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Kontaktinformation

Kundtjänst: 063-14 04 00
Boka besiktningar, lägenhetsfonder, 
uthyrning, nycklar, störningar m m. 
Våra öppettider är 10.00–16.30,  
telefontid 10.00–12.00, 13.00–16.30.  
Under vecka 28-31 har vi lunchstängt 
mellan kl 12.00-13.00.

Felanmälan: 063-18 00 11
Vid fel i din lägenhet eller i allmänna 
utrymmen.

Ekonomi och administration:  
063-14 04 33
Inbetalningar, inkassoärenden,  
leverantörsfakturor.

Vid akuta fel efter 16.30,  
ring jouren: 063-13 71 00

Jour Brunflo, Tandsbyn, Fåker,  
Lit och Häggenås (efter 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 och betalning sker vid upp- 
låsningen.

Störningsjour: 0771-50 60 90
(Securitas)

Skadedjursbekämpning:  
063-18 31 83
(Anticimex)

Hej alla boende!

På Östersundshem arbetar vi dagligen 
för att du som är hyresgäst hos oss ska 
känna dig speciell, bland annat genom 
att skapa samarbeten och lösningar som 
ger dig förmåner. En del i det arbetet är 
Klubb Ö och det kort du har fått hem
skickat till dig. Där samlar vi erbjudan
den som vi hoppas att du har både nytta 
och glädje av. Just nu har vi till exempel 
några trevliga uppstartserbjudanden och 
vår förhoppning är att vi genom Klubb Ö 
fortlöpande ska kunna ge dig erbjudan
den som gör att du trivs extra bra hemma 
i din lägenhet och i Östersund som stad. 

Så ser vi också på våra sponsringssam
arbeten. Vår målsättning är att vara en 
samhällsbyggare tillsammans med andra. 
Det vill säga att genom sponsringen och 
de avtal vi skriver skapa trivsel och trygg
het och att bidra till kommunens tillväxt
mål, vilket i förlängningen handlar om att 
göra Östersund mer attraktivt. 

Att använda sponsring som ett strate
giskt verktyg för att bland annat nå ut till 
stora viktiga målgrupper, är inte unikt för 
Öster sundshem. Det gör i stort sett alla 
affärsmässiga bolag. Av den satsning vi nu 
gör är det framför allt breddningen inom 
kultur och social verksamhet som är det 
nya. Läs mer om det och om hur vi ser på 
sponsring på sidan 7.

Bo väl!

Daniel Kindberg, vd Östersundshem

www.ostersundshem.se

www.twitter.com/ostersundshem

www.facebook.com/ostersundshem
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Östersundshem arbetar på flera plan för 
att du ska trivas, både i ditt hem och i Öst
ersund som stad. Det är därför vi har bred
dat och ökat vår sponsorsatsning (läs mer 
om det på sidan 7) och det är även därför 
vi har tagit fram Klubb Ö, som kontinuer
ligt laddas med förmåner och mervärden 
för dig som är hyresgäst hos oss. 

– Vår förhoppning är att det ytterligare 
ska öka trivseln för våra hyresgäster, säge r  
Katarina Rhensbo, kommunikations
ansvarig på Östersundshem. 

Teater och sport till halva priset
Du kan till exempel se ÖDFF:s hemma
matcher gratis, se föreställningen Emil i 
Lönneberga på Jamtli till halva priset och 

få rabatter i ett antal butiker i Östersund. 
Aktuella rabatter och erbjudanden ser du 
enklast på Klubb Öportalen på Öster
sundshems webb: www.ostersundshem.se/
klubb-o.

Medlemskap för alla i hushållet
Som medlem i Klubb Ö ska du skriva ditt 
kundnummer (finns på din hyresavi, till 
exempel P12345) och namn på baksi
dan av Klubb Ökortet. Spara det på ett  
säkert ställe så att du kan visa upp det när 
du vill använda dina förmåner. Medlem
skapet i Klubb Ö gäller alla i hushållet. 
Varje hushåll får ett kort som gäller ett år 
i taget. Ett nytt kort skickas ut vid varje 
årsskifte.

