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Aman hängde under
tåget för att nå
tryggheten
Snart dags för Prova på-dagen igen!
Succé för ny Fun Park i Torvalla
Rabatt på matkasse och gymkort!

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: 0771-50 60 90
Upplåsning beställs dygnet runt
av Securitas. Du måste kunna
legitimera dig. Betalning sker vid
upplåsningen.
Störningsjour: 0771-50 60 90
(Securitas)
Skadedjursbekämpning:
Kontakta Felanmälan så kontaktar vi
i vår tur Anticimex.
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Attefallshusen
fortsätter att beröra
Under sensommaren har de första hyresgästerna flyttat in i våra
omskrivna Attefallshus. Husen är till för nyanlända, studenter och
ungdomar mellan 18 och 25. De kom till i kölvattnet av flyktingkrisen
hösten 2015, och vi förstår att det finns funderingar hos er hyresgäster
kring etableringarna. Vad man än tycker så är vår ambition att göra
så mycket vi kan för att alla ska trivas – både de som flyttar till
Attefallshusen, och ni som bor i närheten.
Trots att flyktingströmmarna till Sverige
har avstannat, så återstår behovet av tillfälliga bostäder hos många av målgrupperna som kom hit under hösten 2015
och vintern 2016. I vissa områden är
trångboddheten stor i vårt bestånd, och
vi ser att det finns en stor marknad för
Attefallshusen. Både för de familjer som
bor på liten yta, men också för studenter
och unga som står utanför bostadsmarknaden.
Etableringen av husen är ett led i det
åtagande som vi gjort tillsammans
med kommunen – där vi lovat 300 nya
bostäder per år de närmaste tio åren. När
vi utvärderade alternativen för tillfälliga
boenden konstaterade vi att Attefallshusen hade en långt bättre flexibilitet,
och ett bättre andrahandsvärde, jämfört
med sedvanliga modulbostäder som ofta
förekommit som boende för nyanlända.
Det är också viktigt att känna till att
konceptet är tillfälligt – vi bedömer att
husen ska stå i 6 år, och så fort möjlighet
finns ska hyresgästerna i småhusen slussas
in i ett permanent boende.

Månadshyran för varje hus är 5500 kr,
inklusive el, vatten och bredband. Ytan
är 25 kvadratmeter plus ett loft om cirka
10 kvadratmeter. Husen står utspridda i
Östersund med omnejd, och det har inte
alltid varit lätt att hitta lämplig mark. I
vissa fall har vi dragit tillbaka bygglovsansökningar där vi sett att det skulle bli
alltför trångt, eller rentav olämpligt, att
placera en grupp med byggnader. I andra
fall har vi avvecklat projekteringsplanerna redan på ett tidigt stadium. Men faktum kvarstår – någonstans ska husen stå;
behovet av tillfälliga – men ändå värdiga
– boenden är stort och det är angeläget.
Det är glädjande att se hur Attefallshusen nu tas i bruk av alla de målgrupper
som vi riktat oss till. På Blomstergården
bor både högskolestuderande skidåkare
och nysvenskar, som till exempel Aman.
(Honom kan du läsa mer om på sidan
fyra och fem.) Han satsar stenhårt på
skolan, men är också väldigt nyfiken på
att testa skidspåren på ÖSK. Kanske ser
vi en ny generation vintersportstjärnor
ta form i stans senaste bostadsområde.

Tryck: Berndtssons Tryckeri AB,
Östersund
Kontakt: hemma@ostersundshem.se

Daniel Kindberg, VD Östersundshem

Värmande
i vinter!

Nu börjar frosten att nypa i skinnet, och snart är vintern här på allvar. Då är det dags att värma
upp inne med ljus och sköna kuddar. Här hittar du några fina och fiffiga prylar för innemyset.

PYNTA MED
INSEKTER
Jaquardvävd prydnadskudde i bomull
med tryckt motiv i form av en grönskimrande
skarabé på mörk botten. 2 för 299 kr, Åhléns.

SÄKRA MYSET
RETRO PÅ VÄGGEN

Batteridrivna LED-blockljus med flammande,
varmt och naturtroget sken. Det här ljuset är i vax,
med praktisk timer. 49,90 kr, Clas Ohlson.

