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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 
Vissa avvikelser kan förekomma, se 
aktuella öppettider på vår hemsida.

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

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.

HEMMA ges ut av Östersundshem

Redaktör: 
Malin Gunnarsson, Östersundshem

Ansvarig utgivare:  
Daniel Kindberg, Östersundshem

Grafisk produktion:  Östersundshem

Text:  
Victoria Herkules, Östersundshem 
Malin Gunnarsson, Östersundshem

Foto: Sandra Lee Pettersson, 
Dreamstime, Scandinav Bildbyrå

Tryck: Berndtssons Tryckeri AB, 
Östersund

Kontakt: hemma@ostersundshem.se

Tillsammans  
skapar vi trivsel
Som hyresgäst har du en central roll i utvecklingen av våra bostads- 
områden, för vem känner till dem bättre än de som faktiskt bor där? 
Hyresgästernas möjlighet att påverka sker genom boinflytande.  
Det är ett betydelsefullt instrument för att få en fingervisning om vad 
som behöver förbättras. Om vi inte utvecklar våra områden och vågar 
tänka nytt kan du som hyresgäst i värsta fall välja att flytta, något vi som 
givetvis vill undvika i så stor grad som möjligt. 

För oss som kommunalt bostadsbolag är 
det viktigt att utvärdera vårt arbete och 
våga tänka nytt. Detta gör vi såväl när det 
gäller vårt interna dagliga arbete, vår ny-
produktion samt givetvis kring hur vårt 
boinflytande ska se ut och fungera. Därför 
pågår just nu ett arbete om hur vi ska stär-
ka din roll som hyresgäst, tillsammans ska 
vi skapa trevliga bostadsområden som du 
trivs i och vill bo kvar i. 

De gemensamma ytorna i spelar även 
en stor roll i det underhållsarbete som vi 
gjort, och planerar att utföra under året. 

För att öka tryggheten i ditt område 
moderniserar och kompletterar vi belys-
ningen i allmänna utrymmen, samt på 
gårdarna. Efter önskemål från hyresgäster 
fortsätter vi arbetet med att installera pas-
sersystem i våra centrala fastigheter samt 
tittar över ett renoveringsprogram för 
våra tvättstugor, detta för att vi ska kunna 
tillhandahålla moderna tvättstugor. 

Längre fram i tidningen under vinjetten 
”Hur fungerar det” kan du läs mer om bo-
inflytande. 

Daniel Kindberg, VD Östersundshem

Vi önskar alla hyresgäster en fin vår och sommar!



FINT PÅ FOT
Lättplacerad piedestal eller sidobord  

i metall, för blomkrukor eller annan  
dekoration. Finns i fler färger.  
Höjd 19 cm, diameter 15,5 cm.  

69 kr, Lagerhaus

UTE ELLER INNE
Supersnygg och bekväm rottingfåtölj 

med riktiga pocketresårer i dynan. Funkar 
både inne och på en inglasad balkong.  

1495 kr exkl. dynor, Ikea.

Grön sommar i 
svart & natur

Äntligen värmer solen och det börjar bli dags att plocka fram balkongmöblerna och  
blommorna. Här kommer några nya tips för inredningen ute, både budget och lyx.

SNYGGT HÄNG
Praktisk dubbelampel i svart eller vit 

bomull, med plats för två krukor (ingår ej). 
159 kr, Granit.com

GRYMT FÖR GRYTAN
En riktigt fin present till en utflyttad Östersundare är  

det här grytunderlägget i pulverlackat stål, med filttassar.  
Från svenska Men at Work. Ca 245 kr, finns bl.a. på 

Hamngatan 21 och Rum21.se
SITT VACKERT

Dekorativ och tvättbar sittkudde i bomull, 
dessutom till bra pris – två kuddar för 149 kr, 
en för 99 kr. Finns i flera färger och mönster.  

