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Kontaktinformation

Kundservice: 063-14 04 00 
info@ostersundshem.se 
Lägenhetsfonder, uthyrning,  
nycklar, störningar m.m.

Öppettider för Bobutiken:  
Mån-tors kl 10–16.30 
Fredag kl 10–15 
 
Öppettider för Kundservice: 
Mån-tors kl 08–16.30 
Fredag kl 09–15 
Lunchstängt kl 12–13 
Vissa avvikelser kan förekomma, se 
aktuella öppettider på vår hemsida.

Felanmälan  
www.ostersundshem.se, logga in på 
Mina sidor. Eller via Kundservice, 
tel 063-14 04 00.

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

Jour Brunflo, Tandsbyn, Fåker, Lit 
och Häggenås: 070-323 85 85

Om du låst dig ute: 063-12 85 65 
Upplåsning beställs dygnet runt  
av PD Bevakning. Du måste kunna  
legitimera dig. Betalning sker vid 
upplåsningen, 600 kr.

Störningsjour: 063-12 85 65 
(PD Bevakning)

Skadedjursbekämpning:  
Kontakta Kundservice så kontaktar 
vi i vår tur Anticimex.
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Vi siktar på att  
bli branschledande 

Internt och externt jobbar vi nu för fullt 
med att bygga upp förtroendet igen.  
Vi står fortfarande på en stabil ekono-
misk grund och fortsätter att investera 
i våra områden. Värdeförändringarna i 
vårt fastighetsbestånd kommer inte att 
påverka dig som hyresgäst negativt. 

En solig nyhet är att Östersunds 
kommun för några veckor sedan slog 
befolkningsrekord – nu är vi hela 63 000 
invånare! Behovet av bostäder är med 
andra ord fortfarande stort, och därför 
kvarstår vår målsättning för tillväxten 
2019. Under våren nästa år blir det 
inflyttning i nya lägenheter i Lit, och 

efter sommaren välkomnar vi hyresgäs-
ter till vårt nya trygghetsboende och ett 
nytt hyreshus på Remonthagen. Även på 
Tallåsen blir det inflyttning i två av totalt 
fem nya flerbostadshus. 

Utöver vår nyproduktion ska även vårt 
äldre bestånd nu få mer kärlek. Under 
2019 ska vi planera för både stora och 
små underhållsprojekt de närmsta åren 
– ett långsiktigt arbete för att rusta våra 
fastigheter för framtiden. 

Vi ska även bli ledande i vår bransch i 
avseende att driva mot en hållbar utveck-
ling – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Johannes Merbom – Vd, Östersundshem

Östersundshem har haft ett turbulent år som kommer att fortsätta att 
påverka vårt arbete den närmsta tiden. Som ny vd för Östersundshem 
har jag mycket att sätta mig in i och redan nu vet jag att vi har en  
utmanande tid framför oss där öppenhet och transparens är ledorden.

Jag önskar er en trevlig höst och vinter!



Svenskt drama från 2018, 108 min.

Kritikerrosat Cannes-bidrag. 
Tina jobbar vid tullen och har ett 
sjätte sinne när det gäller att peka 
ut smugglare. Det är nästan som 
om hon kan lukta sig till när någon 
döljer något. Men när den mystiska 
Vore kliver av färjan så tvivlar hon 
för första gången på sin instinkt. 
Hon anar att han döljer något, men 
kan inte sätta fingret på vad.

Hyllat drama!
Startar 16.00

Dramakomedi från 2018, 105 min.

En världsberömd fotograf passerar 
en charmig by i Normandie, 
förälskar sig i miljön och vill att alla 
ortsbor ska ställa upp framför hans 
kamera på en och samma bild. Byn 
befinner sig i en kris, och stadens 
borgmästare vet att fotografen 
kommer kunna sätta byn på kartan 
igen. Det fnns bara en hake: alla 
på fotot måste vara nakna ...

Fransk dramakomedi
Startar 16.30

Knattefilm från 2018, 32 min.

Följ Alfons i tre olika berättelser: 
Alfons upplever stora och hemska 
saker, han har ingen kompis, han 
har slagit en som är mindre än  
honom och alla tror att han är en 
tjuv. Stora känslor om rätt och fel 
men allt löser sig på ganska lugnt  
Alfons-manér. Tittaren hinner 
tänka och känna själv, en berg- 
och-dalbana för liten och stor. 

För de yngsta
Startar 14.30

Familjefilm från 2016, 66 min.

