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Ett händelserikt år är nu på väg mot sitt slut. 
Vi har fått en ny kostym, ett nytt namn och 
förbättringsarbetet fortsätter. Som jag skrev 
i det förra numret av ”Hemma” är den starka 
känslan av att vara på rätt väg det bästa med 
vår resa. Vi gör nu en ny kundundersökning 
för att få reda på om du som bor hos oss har 
samma känsla.

Men det räcker inte med vår goda vilja för 
att skapa hemlängtan för dig som bor hos 
oss. Mitt och vårt ansvar mot såväl dig som 
är kund som mot vår ägare är att bedriva en 
långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning. Det 
innebär att vi hela tiden ska hålla ekonomin 
i balans, samtidigt som vi arbetar för att för-
bättra våra fastigheter och områden – för 
att du ska trivas. Det är stundtals en svår 
balansgång som kan leda till hyreshöjningar.

Parallellt strävar vi efter att effektivisera vårt 
arbetssätt, för att skapa en snabbare och mer 
tillgänglig service. Här spelar våra nya data-
system, som ska vara på plats under årets 
första månader, en viktig roll. Som kund ska 
du helt enkelt få bättre hjälp allt eftersom vi 
börjar använda systemens funktioner.

Vi går nu mot en lång jul- och nyårshelg med 
många lediga dagar för de flesta. För egen 
del ser jag fram mot en traditionell jul med 
god mat och att vara ute i skog och mark så 
mycket som möjligt.

Jag hoppas att du får en riktigt god jul!

Vi ska ge ännu bättre service

Bengt Rådman, vd Östersundshem
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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 08.00–12.00, 13.00–16.30. 

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):  
0771-86 08 60

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)

Vi har haft fokus på förändringar och förbättringar under 2012. 
Nu laddar vi om för nästa år, i ny kostym och med ny energi men 
med samma mål. Att du ska längta hem.

www.ostersundshem.se

www.twitter.com/ostersundshem

www.facebook.com/ostersundshem
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Aktuellt 

Östersundshem var i år nominerade till Årets Marknadsförare på näringslivs-
galan Guldgalan. Ett pris som delas ut av Marknadsföreningen i Östersund och 
reklambyrån Syre. 

– Vi är jätteglada och stolta över att vårt förändringsarbete har uppmärksam-
mats och att vi är en av tre som gick till final! Under året har det hänt en hel 
del med Östersundshem. Det kanske mest uppenbara är att vi bytt namn från 
Östersundsbostäder till Östersundshem och med det en ny logotyp, men det 
viktigaste är vårt förändringsarbete som pågått under en lång period och som 
pågår fortfarande, berättar Katarina Rhensbo, kommunikationsansvarig på  
Östersundshem.

Vinnare blev Per-Åke Wahlund, restaurang Sir Winston.  
Stort grattis från oss på Östersundshem!

Glada och stolta!

Vår energianvändning har skjutit i höjden och det håller inte för 
framtiden. Men det finns hopp. Och det finns små, enkla, knep 
för att spara energi. Vi har därför anslutit oss till den rikstäckande 
kampanjen ”Det håller inte!” som handlar om energianvändningen 
i hemmet.

Under hösten har vi utbildat vår förvaltningspersonal i energifrågor för att vi ska bli 
ännu bättre på att hitta och ta bort onödig miljöpåverkan i våra bostadsområden.  
Sedan 2007 har vi sänkt elförbrukningen med hela 30 procent och värme- 
användningen med 14 procent och bättre ska det bli. Om vi hjälps åt kan vi göra 
skillnad på riktigt.

Självklart hoppas vi att du också vill vara med. Därför får du en broschyr i  
Hemma-tidningen med enkla råd och konkreta vardagstips på vad du kan göra 
(det är mer än de flesta anar). Tillsammans kan vi åstadkomma ännu mer! Kolla 
in kampanjen på www.allmännyttan.se! Eller läs mer om ”Gröna Östersundshem” 
på vår hemsida.

Just nu är användande av vatten i fokus:

• Läcker det vatten någonstans? Ring till Felanmälan 063-18 00 11. 
• Behöver du en ny sparinsats i köks- eller badrumsblandaren?  
 Säg till din Bovärd så får du en ny! 

Det
håller
inte!

Satsningar
under 2013
Göran Göransson på Östersundshem 
sammanfattar aktuell information 
från förvaltningen.