Nyhet: Klubb Ö ger dig exklusiva förmåner

För några veckor sedan fick du vårt förmånskort hemskickat till dig. Det innebär att du som 
är hyresgäst hos oss är medlem i Klubb Ö, som fortlöpande ger dig exklusiva erbjudanden. 
Till exempel kan du se Emil i Lönneberga på Jamtli för halva priset, få rabatter i inrednings- 
och blombutiker och se ÖFK:s fotbollsmatcher med upp till 50 procents rabatt.

ÖDFF: Fri entré på hemmamatcher i serien, 
max 2 personer/kort och match.

ÖFK: 35 % rabatt på årskort (sittplats), 20 % 
rabatt på matchbiljett (sittplats A-läktare),  
30 % rabatt på matchbiljett (sittplats B-
läktare), 50 % rabatt på matchbiljett (ståplats), 
15 % rabatt i ÖFK-shopen. Alla biljetter måste 
köpas i förväg i ÖFK-shopen på Prästgatan  
50 A. På matchen ÖFK–Hammarby 15/6 gäller 
inga rabatter på matchbiljetter.

ÖIK: 50 % rabatt på entrépriset vid alla 
A-lagshemmamatcher i grundserien. Gäller 
förköp, ståplatser och sittplatser (ej restau-
rangplatser).

Jämtlands Basket: 50 % rabatt på entrépriset 
vid alla hemmamatcher.

World Football Cup 2014: Endagsbiljetten den 
2 juni 50 kronor (ordinarie pris 100 kronor). 
Special play off ticket och play off ticket 500 
kronor (ordinarie pris 700 kronor). Biljetter 
köps på Visit Östersund.

Cirkus Kul & Bus: 50 % rabatt på första  
träningsavgiften vid ett tillfälle/år för barn.

Aktuella erbjudanden genom Klubb Ö:

Emil i Lönneberga: Sommarföreställning på 
Jamtli 27–30 juni och 2–5 juli. 50 % rabatt på 
biljettpriset, max 2 vuxna och 2 barn/kort.  
Biljettbokning görs på Turistbyrån, Jamtli eller 
via www.sandelius.se. Uppge kampanjkod  
Östersundshem.

Bio Regina: 50 % rabatt på biljettpriset varje 
tisdag.

Hamngatan 12: 10 % rabatt på hela  
sortimentet.

Sy & Damm: 15 % rabatt på alla symaskiner 
(gäller ej prissänkta maskiner). Vid köp av 
dammsugare ingår dammsugarpåsar  
(1 förpackning värde 90 kronor). Fri hem- 
körning inom Östersund stad/Frösön. 

Flowers Blomsterhandel: 15 % rabatt på 
månadens bukett och krukväxt.

Salong SuNailme: 10 % på alla behandlingar, 
10 % i REQ-butiken på konsumentprodukter.

MoaMi Massage & Kroppsvård: 10 % på 
alla behandlingar, 10 % på Maria Åkerbergs 
produkter i butiken.

Cykelverkstaden: 10 % rabatt på arbets-
kostnaden vid cykelreparationer, 10 % på 
vinterförvaring av cykel.

Grändens Deli: 10 % rabatt på alla ostar och 
charkuterier från de manuella diskarna.

Arnljotspelen firar 75 år: 100 kronor/biljett 
(ord pris 180 kr). Visa upp Klubb Ö-kort i 
entrékassan (max 4 pers/kort). Gratis för barn 
under 15 år. Föreställningar 5–13/7 (ej 9/7).

Kom ihåg!
När du köper biljetter med Klubb Ö- 
rabatt är det viktigt att du tittar på vår 
webbplats först. Vissa biljetter, exempel-
vis till ÖFK och Emil i Lönneberga,  
måste köpas i förväg medan andra  
köps direkt i entrén mot uppvisande  
av Klubb Ö-kortet.

Har du frågor eller idéer kring Klubb Ö? Eller 
vill ditt företag vara delaktig och ge rabatt till 
våra hyresgäster? Hör i sådana fall av dig till 
klubbo@ostersundshem.se
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Hemma hos mig

Växande filmintresse  
bakom Bio Reginas 
nysatsning
I drygt 20 år har Bio Regina huserat i Tingshuset där föreningen 
visat kvalitetsfilm från hela världen. Men eftersom filmintresset 
har vuxit bland östersundsborna har lokalen blivit för liten och 
verksamheten har därför flyttat till Östersundshems lokal på 
Prästgatan 56, där Biostaden tidigare låg. 

