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DÅLIGT BLEV BRA

Har vi varit i ditt
område och fixat?

Coronaanpassning
gav positiv respons.

Nyrenoverad
tidning!

KORSORD
MED
VINSTER

Nytt innehåll
med nytt utseende!
Kenneth Karlsson
Vd, Östersundshem

Psst! Uppdatera gärna
dina kontaktuppgifter på
Mina sidor. Om vi har rätt
e-post och mobilnummer
kan vi på ett snabbt och
smidigt sätt nå dig med
viktiga meddelanden som
rör din bostad eller ditt
kvarter. Det kan t.ex. handla om vattenavstängningar
eller arbeten i fastigheten.

Efter många och långa månader med pandemin tyckte vi
att det var dags för en liten förändring – och resultatet ser
du här. Hemma-tidningen har fått ny skrud, nytt innehåll
och en annan inriktning. Vi satsar nu på fler lättillgängliga
och kortare artiklar samt en del kuriosa. Östersundshems
historia har mycket roligt att bjuda på, och det vill vi dela
med er!
Tidningen innehåller fortfarande sådant som är bra att
veta för dig som bor hos oss, men numera kan det också
dyka upp tips från externa aktörer, som till exempel det
om bibliotekets bokutkörning. Vi hoppas att du gillar
den nya Hemma. Hör gärna av dig med ris och ros till
hemma@ostersundshem.se. Dit kan du också skriva om du
har tips på roliga artiklar; kanske har du en extra trevlig
granne som behöver uppmärksammas, eller ett roligt
bostadsminne från en svunnen tid?

Trevlig läsning!

Kundservice & besökstider
Tel 063-14 04 00
info@ostersundshem.se
Mån-Fredag kl 10–15
Lunchstängt kl 12–13

Vid akuta felanmälningar
utanför kontorstid
Vid vattenläckage, strömavbrott,
(fara för människor eller fastighet),
ring till jouren på tel 063-13 71 00.

Just nu tar vi endast emot
besök som bokats i förväg.
Ring till oss för att boka tid.

Störningsjour
Ring 063-12 85 65, sköts av
PD Bevakning.

Utelåst?
Upplåsning sköts dygnet runt av
PD Bevakning. Du måste kunna
legitimera dig. Betalning sker vid
upplåsningen, 600 kr.
Tel 063-12 85 65.
Skadedjursbekämpning
Kontakta oss, tel 063-14 04 00.

Hemma ges ut av Östersundshem AB
Ansvarig utgivare: Kenneth Karlsson, vd. Redaktör: Malin Gunnarsson, Östersundshem.
Layout: Östersundshem. Text: Malin Gunnarsson, Victoria Herkules, Östersundshem.
Foto: Sandra Lee Pettersson, Scandinav, Dreamstime. Kontakt: hemma@ostersundshem.se

Innan du
somnar!

Släck alla ljus och
testa brandvarnaren
Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt och se till
att de inte står nära något annat som kan börja
brinna. Att ha en fungerande brandvarnare är ett
viktigt skydd för både dig och dina grannar.

Få en ny brandvarnare
Du är själv ansvarig för att kontrollera att din
brandvarnare fungerar, inkl. batterbyte. Testa din
brandvarnare genom att trycka in testknappen, om
den tjuter fungerar den. Om den är trasig eller om
du saknar brandvarnare, kontakta vår kundservice
så får du en ny.

22%

av Östersundshems
totala elbehov utgörs
av egen solel.

Huvuddelen, 20 %, kommer
från Östersunds solcellspark där
Östersundshem äger hälften av
parkens totala produktion.

Övriga 2 % utgörs av
solceller på våra hustak,
bland annat på Tallåsen
och Remonthagen.

Hemleverans av böcker
– låna coronasäker läsning!