Från Ellos.se



 

Kvarteret Hjorten
Byggnadsår: 1947 

Antal lägenheter idag: 192 st 

Firar 70 år: 22 juli 2017

I sommar anordnar festfixarna en heldag med händelser för de hemvändare som växte upp i gårdarna.
Bakre raden fr. vänster: Roger Leosson, Torbjörn Zetterman, Agne Ottosson och Christina Sundberg-Jonsson.
Främre raden: Ingrid Sundberg, Sibyl Svärdfelt och Maud Winberg.



HEMMA HOS MIG

Kvarteret Hjorten firar 70 år 
De första gårdsbarnen är nu pensionärer

Varmvatten endast på fredagar, ett eget handbollslag, och en eldare som skötte om pannrummet.  
Det har hänt mycket i kvarteret Hjorten på 70 år.

Text: Victoria Herkules  •  Foto: Sandra Lee Pettersson

Under 50- och 60-talet kryllade det av 
barn bland tegelhusen med de blå bal-
kongerna nedanför tennishallen. Runt 
400 barn bodde i de då nybyggda lägen-
heterna. De bytte bokmärken i trappupp-
gångarna, spelade bordtennisturneringar i 
källaren och hoppade hage på gårdarna. 
Hjorten började byggas 1947 och det 
var då Östersunds första, större bostads-
kvarter. Hyresrätterna var moderna; med 
rinnande vatten, badrum och tvättstuga. 
Och istället för uppvärmning med vedspis 
och kakelugn fanns en modern värme- 
central som sköttes av en eldare.
– I början var det bara varmvatten mellan 
klockan 16 och 19 på fredagar. En del fick 
då besök av släktingar och andra som ville 
ta sig ett bad, berättar Agne Ottosson, 
som är en av de som växt upp i området.

Fullt ös på gården
Han var bara tre månader när hans familj 
flyttade dit, och när Agne besöker kvar-
teret idag tittar han automatisk upp mot 
fönstret där han brukade bo. 
– Man kommer tillbaka till barndomsmin-
nena direkt. Det var en hel del bråk och 
bus mellan oss barn, men det var ett 
fantastiskt umgänge – med bandy- och 
brännbollsturningar, rullskridskotävlingar 
och mycket annat. Vi behövde inte gå 
långt för att ha roligt, säger Agne. 
– Det bildades även ett handbollslag i  
området, H-61. Tränaren bodde på gården 
och många gick långt inom handbollen, 
fortsätter han.

Barnen som lekte på Hjorten är nu vuxna 
sedan länge. Några har flyttat tillbaka och 
en del vill göra det. Somliga bor i andra 
delar av Sverige, eller på andra sidan jor-
den. Men gemenskapen finns kvar och 
eftersom Hjorten nu fyller jämnt ska det 
firas – inbjudningarna är utskickade och i 
sommar är det många som återvänder till 
sina barndomskvarter. 
– Vi har redan fått in många anmälningar, 
säger Agne. 
 
Historien ger gemenskap
Tanken på att fira Hjortens jubileum bör-
jade för 20 år sedan när Agne sprang på 
några av de kamrater han brukade leka 
med. Det året skulle kvarteret fylla 50 år 
och idén om en återföreningsfest växte 
fram. Då, 1997, kom det över 300 perso-
ner, och i sommar är det dags igen. 
– Många vill flytta tillbaka, de har sin  
familj här och rötterna drar, säger Agne. 
Ingrid Sundberg och Sibyl Svärdfelt är två 
av de som har återvänt till Hjorten. Som 
barn bodde de i trappuppgångarna bred-
vid varandra och de gör så även idag, men 
i andra lägenheter – i ett annat hus. Sibyl 
föddes i området, medan Ingrid kom dit 
som 10-åring.
– Vi har hängt ihop sedan Ingrid flyttade 
hit för 58 år sedan, säger Sibyl. 
– Det var ett otroligt område att växa upp 
i, vi hade alltid en kamrat ute på gården.
Ville man leka gick man bara ut. Sedan 
fanns även Björkbackaparken, ÖSK och 
skridskobanan på Fyrvalla, säger Ingrid.