Zucchini är en ovanligt modig liten 
pojke och inte alls någon konstig 
gurka som man kan tro. När hans 
mamma dör känner han sig en-
sammast i hela världen. Men det är 
innan han träffar sina nya kompisar 
på barnhemmet. De har alla sina 
historier och verkar först ganska 
tuffa. Men snart fattar Zucchini att 
de är de bästa vänner man kan få.

Kortfilm!
Startar 14.00

GRATIS BIODAG – endast för 
Östersundshems hyresgäster!

2 7 oktober
Prästgatan 5 6www.bioregina.se

Viktigt! Ta med  
ert Klubb Ö-kort!

Fritt inträde för Östersundshems hyresgäster 
med Klubb Ö-kort. Max fyra personer från 
samma hushåll. Fribiljetterna får ni vid kassan. 

Bio Regina, Prästgatan 56.  www.bioregina.se



 

Vinn vinn – Sopsortering

Deltagare: Ardennern i Torvalla och  
 Väghyveln på Körfältet

Syfte:  Förbättra sopsorteringen och 
 de boendes medinflytande  
 över sin hemmamiljö.

Period: Oktober 2017 – maj 2018

Resultat: Minskat mängden brännbara  
 sopor med 31,5 ton per år.



HEMMA HOS MIG

Vinnande källsortering blev 
31,5 ton mindre "brännbart"
Pappersförpackningar eller wellpapp? Plast eller metall? Att sortera rätt är inte alltid lätt. I många av våra  
bostadsområden har vi problem med överfulla kärl och att saker slängs fel. I kvarteret Ardennern i Torvalla 
blev tävlingen ”Vinn vinn – Sopsortering” starten för en bättre återvinning.  

Text & foto: Victoria Herkules

Rikshems kvarter Väghyveln på Körfältet 
stod under tävlingen för motståndet och 
de båda områdena blev utvalda för att de 
var representativa för hur sopsorteringen 
ser ut i Östersund. Först undersökte man 
vad som fanns i soppåsarna i respektive 
område, därefter skapades bättre förut-
sättningar för att sortera rätt – kärl byttes 
ut och de boende fick information och 
andra hjälpmedel. Målet var att andelen 
brännbart avfall skulle minska genom att 
mer matavfall, förpackningar och annat 
avfall slängdes där det hör hemma.  
– Det här projektet var en vinst redan från 
början, eftersom vi fick hit kärl som vi inte 
haft tidigare. Ett av kärlen för brännbart 
byttes ut mot plast och vi fick metall, sä-
ger Ulrika Erixson som bor i en lägenhet i 
kvarteret Ardennern. 
Grannen Nina Petrescu håller med. 
– Vi har vunnit! Att vi nu kan sortera me-
tall och plast direkt i området har gjort 
det mycket enklare. 

Ett långtradarlass färre
Alla hyresgäster i området fick en tydlig 
”sorteringsväska” med fack för exempelvis 
glas, plast, batterier och metall.
– Väskan är jättebra. Jag har den i köket så 
kan jag sortera rätt redan från början. Se-
dan är det enkelt att bära ut den i återvin-
ningsrummet eller ta med den i bilen, sä-
ger Nina, och håller upp och visar väskan. 

Vid tävlingens start slängde båda kvar-
teren 5,3 kilo vanliga sopor per hushåll 
och vecka, och under ett halvår vägdes 
de brännbara soporna regelbundet för att 
följa hur de gick för de båda kvarteren. 

Resultatet blev en framgång – vid täv-
lingens slut hade hyresgästerna på Arden-
nern minskat de vanliga soporna med 15 
procent. På Körfältet var de strået vassare 
med en minskning på 18 procent. Deras 
gemensamma insats har gjort att ett helt 
långtradarlass mindre sopor skickas från 
Östersund till Sundsvall. Vilket motsva-
rar hela 31,5 ton mindre per år – vilken 
miljövinst!  

Inte längre överfullt i "brännbart"
– Innan var det alltid överfullt i bränn-
bart, men så är det inte det längre. Det är 
tydligt att sopsorteringen fungerar bättre. 
Men klart att det slängs saker fel, men det 
har blivit mycket bättre, säger Ulrika.
– Vi har märkt att en del har börjat tänka 

till, säger Nina. Men ibland är det svårt att 
veta hur det ska sorteras. När jag själv blir 
osäker brukar jag titta på förpackningen. 
Där står det nästan alltid hur det ska sor-
teras. 