Varje fredag kan du som är över 70 år eller tillhör en
riskgrupp får hemleverans av böcker från biblioteket!
Efter dina önskemål plockar biblioteket ihop böcker, lånar
ut och lägger dem i en kasse som de kör ut till dig. De
ringer på dörren och lämnar sedan bokkassen utanför.
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t!
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Beställ genom att skicka e-post till biblioteket@ostersund.se
eller via tel. 063-14 30 50. På bibliotekets hemsida kan du
läsa mer och även fylla i ett beställningsformulär:
www.ostersundsbibliotek.se/hemleverans-av-böcker
Foto: Östersunds bibliotek

I kvarteret, som ligger i närheten av sjukhuset, fanns både ett snabbköp, postkontor, blomsteraffär – och en hörcentral. Området byggdes av Östersunds stads stiftelse Hyresbostäder
(numera Östersundshem) år 1955, då den gamla, lantliga träbebyggelsen revs till förmån för ett
stort och modernt lägenhetskomplex i bästa funkis-stil. Nu skulle stadens sanitära olägenheter
bort, som till exempel utedass på gården. Den moderna tiden hade kommit till Östersund, och
framtidstron var stark.

Vet du mer om bilden eller personerna? Kontakta oss på hemma@ostersundshem.se eller via brev
till Östersundshem, Rådhusgatan 29, 831 35 Östersund. Märk ditt meddelande ”Häradsskrivaren”.
Publicerad historia belönas med jubileumsboken om Östersundshems 70-åriga historia.

Foto: Hallings foto/Jamtlis fotosamlingar

Östersundshems historia

Här har frysbilen just anlänt till kvarteret Häradsskrivaren som ligger i korsningen Prästgatan–
Brogränd. Man kan gissa att det lilla snabbköpet Vivo inte hade frysboxar, därför fick dessa varor
inhandlas via det ambulerande fordonet. Notera det handskrivna erbjudandet på bilen – där man
kunde få en gratis gödkyckling vid köp av tio förpackningar. Glassen hette GE och betalningen
var definitivt kontant.

Renovering & förbättring
Vi har ständigt pågående underhållsprojekt och andra
förbättringsåtgärder i våra områden. Här är ett axplock
av de projekt som pågår eller nyligen har avslutats.

FRÖSÖN
Videvägen | Byte av tak – totalt
är det tolv byggnader som får
dubbelfalsade plåttak. I samband
med bytet förbättrar vi även brandskyddet på taken och de nya taken
är förberedda för framtida solceller.
Arbetet påbörjades i augusti och
beräknas vara klart till hösten 2021.

Fornborgsvägen | Samtliga tak i
området ska bytas. Arbetet är klart
i november. I studentlägenheterna
har vi gjort en insats för miljön,
åtgärder som ska minska
vattenförbrukningen – snålspolande
kran- och duschmunstycken, samt
bytt ut eller lagat toalettstolar.

Önevägen | Många hyresgäster
har fått totalrenoverade tvättstugor med nya ytskikt och nya
maskiner.

ÖSTERSUND
Kyrkgatan 25 | Entrén har byggts
om för installation av postboxar.
Barnvagnsrum flyttas och byggs
om till förråd för rollatorer. Även
installation av nytt passersystem
och digital bokningstavla för
tvättstugor.
Rådhusgatan 35, S. Skolan |
Här har vi nyligen påbörjat ett byte
av tak och takfot. Beräknas vara
klart våren/sommaren 2021.

Kvarteret Hjorten | Injustering av
värme för en bättre och jämnare
inomhustemperatur.
Kvarteret Valhall | Många
boende har fått totalrenoverade
tvättstugor med nya ytskikt och
maskiner.
Tallåsen och Brogränd | Diverse
förbättringar och en snyggare
utomhusmiljö.

Fornborgsvägen

BRUNFLO
Centrumvägen | Rivning och
ombyggnad av carports. Innergården i området asfalteras om och
kompletteras med ytterligare utomhusbelysning – för att skapa ett
välkommande och tryggt område.

Covid-19 fick Östersundshem att hastigt sänka
sin generösa tillgänglighet till ett minimum.
– Ett tufft beslut som gav oväntat bra respons!
Hur har personalen
klarat situationen med
pandemirutiner?

Arbetet i Bobutiken
måste väl ha genomgått
en stor förändring?

