HEMMA

En tidning från
din hyresvärd
Nr 1 • 2017

i Östersund

Jämtpuls
rockar på
Lugnet
Gratis film på Bio Regina, 4 mars!
Bodagen i Vinterparken, 18 feb!
Skid- och valladag, 28 jan!

Här är ditt Klubb Ö-kort för 2017
Laddat med massor av nya
rabatter och erbjudanden!

Kontaktinformation
Kundservice: 063-14 04 00
Lägenhetsfonder, uthyrning,
nycklar, störningar, felanmälan för
din lägenhet m.m.
Öppettider för receptionen och
kundservice: Vardagar 08.00–16.30
(Torsdag öppnar receptionen kl 09.)
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: 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 Felanmälan så kontaktar vi
i vår tur Anticimex.
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Fler nybyggda hem och
fokus på förbättringar
Attraktiva bostäder är nyckeln för tillväxt i Östersunds kommun och
Östersundshem har en central roll i det arbetet. I år fortsätter vi att skapa
hem för framtiden och det kommer att handla både om det nya och det
gamla, vi bygger nya bostäder samtidigt som vi fortsätter att fokusera på
förbättringar i våra befintliga områden.
Det senaste året har vi skapat många
nya hem i Östersund och under 2017
fortsätter vi på den banan. Tillgång till
bostäder skapar tillväxt och gör att Östersund utvecklas. Kommunen blir mer
attraktiv för såväl företag som inflyttare
och potentiella hemvändare – och gör
dessutom att de som bor här vill, och kan
stanna kvar. Runt 300 nya bostäder ska
vi bygga i år och vi producerar flera olika
typer av hem, både för de som vill hyra
och de som vill köpa, för de som vill bo
mindre och de som vill bo större.
På Remonthagen kommer de återstående
74 hyreslägenheterna att bli klara och
utöver det ska vi bygga 32 kedjehus i
området. Hyresgäster ska flytta in i de 97
nybyggda lägenheterna på Tallåsen och
Fjällblickens 48 bostadsrätter kommer att
vara redo för inflyttning. Dessutom ska
fler Attefallshus bli hem för nysvenskar
och studenter. Vi bygger bostäder för
olika skeenden i livet och genom
nyproduktion skapar vi en

rörelse på bostadsmarknaden som frigör
såväl lägenheter som villor; nya hem som
i sin tur skapar nya hem åt andra.
När vi säger att vi bygger för framtiden
menar vi inte bara att vi bygger bostäder
för att vi ska kunna bli fler, utan också
att vi bygger bostäder för en hållbar
framtid. Hyresrätterna på Remonthagen
är ett exempel på detta, husen är byggda
med miljövänliga material, lägenheterna
får el från solenergi och området har en
elbilspool som gör att östersundare kan
resa på ett hållbart sätt.
2017 handlar inte bara om att bygga, vi
fortsätter också att sätta fokus på våra
befintliga områden – där vi bland annat
arbetar vidare med den systematiska
hyressättningen. Vi vill i möjligaste mån
förbättra våra bostäder – så att du som
hyresgäst ska trivas extra bra hos oss.
Vi önskar en god fortsättning
på det nya året!
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Tropiskt tema
värmer i vinter!
Under de kallaste vintermånaderna behöver man pigga upp sig med fina dofter
och mjuka textilier. Här kommer några vackra ting som förhöjer din vardag.

TONAD TREND
Mjuk pläd i trendig dip dye-teknik.
Finns i två fina toner – blågrå, eller rosa
som på bilden. 249 kronor, Jotex.se.

RETROKLOCKA
Väckarklocka i retrostil med självlysande detaljer.
Drivs med batteri. 199 kronor, Åhlens.se

BLOMMANDE
APELSINER
PIGGA FÄRGER
Fräscht handduks-set i korall och blått.
Innehåller fyra handdukar, två stycken
60 x 120 cm och två 60 x 40 cm. 100% bomull.
299 kronor per set, Ellos.se

Som att förflytta sig till medelhavets grönskande
apelsinlundar, så doftar det lilla ljuset från Indiska.
Det är gjort av hälften paraffin och hälften soja,
och brinner länge. 79 kronor, Indiska.