Locka in höstens sista solstrålar med denna härliga
solspegel. Finns med svart- eller guldfärgad ram.
99 kr, Rusta.

SKÖNA
AKVARELLDRÖMMAR
ICA Maxis nya samarbete med Hemtex har resulterat i
en snygg och prisvärd höstkollektion. Här ett lilablommigt
påslakanset i mjukt akvarellmönster, av ren bomullssatin.
249 kr, ICA Maxi.

EN RIKTIG ONÖDA
Söt ask i mässing till tandpetare som gåbortpresent,
eller för att ha tandpetarna framme istället för den
tråkiga plastasken. 129 kr, Hamngatan 12.

10 % R ABAT T MED
KLUBB Ö -KORTET
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Efter många år på flykt hittade
Aman tryggheten i Östersund
Text: Malin Gunnarsson • Foto: Jessica Lundqvist

Aman Abdasabi kom till Sverige för knappt två år sedan. Han färdades från Grekland till Centraleuropa på
en ranglig träbrits under ett tåg, utan att ha en aning om var han befann sig. Nu bor han i ett av Attefallshusen
på Blomstergården, och här i Östersund tänker han stanna.
Flykt är något som präglat uppväxten för
många nyanlända, liksom för Aman. Familjen flydde från Afghanistan redan när
han var 5-6 år, då de hamnade i Pakistan,
och när Aman var ungefär 15 år fattade
han det tunga beslutet att försöka hitta en
tryggare tillvaro. Han åkte till Iran utan sin
familj för att försöka få ett jobb, men insåg snart att utsikterna för ett bra liv inte
var stora där heller. Han och några vänner
gick till fots mot Turkiet, och kom så småningom till Grekland där de fick kontakt
med en smugglare.
– Från Grekland smugglade de oss under
tågvagnar, de hade ordnat en sak av trä
som hängde under tåget, som vi fick lägga
oss på. Då var jag rädd, det var läskigt. När
jag tänker tillbaka nu kan jag inte tro att
jag verkligen gjorde det.

Snöchock på Frösön
I något land åkte de fast, men fick hjälp att
köpa biljetter med sittplatser till Österrike och Danmark. Till sist hamnade Aman
i Stockholm, där han snabbt blev skickad
till Härkes förläggning i Östersund. Det
var den 19 december 2014.
– De berättade att det var mycket snö häruppe, men det tänkte jag inte så mycket
på. Det var ju lite snö i Stockholm, men
när jag kom ut från flygplanet i Östersund
var det som – pang, oj, vad kallt! Och så
snöade det.
Aman är saklig och beklagar sig inte när
han berättar om sin långa resa, och sin
livssituation. Men en sak är viktig, och
det är behovet av trygghet. Det är ett ord

som Aman upprepar många gånger under
intervjun, och det som han också säger
är den allra viktigaste anledningen till att
han flydde. På frågan om det var något
som var bättre, och som han saknar måste
han fundera. Svaret är främst kompisarna,
och möjligen mer fritid.
– Här är det mer trångt med tiden, man
måste planera mer.
Men på frågan om han tycker att något
är svårt att förstå sig på, eller om det är
något som svenskar gör annorlunda än i
hemlandet, svarar han skrattande.

Svensk fotboll är annorlunda
Engagemanget i Frösö IF är också en stor
anledning till att han känner sig som en
del av Östersund. Även om fotbollspelandet skiljer sig från det i hemländerna.
– Där går man bara och skjuter bollen,
man lär sig inte så mycket. På skolan här
jobbar vi med att tänka med hjärnan när
vi spelar, inte bara med fötterna. Det
tänkte man aldrig på i Pakistan, där spelar
man bara för att göra mål. Det är mycket
bättre här!

Vägrade skidor

”Jag känner mig som en del
av Sverige, speciellt i skolan.
Vi hade en uppgiftsinlämning
förra veckan där vi skulle
beskriva vårt drömsamhälle.
För mig är det Sverige.”
– Nej, inget som är konstigt här. När jag
var i Iran måste man alltid vara beredd att
visa legitimation, jag var där i tre månader
och jag var alltid rädd för polisen. Vi fick
inte åka bil, buss eller tåg och tunnelbana.
Bara gå. Visst finns det skillnader mellan
kulturer, men jag tycker inte att det är
något som är konstigt. Det är bättre här i
Sverige än i Afghanistan och Pakistan. Jag
känner mig som en del av Sverige, speciellt i skolan. Vi hade en uppgiftsinlämning
förra veckan där vi skulle beskriva vårt
drömsamhälle. För mig är det Sverige.

