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i Östersund

Dans med svåra steg
Felicia får konståkning att se lätt ut

• Nytt korsord – fler glada vinnare!
• Kör miljövänligt – gå med i vår elbilspool
• Prova på-dagen – 29 oktober

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.
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Östersundshem
– pionjärer i 70 år!
I år fyller Östersundshem 70 stolta år. Sedan starten 1947 har det
hänt mycket i företagets historia – och i vår stad. Från Lort-Sveriges
dass på gården, till barnrikehus, loftgångar och elbilar drivna av
solpaneler – utvecklingen under dessa sju årtionden har inneburit
enorma förändringar för våra hyresgäster.
Trots att så mycket har förändrats, hittar
vi ändå många gemensamma nämnare
med dåtidens Östersundsbostäder (som
från början bestod av flera små stiftelser)
och nutidens Östersundshem. Vårt uppdrag från vår ägare kommunen har alltid
bestått i att lösa konkreta problem – bostadsbristen som präglade 40-talets Östersund byggdes bort lika resolut då som
idag.
Vi har alltid haft framsynta och progressiva politiker, som sett nyttan och nödvändigheten av att fatta snabba beslut när
nöden är som störst. Därför har vi alltid
varit först i ledet när det gäller att tillgodose Östersundsbornas behov av nya
hem. Kvarteret Hjorten, Körfältet, Torvalla och nu Stadsdel Norr, de är bara några
exempel på vår kraft att förändra staden.

Den bostadspolitik som inledde sin bana
efter andra världskriget har fortsatt att
prägla Sverige i närmare 70 år. Då som
nu handlade det om stor flexibilitet när
det gäller olika upplåtelseformer, och en
stark vilja att alla ska ha en dräglig bostad.
Redan på 70-talet byggde Östersundsbostäder villor till försäljning, och liksom nu
till riktigt bra priser. Allt för att ge stadens
invånare möjlighet till ett tryggt, eget
hem. Pionjärandan och beslutsamheten
som alltid funnits i vårt bolag är vi stolta
över. Vi förvaltar arvet med respekt, och
vi jobbar hårt varje dag för att utveckla
ett Östersundshem som blir ännu bättre
än gårdagens.
I slutet av året firar vi vårt jubileum, och
då är alla hyresgäster välkomna på öppet
hus. Mer om detta på sidan 7.

Vi ses på jubileumsfesten – till dess önskar jag alla hyresgäster en riktigt fin höst!
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Kura skymning
Till hösten vill vi kura och mysa med varma färger och levande belysning. Använd gärna
batteridrivna ljus, så blir myset både säkrare och bekvämare. De flesta stora kedjorna har fått
in många roliga LED-varianter som du kan anpassa till de flesta ljusstakar och lyktor.

FINT MED FUSK
Nu kommer alltfler batteridrivna ljus
som är riktigt fina. Dessa har integrerade
LED-lampor som håller minst två år,
både ekonomiskt och säkert.
99 kr per par, www.lystema.se

VARDE LJUS
Cono ljusstake från Kähler, i blank glasyr
med flera spännande former och färger.
169 kr, www.rum21.se

ALTERNATIV TILL
KORSORDET
Rogivande mandalas kan man aldrig få
nog av, de är hjärngympa och avkoppling för
både vuxna och barn, En mycket fin målarbok med vackert omslag och limmad rygg.
51 kr, www.bokus.com

VÄGGKAKTUS
Nytryck av gammal reseaffisch, med en
härlig illustration som man sällan ser längre.
På allposters.se finns massvis av roliga
posters till bra priser. Just denna kostar
ca 140 kr (28 x 43 cm). Sök på ”vintage”
och ”travel” för att hitta fler varianter.

RETRO I SOFFAN
Prydnadskudde med tryckt, vackert
mönster framtaget av Hemtex i samarbete
med illustratören och formgivaren Ulrika
Gustafsson. Finns både i en grå och blå
färgställning. 249 kr, Hemtex.

Fakta:
Namn: Felicia Lindman
Studerar: Första året på gymnasiet,
estet media.
Intressen: Vara med kompisar, träna
konståkning, titta på tv-serier, djur,
dataspel.
Bor: På Frösön.

HEMMA H OS MI G

Kalla nerver och iskallt fokus

– Viktigast är glädjen och att ha kul!
Text: Victoria Herkules • Foto: Sandra Lee Pettersson

Det är konståkningsträning i Östersund Arena, och skridskoskenorna ljuder mot den kalla och hårda isen.
Snart 16-åriga Felicia Lindman snörar vant på sig skridskorna och gör sig redo för dagens träningspass.
Felicia bor i Östersundshems vita hus vid
brofästet på Frösön tillsammans med sina
föräldrar och två katter. Men i Östersund
Arena hittar vi hennes andra hem, här har
IF Castor konståkning all sin träning och
här tillbringar Felicia mycket av sin tid.
Konståkningen har varit en del av hennes
liv sedan hon var fem år, då följde hon
med sin kusin som skulle börja åka och på
den vägen har det fortsatt.
– Det är en väldigt varierande träningsform som innefattar både isträning och
styrka och kondition. Isträningen är roligast, det är kul att lära sig nya saker, som
svårare hopp och mer avancerade piruetter och steg, berättar Felicia.