Plastsorteringen fördubblades
I området finns även radhus men eftersom 
de har egna kärl för kompost och bränn-
bart deltog de inte själva tävlingen. De 
fick istället en egen utmaning och under 
tävlingsperioden lyckades de dubbla ut-
sorteringen av plastförpackningar.
Men det finns fortfarande saker som kan 
bli bättre i området. 
– Direkt när man flyttar in så måste man 
få bra information om sopsortering, säger 
Nina. 
– Jag skulle önska att det var ännu tydli-
gare skyltar, och att man upplyser om att 
vi sopsortar i det här området och att det 
är viktigt att vi gör det. Jag tror även att 
det bra att berättar att felsortering och 
överfyllda kärl faktiskt är en kostnad, sä-
ger Ulrika.
– Sedan skulle det vara intressant om det 
fortsattes att göra mätningar ibland, så vi 
kan fortsätta följa vad vi slänger och om vi 
förbättrat oss, fortsätter hon. 
Men båda är överens om att projektet haft 
en positiv effekt i området. 
– Det bästa är att vi fått en möjlighet att 
kasta rätt, avslutar Ulrika. v

Projektet var en vinst redan 
från början, eftersom vi fick 
hit kärl vi inte haft tidigare.

”
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Händer kring hemmet:

Är du osäker på något som rör ditt boende?  
Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig: 
Tel 063-14 04 00 / info@ostersundshem.se 

Vinnare i korsordstävlingen Hemma nr 2 2018 blev Ann-Christine Andersson, Emil Molander, Erik Lundin och Linn Berglin. Grattis!

Vilket ord söker vi?
Lös korsordet och skicka in det gulmarkerade ordet till oss. Fyra vinnare får två biobiljetter var,  
samt jubileumsboken om Östersundshems 70-åriga historia.  
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! 

Nytt boinflytandeavtal  
med Hyresgästföreningen
1 september blev ett nytt boinflytandeavtal klart för Östersunds-
hems alla bostäder. Avtalet som gäller alla som bor hos oss innebär 
en möjlighet till att utöva inflytande och påverka beslut som handlar 
om bostaden och bostadsområdet. Syftet med överenskommelsen är 
att engagera dig som hyresgäst, öka trivseln, stärka områdets status, 
utveckla miljötänkandet, öka tryggheten och gemenskapen samt skapa 
en positiv dialog mellan dig som boende och oss som hyresvärd. 

TÄVLA
& VINN

Vi vill ha ditt svar
senast 12 nov



 

Varför ska jag källsortera?
Genom att sortera dina sopor kan de tas 
omhand på ett säkert sätt och mycket 
kan återvinnas. Materialen används flera 
gånger, vilket sparar både pengar, energi 
och naturresurser. 
För Östersundshem har det också bety-
delse – materialet i förpackningar och 
tidningar som sorteras rätt får Öster-
sundshem betalt för, medan det bränn-
bara avfallet däremot kostar pengar att 
få omhändertaget. Varje förpackning du 
kastar i rätt kärl ger alltså sänkta kost-
nader och möjlighet att lägga pengar 
på det som verkligen behövs, som till 
exempel underhåll och förbättringar i 
bostadsområdena.

Måste jag källsortera?
Enligt lag är du som konsument skyldig 
att sortera ut förpackningar, returpap-
per, elavfall, batterier och grovsopor 
och lämna till insamling. En del saker 
kan du lämna direkt i återvinningsrum-
met där du bor, annat avfall måste du 
lämna på en återvinningscentral.

Hur fungerar det?  
Källsortering i våra områden

Vad är viktigast?
Genom att göra små förändringar i var-
dagen kan du bidra till en bättre miljö: 
 
Till att börja med – försök att minska 
mängden sopor. Återanvänd, sälj eller ge 
bort hela och rena saker till någon som 
har nytta av dem. Minska matsvinnet 
genom att hantera mat så att den håller 
länge. 

Steg två är att sortera för återvinning. 
Börja med miljöfarligt avfall – värsting-
arna, som kan vara skadliga för miljön 
eller vår hälsa. Hit hör bland annat 
elektronik, färg, lösningsmedel och 
batterier. Det ska stå en röd låda i ditt 
soprum för miljöfarligt avfall. 

Var särskilt noga med att hålla matav-
fallet rent. Bitar av plast eller metall, till 
exempel plastpåsar, förstör för möjlig-
heten att återvinna. Förpackningarna 
behöver inte vara rengjorda. Det viktiga 
är att du tömmer innehållet så att det 
inte kletar av sig. 

Bygg inte sopberg! 
Platta till kartonger och bygg inte sop-
berg! Skrymmande kartonger som fyller 
kärlen gör att vi betalar för hämtning av 
luft. Överfulla kärl ger straffavgifter.