VASS VÄXT
På vissa ställen vill man gärna
ha en blomma, även om ljuset inte
är det bästa. Då passar denna
välgjorda kaktus i plast. Finns
även mindre modeller,
199 kronor på Rusta.
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Surströmmingsskiva,
gym och Facebook-kurs
– Lugnet rockar!
Text: Victoria Herkules • Foto: Tommy Andersson

I juli förra året gick de första flyttlassen till Östersundshems trygghetsboende Lugnet på Stadsdel Norr.
Alla hyresgäster är 70 plus, och de kommer från Kiruna i norr till Gotland i söder. På plats finns också
trivselvärdarna Carola och Ewy Sillström samt Anita Brodin – och sedan inflytten har många nya
vänskapsband knutits bland hyresgästerna. Det har med andra ord blivit en hel del kafferep!

Trygghetsboendet Lugnet
Antal lägenheter: 34 st
Inflyttningsfärdigt: Sommaren 2016
Fördelar: Sociala aktiviteter, gemenskaphetslokaler, personal vid vissa tider, tryggt boende
Begränsning: Endast för personer 70+

En sak som skiljer Lugnet från andra
bostäder är att det varje dag under vissa
tider finns en trivselvärd på plats som
stöttar hyresgästerna i olika frågor och
anordnar aktiviteter. Trivselvärdarna
Carola, Ewy och Anita har varit med från
starten av Östersunds första trygghetsboende och berättar att när hyresgästerna
flyttade in i de 34 lägenheterna var det
inga av dem som kände varandra, men
det var något det snabbt blev ändring på.
– I början hade vi kaffe varje dag för
att de skulle lära känna varandra och att
dricka kaffe tillsammans är fortfarande
den mest efterfrågade aktiviteten. Det har
blivit en väldigt fin gemenskap i huset och
en del har verkligen funnit varandra och
gör allt tillsammans. Flyttar man in i ett
vanligt hyreshus kanske man inte går och
knackar på och frågar om man ska hitta
på något, men här har blir det så naturligt. Flera av de som bor här bjuder över
varandra på middagar och umgås mycket
utöver de gemensamma aktiviteterna,
berättar Carola.

Till en början förvirrande
Under de första månaderna funderade
både trivselvärdar och de boende mycket
kring vad ett trygghetsboende egentligen
innebär. Boendeformen var ny för Östersund, och varken Östersundshem, hyresgästerna eller trivselvärdarna hade någon
erfarenhet av det sedan tidigare.

– Det har varit jättespännande att få vara
med i det här projektet, det har känts lite
som ett projekt eftersom allt har varit nytt
för oss. Det har varit intressant, vi har sett
alla barnsjukdomar och lärt oss mycket
som vi tar med oss in i framtiden, säger Ewy.
Carola nickar och fyller i.
– Till en början var det ett svårt projekt,
man hade ingenting att jämföra sig med
i närheten, just vad ett trygghetsboende
är och vad man gör. I början var det svårt
för hyresgästerna att förstå våra roller som
trivselvärdar och Östersundshems roll.

Sällskapliga aktiviteter
Trygghetsboende är en boendeform som
vänder sig till personer 70 år eller äldre,
som är för friska för äldreboendet men
vill ha extra trygghet och mer gemenskap
i vardagen. På Lugnet finns det flera olika
gemenskapshetslokaler, som exempelvis
bastu, tv-rum och ett stort samlingsrum
med kök där hyresgästerna kan umgås med
varandra och vara med på olika aktiviteter.
Till en början var det trivselvärdarna
som ordnade alla aktiviteter men initiativen från hyresgästerna har blivit fler och
under hösten har det arrangerats både
bokcirkel, dragspelskurs och syjunta.
– En del är med varenda dag medan
andra kommer när det är något speciellt,
som när man lagat middag eller när det
är underhållning. Det som är fördelen är
att alla som bor här har sin egen lägenhet.

De behöver inte känna sig tvingade att
vara med utan de väljer själva när och hur
de vill vara delaktiga när det är aktiviteter
i gemensamhetslokalerna, säger Ewy.

”

Fördelen är att alla som bor
här har sin egen lägenhet.
De behöver inte känna sig
tvingade att vara med utan
de väljer själva när och hur
de vill vara delaktiga.”