Renoveringar 
Inför nästa år finns en hel del renove-
ringar planerade såväl utom- som inom-
hus. Vårt redan påbörjade arbete med 
en förbättrad utemiljö fortsätter. Men 
vi kommer också att göra mycket i både 
lägenheter och gemensamma utrymmen. 
Ett flertal badrum ska renoveras, tvätt-
stugor ska fräschas upp och flera bostä-
der får nya vitvaror. Detta eftersom ett 
antal lägenheter har vitvaror med funk-
tionsfel. Kontakta din Bovärd för att få 
veta om ditt hem innefattas av renove-
ringarna under nästa år.

Tänk på: Parkering
För att du och dina grannar ska kunna 
ta emot släkt och vänner över julhelgen, 
och även under resten av året, ber vi 
vänligast alla våra boende att inte stå på 
besöksparkeringarna. Detta gäller även 
boende som har firmabilar, lånebilar  
eller liknande.

God jul, och kom ihåg att vara varsam 
med de levande ljusen...

Ma råkes!

Göran Göransson, chef, teknisk förvaltning.
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Hemma hos mig

”Det känns skönt 
  att ha ett bra kök”

Kalle Lannergård

Ålder: 27 år

Bor: Studentlägenhet på 58 kvm

Var: Södra Gröngatan

Favoritpryl i hemmet: Kaffebryggaren

Favoritmöbel: Soffan

Det bästa med området: Centralt
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Hemma hos mig

Redan i trappuppgången känns doften av 
saffran och glada skratt hörs genom ytter-
dörren. Därinne håller Kalle Lannergård 
och hans kompis Tim på att laga middag till 
 gäst ena  Stina och Martina. Det blir saffrans-
doftande fisksoppa och till det ett ugns-
varmt Ciabattabröd.

Nära till skidåkning
Kalle, som är 27 år och kommer från  
Uppsala, har snart gjort sin första termin i 
Östersund. Han pluggar Risk- och krishan-
teringsprogrammet vid Mittuniversitetet. 
Kalle har de senaste sju åren kombinerat 
kortare utbildningar med säsongsarbete som 
skidlärare.

– Jag kände för något år sedan att nu börjar 
det bli dags att hitta en fastare punkt och 
då bestämde jag mig för att söka det här 
programmet. Det är ett ämne som verkli-
gen intresserar mig och Östersund var mitt  
förstahandsval eftersom jag gillar staden och 
har nära till skidåkningen här.

Sitt matlagningsintresse har Kalle fått från 
sina föräldrar.

– Båda gillar att laga mat. Mamma är den 
som står för de mer avancerade rätterna 
hemma, medan pappa är duktig på husmans-
kost, berättar Kalle.

Familjen består av föräldrarna, två hundar, 
fyra syskon och två syskonbarn. Alla dessa 
spenderar han också sin jul med.

– Hemma kör vi hela paketet med julklapps-
strumpa på morgonen, julpromenad, stort 
julbord och kalkon på juldagen. Det kommer 
att bli full fart i år.

Köket är mittpunkten
Och när vi besöker Kalle är det även full fart 
i hans rymliga kök, som också är den centrala 
punkten i tvårummaren som Kalle delar med 
en annan student. 

– Det känns skönt att ha ett bra kök, även 
i ett studentboende. Och om matlagningen 
skulle gå åt skogen har jag nära till affären, 
avslutar Kalle och ler.

Och eftersom Kalle pluggar risk- och kris-
hantering antar vi att han löser ett sådant 
problem med glans.

En doft av saffran
Studenterna på Södra Gröngatan får vänja sig vid doften av nybakat 
då en av deras grannar, Kalle, gärna ägnar sig åt både bakning och 
matlagning mellan tentorna.

Vi letar efter titeln på en 
känd jullåt. Svaret hittar du  
i rebusen nedan. 

Gissa jullåten!

Skicka svaret i brev märkt
”Hemmatävling” till:
Östersundshem, Rådhusgatan 
29, 831 35 Östersund, eller  
e-post med samma ämnestitel 
till: hemma@ostersundshem.se

Vi vill ha ditt svar senast 4 /2.

I förra numret frågade vi efter 
betydelsen av Feng Shui. Rätt 
svar är ”Vind och Vatten” och 
Kristoffer Johansson vann filmen 
”Cockpit”. Grattis!
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Aktuellt

Överklagas parasitdomen?
14 december vet vi.
I slutet av november slog tingsrätten 
fast att vi måste sänka hyran med fem 
procent för tiden då dricksvattnet i  
Östersunds kommun var smittat med 
parasiten cryptosporidium. Detta gent-
emot hyresgästen Peter Johansson, som 
drivit ärendet. Om alla hyresgäster 
som bodde hos oss under den aktuella 
 perioden får hyresnedsättning blir den 
totala summan cirka 3 miljoner kronor.  