Glöm inte att ta in 
cykeln innan vintern
Nu börjar vintern och snön närma sig. 
För att snöröjningen ska gå så smidigt 
som möjligt vill vi att du som inte använder 
cykeln under vintern ställer in den i cykel-
rummet. 

Namn: Ylva Anger

Ålder: 40 år

Yrke: Energi- och miljöansvarig

Arbetat hos oss sedan: 2012 

Bor: Optand

Vinnare i korsordstävlingen Hemma nr 2 2018 blev Ann-Christine Andersson, Emil Molander, Erik Lundin och Linn Berglin. Grattis!

Äntligen nya  
lägenheter i Lit
I mars nästa år är det dags för inflyttning 
i de nya BoKlok-husen i Lit. De 20 hyres-
rätterna har ett till tre rum och kök och 
ligger nära natur och service. Husen är 
helt i trä och varje lägenhet har uteplats 
eller balkong. Snart går de att söka! 
www.ostersundshem.se/lit

Psst! Kom ihåg att 
Q-Park sköter alla 
frågor om bilplatser 
Sedan 1 juni sköter Q-Park driften  
för Östersundshems alla bilplatser. 
De har hand om allt som gäller 
bilplatser – såväl uthyrning, som 
uppsägning, felanmälan och  
fakturering. Q-Parks kundservice 
når du på 0771-96 90 00 eller 
kundservice@q-park.se. Läs mer på 
www.ostersundshem.se/q-park 

Återvinnings centraler för alla saker 
som inte går att källsortera hos oss 
hittar du på www.ostersund.se (sök 
efter "återvinningsscentraler").



Facebook.com/ostersundshem

Kundservice 063-14 04 00  •  info@ostersundshem.se  •  www.ostersundshem.se

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

FYNDA HOS ROBIN HOOD – EN VÄN I NÖDEN
25 % rabatt på allt i secondhandbutiken.
Kaffe/te/saft och bulle för 10 kr.
www.facebook.com/RobinHoodEnVaniNoden

HITTA TEXTILIERNA HOS PONTUS ERICSSON AB
10% rabatt på hela sortimentet (gäller ej rea-varor, sömnad  
eller monteringskostnader). Gratis konsultation hemma hos dig 
(värde 500 kr) vid köp över 2500 kr.  www.pontusericsson.se

Gratis bandyskola och 
skridskokul med ÖBS

Lär dig åka skridskor och 
spela bandy med Östersunds 
bandysällskap. Skridskokul för nybörjare (ca 
5-7 år) och bandyskola (ca 7-9 år) för de som 
redan kan åka lite grann. Att delta är helt 
gratis och alla barn får klubba, boll, tröja och 
vattenflaska. Uppstart vecka 46 och platsen 
är bandyplanen vid Östersund Arena. 

www.ostersundbandy.se/anmalan

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

Nya förmåner i Klubb Ö

Gratis biodag – endast för  
Östersundshems hyresgäster!

Förutom att varje tisdag och lördag ha 50 % 
rabatt på biljettpriset, bjuder nu Bio Regina in  
till gratis visning av biofilmer för hela familjen.

Läs mer på sidan 3 här i tidningen!

Gratis och fullspäckad prova på-dag med häftiga sporter för barn 
i alla åldrar. Ta med varma kläder samt egna skridskor och hjälm  

(endast ett begr. antal finns till utlåning). Aktiviteter ute och inne. 

Läs mer på www.ostersundshem.se
Ett samarbete mellan Östersundshem och arenaidrotterna

Hockey & kälkhockey (ÖIK)    Bandy på is (ÖBS)  
Gymnastik i flera former* (Östersundsgymnasterna)

  Konståkning (IF Castor)    Uppvisning av IF Castor!

Söndag 28 okt 2018 • 10-1400

Östersund Arena

Prova på-dagen! 

*P.g.a. försäkringsregler måste varje barn som vill delta i gymnastiken skrivas in 
tillfälligt med namn och personnummer. Endast barn 8 år och uppåt får deltaga.

GodisregnmedBirger!

GOTT & BRA!
Färdiga middagskassar till 
superbra Klubb Ö-pris!

Hos ICA Nära Blå Center får våra hyresgäster 
100 kr rabatt på flertalet familje-, bistro- och 
inspirationsmatkassar. Färdigpackade kassar 
med ingredienser och recept för flera dagar. 
Ange ”klubbö” när du beställer kassen på 
ICA Nära Blå Centers hemsida.