”

Arbetet som trivselvärdar är något som
Carola och Ewy trivs med och de ser
många fördelar med trygghetsboende som
boendeform.
– Vi ser det som en stor förmån att vi
har fått varit med på det här. Jag tror att
den här typen av boende är något som det
kommer att bli mer och mer av i framtiden. Det här är något som man saknat
och det är många av de som har hemtjänst
i dag som är i behov av den här sortens
boende; många sitter ensamma och skulle
behöva ett gemsamhetsutrymme där man
kan laga mat och göra saker tillsammans,
säger Ewy.
– Det är ett perfekt boende, jag tror att
det här är framtiden för äldre, avslutar Ewy.

TÄVLA
& VINN
Skicka in ditt
svar senast
28 feb.

Vilket ord söker vi?
Lös vårt korsord och skicka in det gulmarkerade ordet till oss. Två vinnare får två biobiljetter var.
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!
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Vinnare i korsordstävlingen i Hemma nr 2 2016 blev Eivor Jonsson och Leif Eklund. Grattis, ni får två biobiljetter var med posten!

Händer kring hemmet:
Hyran höjs med 0,7 procent
den 1 januari 2017
I slutet av december avslutades hyresförhandlingarna mellan
Östersundshem och Hyresgästföreningen. Detta resulterade i
en hyreshöjning om 0,7 procent för 2017. Hyreshöjningen syns
på din avi för februari månad, då även höjningen för januari
debiteras retroaktivt.

Nytt bevakningsbolag
Vi har bytt bevakningsbolag till PD Bevakning och de har nu
hand om upplåsning och störningsjour för hyresgäster. Om du
låst dig ute och behöver hjälp med att öppna din bostad ska du
ringa PD Bevakning på 063-12 85 65, de svarar dygnet runt.
Vid upplåsning ska du kunna visa legitimation. Du betalar
kontant eller med Swish, och upplåsningavgiften har även höjts
från 500 kronor till 600 kronor. Du vänder dig också till
PD Bevakning om du som hyresgäst upplever störningar.

Hur fungerar det?
Sopsortering
Östersundshem har nära 3 600 bostäder och i och med att varje person i Sverige
slänger ungefär 500 kilo sopor per år innebär det en stor mängd hushållsavfall som
ska tas omhand. En stor andel av soporna slängs i brännbart, trots att större delen
skulle kunna återvinnas och bli till nya produkter – om det sorterades rätt.
Varför ska jag sopsortera?
Genom att återvinna plast, papper och
andra material sparar vi energi samt
minskar mängden resurser som krävs
för att producera nytt material. Bland
våra hushållssopor finns även miljöfarligt avfall som kemikalier och läkemedel, vilka kan vara mycket skadliga för
miljön. Överblivna läkemedel ska
alltid lämnas till apoteket och övriga
kemikalier återvinns på kommunens
återvinningscentral.
Vad kan jag sortera i soprummet?
I alla våra områden finns ett soprum
eller en sopstation. Där finns kärl för
kompost och brännbart, och i de flesta
fall även kärl för glas, plast, metall och
papper. Avfall som inte kan sorteras i
soprummet lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Vad kan jag inte slänga i soprummet?
Grovsopor, elektronik och farligt avfall
är exempel på saker som du inte kan
slänga i soprummet. Du som hyresgäst
ska själv lämna den sortens avfall på en
återvinningscentral.
Problem med sopsorteringen?
Om det finns flera kärl för exempelvis
brännbart i ditt soprum är det vanligt
att det kärl som är närmast dörren blir
överfyllt medan de andra är tomma. Då
kan det vara bra att vara medveten om
att överfulla kärl kostar oss 300 kronor
extra, i straffavgift.
Vad är viktigt att tänka på?
I dag sorteras brännbart dåligt, tänk på
att mjölkpaket och andra förpackningar
ska sorteras i rätt kärl. Tänk även på att
matrester hör hemma i komposten.