Bäst är att uppträda
Det är augusti och utomhus finns lite
sommarvärme kvar, men inomhus i arenan är det desto kallare. Isen i A-hallen
har nyligen kommit på plats efter sommaruppehållet och det innebär att Felicia
och hennes klubbkamrater kan börja med
isträningen igen. Sedan arenan invigdes
för fyra år sedan har det hänt mycket
med konståkningen i Östersund. Klubben
har satsat på en ny tränare som jobbar på
heltid och den nya lokalen har även den
medfört ett lyft.
– Det är stor skillnad, lokalerna är större
och bättre, vi har ett eget omklädningsrum och det finns även läxrum och kök
där man kan värma mat, säger Felicia.

”

Det är väldigt roligt med
showerna. Kul att få uttrycka
sig till musiken och samtidigt
spela lite teater, det är inte
lika seriöst som vid tävling
och alla i föreningen är med.

”

Höjdpunkten för Felicia och de andra
åkarna i IF Castor konståkning är att göra
shower och uppträdanden. De har två
shower per år, en jul- och en vårshow. Då
får de visa upp vad de lärt sig under terminen, och nästa vårshow blir något utöver
det vanliga eftersom föreningen fyller 100
år då.
– Det är väldigt roligt med showerna. Kul
att få uttrycka sig till musiken och samtidigt spela lite teater, det är inte lika seriöst
som vid tävling och alla i föreningen är
med, berättar Felicia.

träna på att ramla säkert. Konståkningssektionen i IF Castor är ett av Östersundshems sponsorsamarbeten, och vid några
tillfällen per år har du som hyresgäst möjlighet att prova på konståkning.
– Det är en bra möjlighet att komma och
testa. Man har väldigt kul både på isen
och omklädningsrummet. Konståkningen
passar de flesta, och både tjejer och killar
är lika välkomna. Vi är mest tjejer i föreningen och vi skulle gärna ha fler killar.

Hellre träning än tävling
Felicia tävlar som B-åkare, och ställer upp
i cirka fem tävlingar per säsong i Mellersta Norrland. Det är ett stort distrikt som
sträcker sig från Sundsvall i söder till Piteå
i norr, och ibland blir det långa resor för att
tävla i tre minuter. Men för Felicia är det
inte tävlingsmomentet som lockar mest
utan träningen och gemenskapen.
– Det viktigast är glädjen och att ha kul,
att träna konståkning kommer jag fortsätta
med. v

Killar efterlyses
Konståkning är en av de största vintersporterna i Sverige och intresset har växt
de senaste åren, så även i Östersund. Det
första steget för de som vill börja med
konståkning är skridskoskolan. Där handlar det om att lära sig själva grunden i
skridskoåkning – åka framåt, bakåt och
Börja träna konståkning:
Gratis prova-på för hyresgäster under novemberlovet.
Måndag, tisdag och onsdag vecka 44, kl 11-12. Ingen
föranmälan krävs. Tag med egna skridskor och hjälm!

TÄVLA
& VINN
Skicka in ditt svar
senast 15 okt

Vilket ord söker vi?

nnare!
Nu med fler vi

Lös korsordet och skicka in det gulmarkerade ordet till oss. Fyra 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 korsord Hemma nr 2 blev Ann-Christine Andersson och Eva-Mari Nilsson. Grattis, ni får två biobiljetter var med posten!

Första tre månaderna
gratis: Uppge kampanjkod
”Östersundshemsbo”

Jag kör på
sol-el

Dela elbil med andra;
enkelt, prisvärt och
miljövänligt
Behöver du bil bara ibland? Eller en extra bil vid vissa tillfällen?
På Remonthagen och Tallåsen har vi skapat Norrlands första
elbilspool för att fler ska kunna köra bil med gott samvete.

Bilpoolen är ett samarbete mellan Östersundshem och Move About.
Läs mer och anslut dig via www.ostersundshem.se/elbilspool

Hur fungerar det?
Östersundshem fyller 70 år
1947 lades grunden till det som idag är Östersundshem, i och med det föddes
även allmännyttan i Östersund. Det har varit händelserika år, från de första byggprojekteten med kvarteret Hjorten och Häradsskrivaren till skapandet av stadsdelen
Torvalla, vidare till idag och bygget av nya hem på Tallåsen och Remonthagen.
Från att vara en fastighetsförvaltare, till att vara en samhällsutvecklare.
Vad är tanken med boken?
Den berättar hela Östersundshem historia från starten med stiftelsebostäder
till idag. Boken är ett sätt att kunna visa
på vilket kraftfullt sätt Östersundshem
bidragit till utvecklingen av Östersund
under de senaste 70 åren.