Framtidsdrömmarna just nu handlar om
fotboll, antingen som spelare eller coach.
– Vad det än blir ska det vara ett jobb där
jag har kontakt med folk.
Och vad gäller den obligatoriska skidåkningen då? Jo, Aman har testat, när han
bodde på Härke. Men först vägrade han
att ens ta på sig ett par skidor.
– Nej, fan, jag kan inte åka, jag kan inte
göra det, sa jag. Men nästa gång, då var det
en snäll personal som heter Anna-Lena,
som sa – kom nu, det är jätteroligt. Och så
åkte vi, och det var jättekul. Först var det
svårt, men sen blev det bara lättare och
lättare. Och så åkte vi varje dag. Med min
vårdnadshavare har jag också åkt långfärdsskridskor flera gånger. Det är jättekul.
Aman har givetvis kollat in spåren på
ÖSK, och nu återstår att se när snön kommer.
– Jag trivs så bra här. Visst ska jag hälsa på
familjen, men jag ska bo här i Sverige! v

Fakta:
Namn: Aman Abdasabi
Ålder: Fyller snart 18 år
Pluggar: Samhälle/fotboll på Storsjögymnasiet
Fritid: Spelar fotboll i Frösö IF, lagar gärna mat

Vilket ord söker vi?

TÄVLA
& VINN

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!

Skicka in ditt
svar senast
11 dec.
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Vinnare i korsordstävlingen i Hemma nr 1 blev Anna Andersson och Lillemor Johansson. Grattis, ni får två biobiljetter var med posten!

Dags att byta bostad?
Vi bygger för fullt på Remonthagen och Tallåsen, och i vissa hus har inflyttningen
redan börjat. Remonthagen ligger mellan Solliden och Körfältet, alldeles intill
skogsbrynet. Här är det lätt att kliva ut direkt i skidspåret, eller att cykla ner på stan.
Tallåsen ligger ovanför Jägarvallen, på I5:s gamla motorplan. Här har du nära till ICA
Maxi, Jamtli och allt som staden kan erbjuda. Vi bygger 1,5:or till 3:or, och alla lägenheter har hög standard med egen tvätt- och diskmaskin. Hyror från 5410 kr per månad.
Är du intresserad? Läs mer på www.ostersundshem.se eller ring oss på 14 04 00.

Hur fungerar det?
Höjda parkeringsavgifter
Östersundshem har länge släpat efter med prisjusteringar för sina parkeringar, garage och
carports. Den 1 januari är det därför dags för en höjning. Trots det kommer vi fortfarande
att vara en av de billigare aktörerna i stan, gällande uthyrning av parkeringar.
Varför höjer Östersundshem
parkeringsavgiften?
Våra parkeringsavgifter har släpat efter
övriga marknaden under många år. Vid
en översyn konstaterades också att våra
kostnader för bland annat el och underhåll har gått upp, därför är vi tvungna
att justera priserna. Trots höjningen
kommer vi ändå att ha de lägsta priserna på parkeringar i Östersund.
Hur mycket kommer min parkering att
kosta efter höjningen?
Varje parkeringsplats höjs cirka 20 %,
i snitt blir det 50 kronor per månad.
Dock skiljer det sig lite åt beroende på
vilken typ av plats du hyr idag – vi har
både p-plats med och utan elstolpe,
samt en del carports och garage.

Hur ser priserna ut i övriga Östersund?
Generellt sett ligger vi ca 35 % under
snittet för Östersund.
När ska prishöjningen ske?
Höjningen kommer att ske från och
med den 1 Januari 2017. Höjningen
syns på den avi som skickas ut i december. Om du har autogiro får du också en
avi. Denna är dock endast för information om höjningen, du behöver inte
betala den – autogirot löper på
automatiskt, men med det nya beloppet.
Kan alla hyra parkering hos Östersundshem, eller är det bara hyresgäster?
Alla är självklart välkomna att hyra
parkering hos oss. Du behöver alltså
inte vara befintlig hyresgäst.