Namn: Ola Ångman
Ålder: 59 år
Yrke: Projektledare Drift & Skötsel
Arbetat på Östersundshem sedan:
2012
Bor: Villa i Östersund

På www.ostersund.se/sopsortering
finns en sopsorteringsguide där du kan
få fler råd och tips om hur du sorterar.
Du kan hämta en gratis kompostkorg
och påsar på någon av kommunens
återvinningscentraler eller i receptionen
på Rådhuset.

Res hållbart med vår elbilspool

Hyr en parkeringsplats för din elbil

Som en del i vårt hållbarhetsarbete finns nu en elbilspool även för
dig som hyresgäst. Bilarna står på Remonthagen och när elbilspoolen är fullt utbyggd kommer den att bestå av åtta bilar. Östersundshem är först i Norrland med att erbjuda konceptet till både
hyresgäster och andra stadsbor. Genom elbilspoolen möjliggör
vi för fler att kunna resa på ett hållbart sätt. Istället för att äga en
egen bil kan du hyra en klimatsmart bil – när du behöver den.

Nu finns parkeringsplatser med elbilsladdning att hyra på
Remonthagen, och till sommaren kommer detta att erbjudas
även i våra andra bostadsområden. Totalt bygger vi 72 p-platser
för elbilar.
En parkering med laddning för elbil kostar 343 kronor extra i
månaden, utöver grundpriset för parkeringsplatsen. Kontakta
Kundservice om du är intresserad!

Läs mer och boka på www.ostersundshem.se/elbilspool

Mer information finns på www.ostersundshem.se/parkering

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 skid- och valladag för
alla med Klubb Ö-kort,
lördag 28 januari kl 12-15

Gratis filmdag!

Ta fram längdskidorna och kom till
Remonthagen på skid- och valladag.
Spikbodarnas IK är på plats och visar hur
du vallar dina skidor på bästa sätt. Det blir
demonstration av fäst- och glidvallning
på olika nivåer och det bjuds även på en
tekniktur och gott fika.

Den 4 mars bjuder vi på bio tillsammans med Folkets Bio Regina.
Med Klubb Ö-kortet ser fyra personer per hushåll film kostnadsfritt. Ett evenemang endast för Östersundshems hyresgäster.
Ta med familjen till Bio Regina på Prästgatan 56, fribiljetterna får ni
på plats. Mer info finns på Bio Reginas hemsida: www.bioregina.se

Karta och mer information finns på:
www.ostersundshem.se

Barn- och familjefilmer

Victor och Josefine

I kloakerna under en värld av stora björnar lever den lilla musen
Josefine i musvärlden. Där är björnhat och insamling av bebisbjörnars mjölktänder det viktigaste som finns. Men Josefine
vägrar tro att björnarna är hennes fiender.

Bodagen
i Vinterparken
18 februari 11-15⁰⁰

Rita och Krokodil

14.30 Knattefilm, 30 min

Rita är fyra år och har ett ovanligt husdjur – en krokodil!
Krokodil är jättesnäll, men busig. Rita och krokodilen är i
skogen och letar svamp, de fiskar, går på zoo, campar och
bekantar sig med en igelkott.

The Dressmaker

Långfilmer

14.00 Familjefilm, 81 min

16.00 Drama, 118 min

När Tilly (Kate Winslet) för första gången återvänder till sin
inskränkta hemby för att ta hand om sin sjuka mor (Judy Davis),
är hon en sömmerska av världsklass. Medan hon syr klänningar
som får människor att blomstra, svartnar relationerna med de
som en gång fick henne att lämna staden.

The Idol

16.30 Drama, 100 min

Bygger på den sanna historien om den unge Mohammed i Gaza
som drömmer om att komma till Kairo och sjunga i operahuset.
Drömmen känns långt borta tills han en dag bestämmer sig
för att han måste satsa allt. Han tar sig till uttagningen av Idol i
Kairo och ända till finalen i Beirut där han vinner Arab Idol 2013.

Nu är det snart dags för årets bodag i
Vinterparken! Alla hyresgäster är välkomna
till en rolig och händelserik dag, fylld med
aktiviteter för både stora och små. Självklart
kommer Birger på besök och kanske en och
annan ÖFK-spelare.
Östersundshem bjuder på kaffe, varm saft
och korv med bröd.
Håll utkik på hemsidan för program:
www.ostersundshem.se

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

YouTube.com/ostersundshem