Den 22 augusti är det invigning med 
filmfest, samtidigt som samarbetet med  
Östersundshem sätter igång på allvar. 
Mot uppvisande av Klubb Ökortet får 
du som är hyresgäst 50 procent i rabatt på 
biljettpriset varje tisdag.

Johanna Gadd är föreståndare för Bio  
Regina som under 20 års tid har visat  
kvalitetsfilm för östersundsborna. Fören
ingen visste att Biostadens gamla salonger 
i korsningen Tullgatan och Prästgatan 
stod tomma och att Östersundshem äger 
fastigheten. 

– Den här lokalen är perfekt för oss. Film
intresset ligger i tiden och vi vill visa film 
för ännu fler. Genom att ha två salonger 
kan vi både bredda och nischa vårt utbud 
av filmer från hela världen. I den stora 
salongen kan vi visa de riktiga publiksuc
céerna för en större publik, i den lilla kan 
vi satsa på filmfestivaler och vara mer 
flexibla för idéer vi får i föreningen, säger 
Johanna Gadd.

Drivs ideellt
Bio Regina är en biograf öppen för alla och 
den drivs helt ideellt av medlemmarn a i 

”Med två salonger  
kan vi både bredda 
och nischa vårt  
utbud.”
Bio Reginas föreståndare Johanna Gadd 
tror att flytten till Biostadens gamla 
salonger kommer att få filmintresset i 
Östersund att växa.

 
Namn: Johanna Gadd.

Ålder: 51 år.

Yrke: Kommunikatör och biograf-
föreståndare med bakgrund som 
lokalradioreporter.

Intressen: Film. Har en stark  
känsla för japanska tecknade 
filmer. Är också intresserad av 
musik, litteratur och fjällvandringar.

Familj: Gift med Håkan, fem barn.

4



SidrubrikHemma hos mig

 
Aktuella filmer

Sådan far, sådan son:  
Fredag 6/6–torsdag 12/6

Tracks:  
Fredag 13/6–torsdag 19/6

Biljettpris 80 kronor. För pensio- 
närer, arbetslösa och studerande 
70 kronor.

Östersundshems hyresgäster får 
50 % rabatt på tisdagar mot upp- 
visade av Klubb Ö-kortet. Film- 
visningar alla dagar klockan 19.

föreningen Folkets Bio i Östersund. Det 
är också medlemmarna som kommer att 
fixa i ordning de nya salongerna och få allt 
på plats innan invigningen i augusti. Lo
kalen rymmer två salonger, med 35 res
pektive 86 platser. Biografen har tidigare 
drivits av både Sandrews och Biostaden.

– Vi kommer att inreda så att man får den 
klassiska biografkänslan. Vi har en stor, 
gammal filmkamera som kommer att stå 
i entrén, en gammal fin godisdisk i glas 
och några lampetter från 1940talet. Det 
kommer att bli speciellt, berättar Johanna.

Sponsringssamarbete
Östersundshem är inte bara Bio Reginas 
hyresvärd utan har även inlett ett spons
ringssamarbete med föreningen. Det 
innebär bland annat att Bio Regina får 
hyresrabatt i utbyte mot att Östersunds
hems hyresgäster får billigare biljettpris.

– Östersundshem visar välvilja och har en 
nyfiken inställning till oss som kulturför
ening. Det är roligt att de sponsrar mer 
än bara sport. På det här sättet bidrar de 
till att öka filmintresset i Östersund, säger  
Johanna Gadd.

 
Regina erbjuder biobesökarna 
möjligheten att köpa en egen bio-
stol. Den som betalar 500 kronor 
får sitt namn på en plakett på en 
stol i salongen. 

– Det är en slags crowdfunding, 
det vill säga att folk hjälper till och 
finansierar något de gillar och 
tror på, säger Magnus Olsson, ny 
ordförande i föreningen. 