Hur ska Östersundshem fira detta?
Genom ett jubileumsevent nu i höst.
Mer information om eventet kommer
längre fram, men jag kan avslöja redan
nu att det då även kommer att släppas
en bok om Östersundshems historia.

Yrke: Ordförande i Östersundshems styrelse
Suttit styrelsen sedan: 2011

ÖSTE

Vilka är inbjudna till jubileumseventet?
Till evenemanget kommer vår ägare,
hyresgäster, personal, styrelse och ett
fåtal samarbetspartner att bjudas in.
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Vi vill förbättra boendemiljön för våra
hyresgäster, därför har vi samlat in tankar
och förslag om förbättringar under våren
och sommaren, både via en webbenkät på
hemsidan och under Bodagen på Jamtli.
Det har kommit in många önskemål och
nu är det dags för oss att sammanställa
dem, innan vi går vidare med vad som ska
göras i de olika områdena. Vi återkommer!

Bor: Östersund

När äger jubileet rum?
Senare i år, före jul. Exakt datum
kommer vi att offentliga göra när
tillställningen närmar sig.

Händer kring hemmet:
Mer om boinflytande

Ålder: 72

SH

Hur kom ni på idén med en bok?
Den växte fram i samband med att
jag och vd, Daniel Kindberg skulle
uppvakta kommunstyrelsens ordförande AnnSofie Andersson på hennes
60-årsdag. Jag kände att det hade varit
roligt att kunna ge bort en present som
var kopplad till bolaget, och då dök
idén upp om att ta fram någon form av
skrift om Östersundshems historia. Då
det inte fanns någon sedan tidigare gav
jag förslaget om att vi skulle ta fram en,
och på den vägen är det.

Namn: Tord Andnor

4 7-2 017

Är du osäker på något som rör ditt boende? Kontakta vår kundservice:
Tel 063-14 04 00 (öppet kl 08-16.30) eller info@ostersundshem.se

Förvara inte saker i
trapphuset/korridoren

Har du glömt bort din
cykel?

Det är viktigt att hålla trapphuset rent
från sådant som är brännbart eller hindrar
framkomligheten. Förvara istället barnvagnar, möbler, pappersinsamling och
annat i ditt förråd eller din lägenhet. Det
är en enkel åtgärd för att skydda dig och
dina grannar mot brand.

Varje år hittar vi många bortglömda cyklar
i våra områden. Flera cykelrum är fyllda
av hojar som inte längre används, kanske
är din en av dem. Kom ihåg att kolla till
din cykel ibland, och ta med den när du
flyttar. Kör den till skroten om du inte
längre tänkt använda den.

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

Novemberlovskul på
Campus (Mittuniversitetet)
Tillsammans med ÖDFF bjuder vi in till
gratis lovaktiviteter för unga mellan 10
och 15 år.
Vi håller till i Exercishallen på Campus
och det blir roliga dagar med fotboll,
volleyboll, innebandy och annat skoj.
Ingen föranmälan krävs.
Varje dag från måndag 30 oktober till
onsdag 2 november, kl 12-16.

Prova på-dagen!

Bandyskola och
skridskokul med ÖBS

Söndag 29 okt 2017 • 10-1400

50 % rabatt på avgiften för skridskokul
och bandyskola.
www.ostersundbandy.se

Östersund Arena

Gratis och fullspäckad prova på-dag med häftiga sporter för barn i
alla åldrar. Ta med egna skridskor och hjälm, samt varma kläder.
Aktiviteter både ute och inne. Ingen föranmälan krävs!

Godisr
egn
med

Hockey & kälkhockey (ÖIK) Konståkning (IF Castor)
Bandy på is (ÖBS) Gymnastik (Östersundsgymnasterna)

Birger

Uppvisningar av IF Castor och Östersundsgymnasterna

Mer info kommer på www.ostersundshem.se
Med reservation för ändringar

!

Hockey till halva priset

H A LV
A
PR ISE
T!

ÖIK
50 % rabatt A-lagets hemma. Gäller förköpta biljetter. Köpes hos ICA Kvantum,
mot uppvisande av Klubb Ö-kortet.
Brunflo IK
50 % rabatt A-lagets hemma
Visa upp ditt Klubb Ö-kort i biljettkassan
för att erhålla rabatten.

Fler Klubb Ö-erbjudanden! Se hela listan på www.ostersundshem.se/klubbo
LJUSEXPERTEN
Mer ljus i höstmörkret! 15 % på hela sortimentet.
www.ljusexperten.se/butik/ostersund

GRÄNDENS DELI
10 % rabatt på alla ostar och charkuterier från de manuella diskarna.
www.grandensdeli.se

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

YouTube.com/ostersundshem

