våra vänner, de
hjälpte oss mycket när vi kom som nya till
Sverige, berättar Widad.
– Vi har också fått mycket hjälp av
Östersundshem, jag gillar särskilt hembesöken som ni har, man får en bra kontakt
och sedan har vi alltid fått bra och snabb
service. Det är aldrig några problem att få
hjälp om något är fel i lägenheten, säger
Widad.

Hotelldröm vid Storsjöns strand
Eftersom Wisam har ett förflutet som
resesäljare kommer vi osökt in på Östersund som turistort, och hur olika vi ser på
vår stad.
– Det är fint och lugnt här, men det måste bli bättre med turismen! Östersund är
så vackert, och har så mycket att erbjuda,
men vi måste bygga mer! När jag får mer
pengar tänker jag att man borde bygga
ett hotell direkt vid vattnet, med bad på
sommaren och skidor och skridskoåkning
på vintern. Hotell vid stranden har ju de
flesta storstäder som ligger vid vatten, och
det skulle även Östersund kunna ha för
att locka folk, säger Wisam.
Jag säger att han borde vara med i
Citygruppen, som utformar Östersunds
stadskärna. Wisam skrattar och gör en gest
med händerna, som säger ”närsomhelst,
jag väntar på inbjudan”.

Kyligare somrar med ljusare nätter
Widad flikar in att de gillar staden både
sommar som vinter, och det är inga
problem med snö, mörker och kyla –
däremot är det lite ovant med somrar som
är ljusa dygnet runt.
– Just nu ser vi fram emot världscupen
i skidskytte, det är det roligaste som
händer på hela året! Då är det fest och
folkliv, så härligt, skrattar hon. v

Fakta:
Namn: Widad Amiri och Wisam Khalafi
Familj: Två döttrar och en son.
Arbete: Wisam är studiehandledare,
Widad arbetar på förskola.
Fritid: Wisam gillar att spela fotboll
samt att läsa böcker. Widad gillar att
umgås med vänner och att ta hand om
hem och familj.

TÄVLA
& VINN
Skicka in ditt
svar senast
31 januari

Vilket ord söker vi?
Lös vårt korsord och skicka in det gulmarkerade ordet till oss. Förstapris är en handvirkad
Vaszt-matta som du kan se på sidan 3, samt en CD-skiva från det jämtländska
integrationsprojektet Hälsningar från. Andrapris är två biobiljetter.
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!
©

Förra omgångens korsordsvinnare heter Lena N. Grattis till två biobiljetter som är skickade till dig!

Passa på att träffa oss i mellandagarna!
Fler bostäder och nya möjligheter i Östersund
Den 29 december arrangerar vi en Välkommen hem-dag tillsammans med kommunen.
Vi berättar om alla spännande byggplaner och kommunen pratar nya möjligheter i Östersund.
Du träffar oss i korsningen Hamngatan och Prästgatan, i gamla Game-butiken. Tid meddelas på
www.ostersundshem.se och på vår Facebook-sida. PS. Vi bjuder på glögg och pepparkakor!

Hur fungerar det?
Kundservice och Felanmälan
Ringer du in till oss eller skickar ett mejl, är det stor chans att du möter en av våra
duktiga medarbetare i Kundservice. Här hamnar både beröm, klagomål och
felanmälningar.
1. Vad innebär vår nya kundservice?
Kort sagt innebär det ”ett nummer in”.
Idag har vi ett enda telefonnummer dit
hyresgästerna kan ringa och få hjälp
med i princip allt. Vi vill att det ska
underlätta för dig när du har ett problem
eller en fråga. Man ska inte behöva bli
vidarekopplad hit och dit, utan få korrekt hjälp vid första kontakten.
2. Hur fungerar vår nya Kundservice?
Idag är vi fyra personer som fokuserar
på att hjälpa våra hyresgäster via telefon, mejl och Facebook. Vi tar emot
ungefär 150 telefonsamtal och 30 mejl
per dag. Det kan till exempel vara frågor
om hyresavier eller uthyrning. Genom
att ringa in t ex felanmälningar direkt
till Kundservice så läggs det in direkt i
ärendesystemet och kan bli åtgärdat på
bästa och snabbaste sätt. Felanmälan
kan man förresten även göra via mejl
eller Mina sidor på hemsidan dygnet

runt. Så du behöver inte vänta på att vi
öppnar telefonerna kl 8.00.
Vi på Kundservice försöker så gott
det går att svara på frågor eller lösa problem direkt. Om vi inte kan, så hjälper
vi dig vidare till den person som kan
hantera ärendet. Vi är övertygade om
att det här nya arbetssättet förbättrar
servicen och tillgängligheten för dig
som hyresgäst.
3. Nya öppettider?
Förutom att det är lättare att komma
i kontakt med oss via telefon, så har vi
också utökat öppettiderna. Både Kundservice och Bobutiken på Rådhusgatan
29 har numera öppet måndag till fredag kl 8.00–16.30 och vi har inte längre lunchstängt på telefon. Däremot kan
det vara lite svårt att bli kopplad till
t.ex. ekonomiavdelningen eller områdesvärdarna just under lunchen.