– De har jobbat på enormt
bra, trots att många varit
tvungna att stanna hemma vid
minsta symtom. Vid möjlighet
har de flesta arbetat hemifrån.
Bitvis har vi därför haft ont
om personal på plats, och så
kommer det säkert att se ut
en bit in på 2021 också. Det
vi tycker är tråkigast är dock
att behöva ställa in kundbesök
och olika evenemang. Vi saknar att träffa våra hyresgäster!

– Ja, vi bestämde oss tidigt för
att endast ta emot bokade besök, för att inte riskera smittspridning. Beslutet har funkat
över förväntan. Det blir en
bättre service och mer fokus
på varje kund i och med att
allt är förberett innan besöket,
och ingen står och trampar
näst på tur i kön. Vi hoppas
därför på en fortsättning när
pandemin är över, kompletterat med drop-in-öppet.

Jessica Sjöberg-Lundqvist
Kundservicechef, Östersundshem

Vilka reaktioner har ni
fått från kunder på den
nya ordningen?
– Majoriteten tycker att det är
positivt – det blir smidigt och
lätt att göra sitt ärende. Nu
ska vi också förenkla bokningen av tid genom att lägga ut
den på webben, det innebär
att du kan boka själv direkt,
utan att ringa. Men vi tar fortfarande emot din bokning per
telefon, om du föredrar det.

Foto: Sandra Lee Pettersson

Kunderna gillar
nya rutinen

Kallt ute,
kyligt inne
Den här årstiden bjuder på växlande och
ojämn temperatur utomhus, och det påverkar även inomhustemperaturen. Värmen i
din bostad regleras automatiskt, men vid
snabba väderomslag kan det ta lite tid innan
värmesystemet anpassat sig. Så ha gärna
lite tålamod innan du gör en felanmälan.

Element och värme
Vi stänger inte av elementen manuellt,
utan även det regleras automatisk utifrån
hur varmt det är i byggnaden. Täck inte för
termostaten på elementen med t.ex. gardiner eftersom termostaten då känner av en
högre temperatur än det är i rummet och
värmen stängs av för tidigt. Att täcka för
element med möbler kan också förhindra
värme från att spridas i rummet. Kontrollera
även så att termostaten inte är nedvriden.

Klubb

2020

FINA RABATTER
ATT NYTTJA MED
KLUBB Ö-KORTET
+25

Erbjudanden från 25 andra lokala
föreningar och företag hittar du på
www.ostersundshem.se/klubbo

”V i strävar efter en
r
inomhustemperatu
på 21 grader”
Så här mäter du rätt!
Vi strävar efter en inomhustemperatur på
21 grader och ibland är det inte så kallt i
lägenheten som man tror. Det är viktigt
att du mäter temperaturen på rätt sätt.
Placeras termometern mot en yttervägg
eller exempelvis i ett fönster blir temperaturen missvisande, eftersom kalla väggar
och fönster håller en lägre temperatur än
i övriga rummet.

Placera därför termometern:
• minst 1 meter från yttervägg,
• minst 60 cm från en innervägg,
• minst 1 decimeter (upp till 2 meter)
ovanför golvet.
• Alla tre behöver göras samtidigt!

Bio Regina
Halva biljettpriset varje tisdag och
lördag. Biljetter köps hos Bio Regina.
Gäller max fyra personer per hushåll.
Jamtli
Gratis entré på museet hela 2020.
Gäller för två vuxna per hushåll. Barn
och unga t.o.m. 18 går alltid in gratis.
Ljusexperten
10 % rabatt på armatur (gäller ord. pris).
Idrottsaktiviteter nästa termin
Året går fort, det är snart dags att anmäla
ditt barn till nästa termins idrottsaktiviteter.
Kom ihåg alla föreningsrabatter via Klubb Ö!
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Skicka oss det gulmarkerade ordet via tavling@ostersundshem.se eller
till Östersundshem, Rådhusgatan 29, 831 35 Östersund. Märk mejlet eller
kuvertet ”Tävling”, och glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter. Fyra
vinnare får två biobiljetter var, samt jubileumsboken om Östersundshem.

Vinnare av korsordet i
Hemma nr 1 • 2020
Mina Bergman, Jonas Olsson,
Eivor Johansson