1955 kostade en tvårummare 130 kronor 
i månaden, och i många av dem bodde  
familjer med tre, fyra eller till och med 
sex barn.
– Det var inga konstigheter. Alla vuxna 
var föräldrar till alla barn och det fanns 
en otrolig trygghet i området. Jag tror att 
det är just den tryggheten som gör att vi 
känner en sådan gemenskap än idag, säger 
Sybil.

Ungefär en gång i månaden träffas Agne, 
Sybil, Ingrid och några av de andra som 
växte upp i området och just nu är det 
fokus på sommarens återträff. På agendan 
står bland annat sightseeing med buss för 
att visa upp hur Östersund ser ut idag, 
kaffe på Rådhuset och självklart ett åter-
besök på Hjorten.
– Jag ser framemot det otroligt mycket. 
Det är många som anmält sig som jag inte 
sett på länge, säger Sibyl. v

1955 kostade en tvårummare 
130 kronor i månaden, och i 

många av dem bodde  
familjer med tre, fyra eller  

till och med sex barn.

”

”

I sommar anordnar festfixarna en heldag med händelser för de hemvändare som växte upp i gårdarna.
Bakre raden fr. vänster: Roger Leosson, Torbjörn Zetterman, Agne Ottosson och Christina Sundberg-Jonsson.
Främre raden: Ingrid Sundberg, Sibyl Svärdfelt och Maud Winberg.
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Vinnare i korsordstävlingen i Hemma nr 1 2017 blev John Larsson och Hjördis Bohm. Grattis, ni får två biobiljetter var med posten!

Vilket ord söker vi?
Lös korsordet 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! 

TÄVLA
& VINN

Skicka in ditt 
svar senast 

16 juni

1. Grilla lugnt. Använd gärna de grillplatser 
som finns i våra områden. Om du grillar med 
egen grill, se till att hålla dem på avstånd från 
huset, det vill säga: Grilla inte på balkonger 
och uteplatser.

2. Inga studsmattor. Eftersom studsmattor 
medför en stor olycksrisk och vi dessutom är 
ansvariga för det som sker inom våra områ-
den, kan vi inte tillåta studsmattor på gårdar 
och uteplatser. 

3. Dags för plask. Det är okej med plask-
pooler för de minsta barnen. Kom bara ihåg 
att alltid hålla koll och att tappa ur vattnet 
när de badat klart, på grund av olycksrisken. 
Pooler som rymmer mer än 300 liter får inte 
användas inom våra områden.

4. Kör varsamt. Så här på våren och  
sommaren är många barn ute och leker. 
 Försök hålla det i minnet och kör lite extra 
lugnt kring bostadsområdena.

5. Fimpar. Undvik att kasta fimpar på mar-
ken. Tänk på småbarn och husdjur, och inte 
minst den allmänna trivseln i området. 

6. Cykelparkering. Sommaren är cykelns 
årstid. Se bara till att parkera den antingen i 
cykelställen eller i cykelrummen. Då blocke-
rar du varken dörrar eller vägar i onödan.

Kontakta gärna din områdesvärd när det 
gäller utemiljön på din gård.

Några påminnelser inför sommaren



 

Varför planerar Östersundshem att ta 
tillbaka ansvaret för boinflytande?
Vi vill göra det lättare för hyresgästerna 
att utöva sitt boinflytande – direkt mot 
hyresvärden, utan mellanhänder. Alla 
som bor hos oss ska ha möjlighet att på-
verka och tycka till, det är en grundläg-
gande rättighet för dig som hyr bostad. 
Därför vill vi återta ansvaret.