Mer information och filmutbud 
finns på www.bioregina.se

Johanna Gadd och nye ordföranden i föreningen, 
Magnus Olsson, provsitter de nya stolarna.
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Nytt från Göran 

Sommarjobb  
som syns
För oss på Östersundshem väntar flera 
spännande projekt i sommar. De när
maste månaderna lägger vi tid och re
surser på att fräscha upp och måla om 
trapphus, tvättstugor och andra all
männa utrymmen. Eftersom vi vill att 
du som bor hos oss ska ha en välskött 
och trevlig närmiljö, både ute och inne, 
fortsätter vi också vårt arbete med att 
snygga till gårdarna i våra områden. 
Dessutom byter vi ut och kompletterar 
belysningen i trapphus, tvättstugor och 
även utomhus. De gamla armaturerna 
ersätts med klimatsmarta LEDlampor 
som minskar energiförbrukningen sam
tidigt som du förhoppningsvis känner 
dig ännu tryggare på gårdar och i källare. 

Med sommaren välkomnar vi också våra 
sommarjobbare. Kanske vet du redan att 
vi varje sommar tar in ett antal 16 och 
17åringar, boende hos oss, som jobbar 
tillsammans med våra bovärdar och 
tekniker. Förutom att vi får ovärderlig 
hjälp när våra ordinarie medarbetare är 
på semester känner vi, som ett av kom
munens största bolag, ett ansvar för att 
introducera våra ungdomar i arbetslivet. 
Genom att ge dem arbetslivserfarenhet 
kan vi förhoppningsvis underlätta klivet 
ut på arbetsmarknaden efter avslutade 
studier. 

Ha en härlig sommar, ma råkes!

Göran Göransson,  
chef teknisk förvaltning

Göran Göransson, chef teknisk förvaltning.

Aktuellt
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Som kommunalt bostadsbolag har vi i 
uppdrag att säkerställa en långsiktig pro
duktion av nya bostäder och bidra till 
att Östersund når sina tillväxtmål. Där
för satsar vi ännu mer på nyproduktion, 
främst i de områden som är mest efter
traktade. Ett led i det är vårt förvärv av 
Fältjägaren 8, en affär som innebär att vi 
övertar mark och byggrättigheterna för 
cirka 2 500 lägenheter i centrala Öster
sund.

– Nya lägenheter i centrum är väldigt 
efter frågat och det här betyder att vi kan 

fortsätta satsa på det, säger Daniel Kind
berg, vd på Östersundshem.

I ett av de aktuella områdena, Jägarval
len, har vi tagit över produktionen av 63 
planerade rad, par och kedjehus. Dessa 
finns inom kort till försäljning via Svensk 
Fastighetsförmedling (tel 06312 40 70). 
I det fallet hoppas vi inom kort få klart 
med bygglov för att sedan gå igång med 
att gjuta de första betongplattorna.

– Det är ett attraktivt område med vack
er utsikt. Dessutom är det nära till cen
trum, vilket gör att intresset för husen är 
stort, berättar Daniel Kindberg.

Markaffär bäddar för fler hem i centrum

Du som bor hos oss har ett fantastiskt 
fiber nät i ditt hem, med tillgång till en rad 
tjänsteleverantörer inom tv, internet och 
telefoni. Behöver du hjälp att komma 
igång eller välja tjänst? Fyll i ett formu
lär på vår webbplats så ringer en obero

Få hjälp av en bredbandsrådgivare
ende bredbandsrådgivare från Qmarket 
(ansvarig för alla tjänsteleverantörer) 
upp när det passar dig. Du kan givetvis 
även själv ringa Bredbandsrådgivaren på 
08578 804 44. Formuläret hittar du på 
www.ostersundshem.se/qmarketformular

Intresset för Fagerskrapan överträffar förväntningarna 
och i mitten av maj var det bara ett 20-tal av totalt 56 
lägenheter kvar. Dessa lades ut för intresseanmälan på 
nytt och när du läser det här kan de sista lägenheterna 
ha hittat sina hyresgäster. Om inte läggs kvarvarande 
lägenheter ut på Bostad Direkt efter sommaren. 

Aktuell information om läget kring Fagerskrapan får du på  
www.fagerskrapan.se och om du mejlar din e-postadress 
till fagerskrapan@ostersundshem.se (vårt nyhetsbrev).

Många vill bo i Fagerskrapan
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Hur fungerar det?