Jesper

Ida

David

Sebastian

Avdelning: Nya Kundservice
Ålder: ca 8 månader
Familj: Fyra vuxna
Telefon: 063-14 04 00
Mejl: info@ostersundshem.se
Felanmälan sker via telefon, mejl:
fel@ostersundshem.se, eller Mina
sidor på hemsidan.

4. Vilka är Kundservice?
Vi är fyra personer som gillar att prata
i telefon. Skämt åsido, vi är ett serviceinriktat gäng och har alla en bakgrund
inom kundmottagning på ett eller
annat sätt. Vi tycker det är väldigt kul
att få bygga upp en ny kundservicefunktion här på Östersundshem.

Drift &
Underhåll
Farligt och förbjudet med
hemmafixade eldragningar
Områdesvärdarna har nyligen gjort en genomgång
av olagliga och livsfarliga eldragningar i beståndets
garage. Det är privatpersoner som kopplat egna uttag
och strömbrytare till befintlig fastighetsström – ofta
har man tagit el från taklampor. I klartext innebär
detta förfarande både en stor säkerhetsrisk och stöld
av el. Därför uppmana vi alla som upptäcker hemmagjorda eldragningar i garage och andra utrymmen att
meddela detta till Kundservice. Du får vara anonym.

Rekordlåg hyreshöjning år 2016
Nu är hyreshöjningen för nästa år förhandlad med
Hyresgästföreningen, och resultat blev en mycket låg
ökning – 0,55 procent. Bakgrunden till höjningen är
ökade omkostnader för drift och skötsel samt ett fortsatt
högt underhållsbehov. Ökningen innebär att den som
har en hyra på 5 000 kronor får en hyreshöjning på 27,50
kronor per månad. I jämförelse med övriga kommunala
bostadsbolag ligger vi på en av Sveriges absolut lägsta
hyresnivåer.

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

Gratis filmdag!

Fritt inträde för våra hyresgäster: Gäller fyra personer
från samma hushåll per Klubb Ö-kort och biobesök.

Folkets Bio Regina, 9 januari

Håll utkik på Bio Reginas hemsida för mer information.
www.bioregina.se

Barn- och familjefilmer – start kl 13.00

Långfilmer – start kl 15.00

Havets sång

Ett… tu… tre…

Mia Madre

Spännande och vacker, flerfaldigt
prisbelönad och Oscarsnominerad
animation för hela familjen. Irland,
2014. 94 min. Rek. fr. 7 år.

Tre knattefilmklassiker för de yngsta.
Sverige, 2015. 45 min.

”En tragikomisk triumf av Nanni
Moretti” (The Guardian). Italien, 2015.
106 min.

Havets sång (Song of the Sea) är
berättelsen om Ben och hans lillasyster Saoirse och deras fantastiska
resa fylld av myter och magi för att
hitta tillbaka till sitt hem i havet.
Saoirse är en selkie, en varelse som
både är säl och människa. Hon har
tappat sin röst och som den sista
levande av sin art måste hon sjunga
havets sång för att rädda sitt folk
från att gå under för alltid.

”Först var det mörkt” och ”Bollongexpeditionen” (efter böcker av Anna
Höglund) och ”Jims vinter” (efter
en bok av Anna-Clara Tidholm och
Thomas Tidholm).

Regissören Margherita (Margherita
Buy) är mitt i inspelningen av en film
med den krävande amerikanska
skådespelaren Barry Huggins (John
Turturro) i huvudrollen. Men den
verkliga dramatiken i Margheritas liv
utspelas långt ifrån filminspelningen
med en döende mamma och en
tonårsdotter som behöver bli sedd.
Vinnare av Ekumeniska juryns stora
pris i Cannes 2015. Sverigepremiär
25 december.

Jordens salt – en film om
Sebastião Salgado
”En fängslande som förtrollande
bildepos om mänsklighetens värsta
katastrofer – en makalös dokumentär som ändå inger hopp” (DN).
Frankrike, 2014. 110 min.
(The Salt of the Earth) Fotografen
Sebastião Salgado har de senaste
40 åren rest över kontinenterna i
mänsklighetens föränderliga fotspår.
Han har bevittnat några av de
mest avgörande händelserna i vår
närhistoria. I hans nya stora projekt
upptäcker han orörda områden, vilda
djur och växter, grandiosa landskap.
En hyllning till vår planet och dess
skönhet.

Fler Klubb Ö-erbjudanden! Se hela listan på www.ostersundshem.se/klubbo
JÄMTLANDS TIDNING
Få två biobiljetter när du blir helårsprenumerant!
Uppge ditt kundnummer när du beställer (finns på hyresavin).
www.jamtlandstidning.se

PROVA PÅ-BASKET, 3 januari 2016 i Östersunds Sporthall
Kom och provspela basket tillsammans med andra. Gratis för
alla barn och ungdomar. Instruktörer från Jämtland Basket.
Exakt tid meddelas på www.jamtlandbasket.se

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

YouTube.com/ostersundshem