Namn: Marcus Carlsson
Ålder: 26 år
Yrke: Medarbetare på Kundservice och
försäljning
Arbetat på Östersundshem sedan:
April 2015
Bor: På Jägarvallen

Prisexempel:
Hyra för p-plats med eluttag
Östersundshem före höjning: 199 kr/mån
Östersundshem efter höjning: 249 kr/mån
Snittpris i Östersund: 335 kr/mån
Skillnad efter höjning:
25,7 % billigare hos Östersundshem
Se alla priser på vår hemsida:
www.ostersundshem.se/parkering

Händer kring hemmet:
Nya tvättstugor och tak
I sommar har vi förbättrat flera fastigheter med olika underhållsinsatser.
I Brunflo har alla i kvarteret Storviken fått nya balkongdörrar, i Fåker
blev det nya tak och i andra fastigheter, bland annat i Valla och Valhall,
installerar vi självdoserande tvättmaskiner. Det innebär att du inte behöver kånka tvättmedel fram och tillbaka, men också att vi sparar på våra
naturresurser i och med att spillet minskar. Förhoppningen är också att
både tvättlokal och maskiner hålls renare när man slipper hälla i medel
för hand. Projektet ska senare utvärderas för att se om det blir aktuellt
med ytterligare självdoserande tvättmaskiner i fastighetsbeståndet.

Stans hetaste Fun park
finns i Torvalla
I slutet av september invigdes vår senaste leksatsning – en Fun
Park på närmare 7000 kvadratmeter mitt emot Fjällängsskolan
i Torvalla. Idén till lekparken kommer ursprungligen från barn
vid Torvallaskolan, och nu är deras idéer förverkligade i form av
kompisgungor, skatepark, multiarena och klättervägg. Ta med
barn eller barnbarn och lek loss, alla är välkomna!

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
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!
Färdiga matkassar från
ICA Supermarket Blå Center,
100 kr rabatt per påse!

Prova på-dagen!
Söndag 13 nov 2016 • 10-1400

Välkommen till en gratis prova på-dag i Östersund Arena. Här får alla
barn och unga chansen att testa flera häftiga sporter, helt utan kostnad.
Ingen föranmälan krävs. Ta med varma kläder, egna skridskor och hjälm.

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

abatt i
Lunchr angen!
restaurd Klubb Ö-kort.

Uppvisningar av IF Castor och Östersundsgymnasterna
Program och mer information: www.ostersundshem.se

m
För dig

e

Med Klubb Ö-kortet får du som ny
abonnent på ICA Supermarket Blå Centers färdiga matkassar 100 kr rabatt per
kasse. Matkassarna är anpassade efter
middagsmåltider och finns i storleken
tre middagar för två personer, upp till
fem middagar för fyra personer. Använd
rabattkoden "klubbö" när du beställer via
deras hemsida. www.ica.se/butiker

Börja spela ett instrument –
få fin rabatt hos Jämtlands
Musikskola
Med Klubb Ö-kortet får du halva priset
på grupplektioner för barn eller vuxna,
8 kurstillfällen á 30 minuter. Välj mellan
gitarr, sång, fiol eller piano. Eller varför
inte lufta sångstrupen med 14-veckorskursen "Rock & Gospelkör"? Det finns
en kör för vana sångare, och en kör för
nybörjare.
www.jamtlandsmusikskola.se

Fler Klubb Ö-erbjudanden! Se hela listan på www.ostersundshem.se/klubbo
FRISTILEN
Fristilen erbjuder en inledande kostnadsfri personlig hälsoplan (värde 450 kr).
Om du väljer att bli medlem får du gratis inskrivningsavgift (värde 900 kr),
gratis träningsanalys (värde 900 kr) samt 10 % på månadsavgiften.
www.fristilen.se

SVARTSJÖARNAS SKIDSPÅR
När snön väl har lagt sig rekommenderar vi en tur till Svartsjöarnas
natursköna skidspår. Premiären sker oftast i slutet av av november.
Spåren är gratis för alla och hålls i fint skick en idéell förening.
Östersundshem är med och stöttar. www.svartsjoarna.se

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

YouTube.com/ostersundshem