Brunflo, Tandsbyn och Fåker  
Sköts av en förvaltare och entreprenörer. 
Förvaltare: Mikael Kallin  
Telefon: 063-14 04 19
mikael.kallin@ostersundshem.se

Centrum norr
Bovärd: Ola Bergvall 
Telefon: 063-14 04 43
ola.bergvall@ostersundshem.se

Centrum söder / Odensala / Valhall 
Bovärd: Patrik Sjödin 
Telefon: 063-14 04 47
patrik.sjodin@ostersundshem.se

Centrum Öst / Karlslund / Solliden 
Bovärd: Fredrik Kristoffersson
Telefon: 063-14 04 45
fredrik.kristoffersson@ostersundshem.se 

Hornsberg / Lövsta / Frösödal
Bovärd: Thomas Östman
Telefon: 063-14 04 41
thomas.ostman@ostersundshem.se 

Körfältet / Pionen 
Bovärd: Tommy Karlsson 
Telefon: 063-14 04 46
tommy.karlsson@ostersundshem.se

Lit och Häggenås  
Sköts av en förvaltare och entreprenörer. 
Förvaltare: Kjell Nilsson 
Telefon: 063-14 04 67
kjell.nilsson@ostersundshem.se

Odensala / Fjällmon
Bovärd: Leif Jonsson
Telefon: 063-14 04 48
leif.jonsson@ostersundshem.se

Skogsmon 
Bovärd: Hans Eckerdal
Telefon: 063-14 04 49
hans.eckerdal@ostersundshem.se

Skogsmon / Ängsmon 
Bovärd: Anders Rosén
Telefon: 063-14 04 40
anders.rosen@ostersundshem.se

Valla
Bovärd: Kenth Lundemo 
Telefon: 063-14 04 42
kenth.lundemo@ostersundshem.se 

Studentbostäder
Bovärd: Håkan Olsson 
Telefon: 063-14 04 44
hakan.olsson@ostersundshem.se

Våra bovärdar

Våra bovärdar har telefontid vardagar  
kl 8–12 och 13–16.30. 

Felanmälan görs på 063-18 00 11  
(kl 8–12 och 13–16.30) eller dygnet runt  
via www.ostersundshem.se

 

Vi utökar och breddar vårt sponsringsengagemang, vilket innebär att vi inte bara 
sponsrar idrott, utan även social verksamhet och kultur. Med anledning av det 
förklarar vår vd Daniel Kindberg hur och varför vi arbetar med sponsring. 

Hur ser Östersundshem på  
sponsring?
– Våra hyresgäster ska känna sig speci
ella och därför vill vi hitta samarbeten 
som de kan dra nytta av, som till ex
empel rabatter på evenemang. Klubb 
Ö är ett resultat av det. Vidare vill vi 
vara med och forma en stad som det 
är lätt att känna sig trygg och hemma 
i. En stad att vara stolt över. Därför tar 
vi ett socialt ansvar genom satsningar 
på barn, ungdomar och utsatta. Mer 
långsiktigt vill vi göra Östersund att
raktivare och hjälpa kommunen att 
nå sitt tillväxtmål om 65 000 invåna
re år 2020. Bland annat genom att bi
dra till ett kultur och sportutbud av 
hög klass. Så att hemma alltid är bäst. 

Hur avgör ni vilka föreningar  
Östersundshem ska samarbeta 
med?
– Det står i våra ägardirektiv att vi 
ska driva Östersundshem affärsmäs
sigt, vilket även är utgångspunkten i 

de samarbeten vi går in i. Vi arbetar 
inte med den gamla tidens sponsring 
och skänker pengar. För oss handlar 
sponsring om investeringar i samar
beten som båda parter ska ha nytta 
av och som kommer våra hyresgäster 
och Östersund till gagn. Vi bedömer 
varje sponsringsansökan utifrån ett 
antal frågeställningar, som exempelvis 
mervärde för hyresgästerna, samhälls
nytta, målgrupp, värderingar, jäm
ställdhet och marknadsföringsvärde 
för Östersundshem.