När kommer det nya systemet igång?
Under 2017. Inom kort inventeras vi 
alla lokaler som HGF haft tillgång till. 
Tanken är att öppna upp dessa utrym-
men för alla hyresgäster, så att fler får 
tillgång till en gemensamhetslokal. 
Detta arbete sker löpande under året. 
Under tiden passar vi på att fråga er 
boende om angelägna åtgärder i just 
ditt bostadsområde. Den 20 augusti 

Hur fungerar det?  
Boinflytande

Tidigare har Hyresgästföreningen (HGF) hållit i boinflytandet för dig som bor hos 
oss. Men eftersom vi gärna vill tillvarata de åsikter och det engagemang som finns i 
våra bostadsområden, så tittar Östersundshem på att ta tillbaka ansvaret för denna 
viktiga funktion.

bjuder vi in alla våra hyresgäster till en 
Bodag på Jamtli. Här har du möjlighet 
att göra din röst hörd, träffa bovärdar 
men också ta del av underhållning och 
en trevlig dag. 

Vad omfattas av boinflytande 
i praktiken?
Enligt Boverket avser boinflytande  
(eller boendeinflytande) vanligen 
ett mer kollektivt inflytande över 
utvecklingen i det egna bostadsområ-
det. Boinflytandet gäller alltså främst 
underhåll, skötsel och förbättringar av 
gemensamma ytor som gårdar, lekplat-
ser, källare, garage och parkeringar. Om 
det däremot finns brister i din enskilda 
lägenhet funkar det precis som vanligt 
med felanmälan, eller möjlighet till en 
standardhöjande åtgärd. 

Hur utövar jag boinflytande?
Kontakta oss och berätta om dina tan-
kar och förslag på förbättringar. Det kan 
gälla önskemål om nya parkbänkar, ett 
fotbollsmål till barnen på gården eller 
nya planteringar. Men kom ihåg – det är 
främst gemensamma ytor som omfattas 
av boinflytandet, inte ditt enskilda 
boende. Mejla till info@ostersundshem.se 
och märk ditt mejl ”Boinflytande”. Eller 
skicka ett vykort till Östersundshem 
AB, Rådhusgatan 29, 831 35 Östersund. 
Märk kortet ”Boinflytande”.

Husdjur medför ansvar
I många av våra bostäder finns det husdjur, och som djurägare 
har du ett stort ansvar, dels för ditt djur men även för att visa 
hänsyn till grannar och andra. Håll din hund kopplad i bostads-
området, tänk på barn och att det kan finnas de som är rädda för 
hundar. När du rastar hunden kom ihåg att göra det utanför bo-
stadsområdet, och ta med dig en påse så att du kan plocka upp.

Katter får röra sig fritt utomhus, men det ändå vara bra att kolla 
av med grannar och andra så att din katt inte orsakar störningar.

På grund av allergier får husdjur inte vistas i tvättstugan.

Håll koll på trapphustavlorna
I många av våra fastigheter finns digitala informationstavlor 
i trapphusen. Där lägger vi ut viktigt information till dig som 
hyresgäst, så ta för vana att alltid kolla på skärmen när du går 
förbi. Det kan vara budningar om underhållsarbete eller annat 
som händer i området. Välj ”info” med hjälp av pilarna, tryck 
sedan OK för att läsa mer.

Systematisk hyressätttning
Tillsammans med Hyresgästföreningen ser vi över bostadshy-
rorna på ett systematiskt sätt, det vill säga att lika egenskaper 
och standarder ska värderas likvärdigt. Som en del i det arbetet 
håller vi på att inventera våra fastigheter, och eventuellt kommer 
vi att besikta en del lägenheter, främst i vårt äldre bestånd. Om 
det skulle bli aktuellt med besiktning av din lägenhet kommer du 
att informeras om detta.

Händer kring hemmet:

Namn:  
Boinflytandegruppen (Ola Ångman, 
Elenor Eriksson, Malin Gunnarsson.)