Varför satsar ni mer på sponsring 
än tidigare?
– Vi vill och ska ta en mer aktiv och 
tydlig roll som samhällsbyggare i Öst
ersund.  Från och med april i år ska 
Jens Nordström, tidigare medarbe
tare på Kundtjänst, jobba tillsammans 
med de organisationer och föreningar 
som vi samarbetar med. Vi är överty
gade om att det blir mer effektivt och 
bättre för alla inblandade.  

Hur fungerar det?  
Sponsring för ett attraktivare Östersund 

Fakta:

Östersundshems sponsringsenga-
gemang bygger på den sponsrings-
policy som är fastslagen av 
styrelsen. Policyn utgår i sin tur från 
ägardirektivet, där det bland annat 
står att Östersundshem ska fung-
era som ett viktigt instrument för 
att uppnå bostadssociala mål och 
”aktivt medverka för att förstärka 
kommunens strategiska tillväxt-
områden”. 

Läs mer om vår sponsring på  
www.ostersundshem.se/sponsring

Daniel Kindberg, vd.



1. Grilla lugnt. Använd gärna de grillplatser 
som finns i våra områden. Om du grillar med 
egen grill så se till att hålla den på avstånd 
från huset, det vill säga grilla inte på bal-
konger och uteplatser. 

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

3. Dags för plask. Givetvis är det okej med 
plaskpooler för de minsta barnen. Kom 
bara ihåg att alltid hålla koll på de små 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 sommaren är 
många barn ute och leker. Försök hålla det i 
minnet och kör lite extra lugnt kring bostads-
områdena. 

5. Koppla hunden. Se till att hålla din hund 
kopplad och att plocka upp efter den under 
sommarpromenaderna. Gå gärna en bit bort 
från husen när du rastar hunden. 

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.

Sex påminnelser i sommartider

Till sist

Östersundshem | Telefon 063 14 04 00 | Felanmälan 063 18 00 11 
info@ostersundshem.se | www.ostersundshem.se

Youtube.com/ostersundshem

Facebook.com/ostersundshem

Twitter.com/ostersundshem

Följ Östersundshem 
och få senaste nytt
Vi ger dig information om pågående och 
kommande projekt och du kan delta i 
tävlingar, ta del av erbjudanden och få 
direktkontakt med oss. 

Bobutiken flyttar tillfälligt
För att bland annat skapa en bättre och  
effektivare arbetsmiljö och samtidigt göra 
Bobutiken både större och mer välkomnande 
för kunderna, bygger vi om och moderniserar 
våra kontorslokaler på Rådhusgatan 29. 

Det innebär att både kontoret och Bobuti
ken kommer att husera på Hamngatan 15 
mellan sommaren 2014 och våren 2015. 
Själva flytten kommer att äga rum den  
23–24 juli och då stänger vi kontoret.

Redan den 25 juli öppnar vi i de nya 
tillfälliga lokalerna på Hamngatan 15 med 

ingång nedanför Teliabutiken. Vi kommer 
att hålla till i de provisoriska lokalerna 
fram till våren 2015, då ombyggnationerna 
ska vara klara.

Fonus, som vi länge bott granne med på 
Rådhusgatan, flyttar och Bobutiken får 
därmed mer plats på bottenvåningen. I de 
nya, större lokalerna kommer vi att kunna 
välkomna kunderna och ge service på ett 
ännu bättre sätt. Samma öppettider och 
telefonnummer som förr gäller.

En helg i stolthetens tecken. Helgen 23–25 maj 
arrangerades årets upplaga av Locals Only. Givet vis 
var vi på Östersundshem med, bland annat genom 
att visa upp vår egen Birger, som har fått namnet 
Huskey. Gå gärna in på www.stadsparaden.se och 
rösta på vår Huskey.

Kom ihåg att upp-
datera din kötid!
Du kommer väl ihåg att du måste 
uppdatera din kötid genom att logga 
in på Mina sidor minst en gång per år? 
Efter ett års inaktivitet försvinner näm-
ligen din kötid hos oss och du måste 
registrera dig på nytt.

När du loggar in på Mina sidor på vår 
webbplats kan du även passa på att 
uppdatera dina profiluppgifter. 

Om du inte har tillgång till dator kan  
du ringa vår kundtjänst på telefon 
063-14 04 30, så hjälper de dig att 
uppdatera kötiden.