Ålder: Nybildad 2017

Arbetat på Östersundshem sedan: 
Allt från fem till ett år.
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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

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

SIMKLUBBEN ÄGIR
15 % rabatt på simskola för barn 5-10 år. 20 % rabatt på avgift för 
simkollon. För att ta del av rabatten anmäl dig via mejladressen 
simskola@skagir.se. Ange Klubb Ö i din anmälan.  www.skagir.se

ÖSTERSUNDS BEGRAVNINGSBYRÅ
50 % rabatt på utvalda juridiska handlingar; testamente, gåvobrev och  
samboavtal. Fri förvarning av dokument med dokumentbevakning (ord. pris 
500 kr i engångskostnad).  www.ostersundsbegravningsbyra.se

Bodagen på Jamtli 
Den 20 augusti är det säsongsavslutning på Jamtli Historieland, och den 
dagen tillägnas särskilt våra hyresgäster. Du går in gratis med ditt Klubb 
Ö-kort, och förutom en massa roligheter får du också en unik chans att utöva 
boinflytande. Det blir historievandring om utvecklingen av våra hem över tiden 
och Spilloteket erbjuder pyssel de luxe. Det finns också chans för 40 barn att 
få fribiljetter till teaterföreställningen Rasmus på Luffen.  
 

Rasmus på Luffen 
Föreställningarna spelas på Jamtlis stora scen mellan 
10 och 20 augusti. Med Klubb Ö har du 50 procents rabatt 
på biljettpriset. (ord. pris, 250 kr vuxen och 150 kr barn). Du 
bokar på www.sandelius.se. Välj datum och klicka därefter 
på ”Använd kampanjkod” längst ner på sidan.  
Fyll i Östersundshem som kampanjkod.  
 

Billigare entré 
Som vanligt har du under hela sommarsäsongen rabatt på  
inträdet till Jamtli. Klubb Ö-medlemmar betalar 157 kr  
(ord. pris för vuxna är 270 kr). Barn t.o.m. 18 år går in gratis.  
 

Vårmarknad 
Missa inte heller Jamtli vårmarknad den 20 och 21 maj. Besök 
Östersundshems torgbod om du vill veta mer om våra kedjehus 
på Remonthagen och annan nyproduktion. Eller lyssna på 
föreläsningen om vårt hållbarhetsarbete!

Jamtlis vår- och sommarprogram  
hittar du på www.jamtli.se

Fullspäckat med fina  
erbjudanden på Jamtli

Gratis cirkus med prova-på!
Lördag den 20 maj klockan 12 anordnar 
Cirkus Kul & Bus en föreställning enbart 
för Klubb Ö-medlemmar. Det bjuds på 
cirkusföreställning och hamburgare, och 
efteråt kan barnen prova på att göra 
cirkuskonster. www.cirkusskolan.com

Mer info kommer på Östersundshems 
hemsida närmare evenemanget. 

Sommarskola med 
Östersundsgymnasterna
Klubb Ö-medlemmar har 100 kr i rabatt 
på gymnastikskola för barn födda 2004-
2009. Du bokar via Östersundsgymnas-
ternas hemsida, och betalar då ord. pris. 

Rabatten får du som en återbetalning: 
mejla namn och kundnummer hos  
Östersundshem, samt kontonummer,  
till angelica.kanslist@gmail.com.

www.ostersundsgymnasterna.se

Rabatt på Storsjöyran
Du får 200 kr i rabatt på valfri endagsbil-
jett – fredag eller lördag (ej ungdomsbil-
jett). Du betalar 550 kr (plus serviceavgift 
40 kr), ord. pris 750 kr. Erbjudandet gäller 
till och med den 31 maj, max fyra biljetter 
per hushåll. Använd Öhem2017 som 
kampanjkod.

www.yran.se/biljetter

HALVA
PRISET!

42 %
RABATT 200 krRABATT

100 krRABATT