– Generellt tycker jag att det är bättre 
att lägga pengar på underhåll i stället för 
på engångsutbetalningar. Men jag vill un-

derstryka att jag tycker att hela historien 
är jättetrist, många drabbades och det 
finns inga vinnare i detta, säger Bengt 
Rådman, vd på Öster sundshem.

Huruvida vi överklagar domen eller inte 
återstår att se. Den 14 december har  
Östersundshem styrelsesammanträde och 
då fattas beslutet.

– Vi ska prata om vad som är det eko-
nomiskt mest ansvarsfulla att göra, med 
tanke på vårt uppdrag, våra ägare och 
framförallt våra hyresgäster.

Så behåller 
du värmen

Hyresavier månadsvis
I samband med införandet av vårt 
nya fastighetssystem kommer vi att 
skicka hyresavierna månadsvis under 
en tid framöver.

– Vi vill testa det nya systemet som 
förhoppningsvis ska vara inkört i april 
nästa år. Då kommer vi att återgå till 
att skicka ut hyresavierna kvartalsvis, 
säger Fredrik Eriksson, controller hos 
Östersundshem.

Under 2013 tittar vi även på möjlig-
heten att betala hyran vi e-faktura.

– Det finns en efterfrågan bland våra 
hyresgäster, och då vill vi gärna erbju-
da dem den möjligheten, säger Fredrik 
Eriksson.

Vintern är här igen och när kylan slår till vet vi att det finns de som tycker att det känns 
kallt i lägenheten. Vi strävar efter att temperaturen i din bostad alltid ska vara minst 
20 grader, men nu när vinterkylan slår till kan det tillfälligt bli någon grad kallare. Det 
beror på att värmesystemet inte alltid hänger med i snabba väderomslag.Temperaturen 
mäts i ögonhöjd mot en innervägg.

Vi vill ge några tips på vad du själv kan göra för att behålla värmen:

• Placera inte soffan eller andra större möbler framför elementen. Det hindrar värmen 
från att sprida sig i rummet

• Se till att tunga gardiner eller andra möbler inte täcker elementens termostater.  
Då kan de inte reglera temperaturen i rummet på rätt sätt.

• Kontrollera att alla termostatventiler är fullt öppna

• Vi har lagt upp fler tips om hur du behåller värmen och sparar energi på vår hemsida.

Minska risken  
för vägglöss
Vägglöss är ett växande problem i 
Sverige och vi kan tyvärr konstatera 
att boende i våra fastigheter också 
drabbas ibland. En vanlig orsak till att 
du råkar ut för vägglöss är att du får 
med dig dem hem efter resor utom-
lands. Här kommer tips på hur du kan 
minska risken för vägglöss.

På hotellrummet:

•  Ställ resväskan högt och långt ifrån 
sängen.

•  Låt kläderna ligga kvar i resväskan, 
använd inte byrån.

•  Titta under sängen och kring söm-
mar. Finns det små svarta fläckar kan 
det vara spillning från löss. Be att få 
byta rum.

Vid hemkomsten:

•  Tvätta alla kläder från resväskan i 60 °
•  Kontrollera resväskan noggrant och 

dammsug den. Lägg dammsugarpå-
sen i en plastpåse och frys under flera 
dygn, sen kan den kastas.

•  Om du upptäcker blodfläckar på  
lakanen i bostaden, kontakta sane-
ringsföretag.

Kontakta Anticimex på 063-183 183 
om du upptäcker skadedjur.
På www.anticimex.se finns mer info.
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Medarbetarkollen

Medarbetarkollen

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: Anders Norin  
Telefon: 063-14 04 47
anders.norin@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: Olof Andersson 
Telefon: 063-14 04 46
olof.andersson@ostersundshem.se

Lit och Häggenås  
Sköts av en förvaltare och entreprenörer. 
Förvaltare: Kenneth Källman. 
Telefon: 063-14 04 18
kenneth.kallman@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

Namn: Maria Nyberg

Ålder: 40+

Yrke: Medarbetare på kundtjänst

Arbetat hos Östersundshem 
sedan: 2011

Familj: Make och två barn

Bor: I villa i centrala Östersund

Intressen: Foto

Maria Nyberg jobbar i  
Östersundshems kund-
tjänst. Hon är en av de 
första som kunder och 
hyresgäster möter när de 
besöker eller kontaktar 
Östersundshem.

Hur ser en dag på jobbet 
ut för dig?
– Ingen dag är den andra lik. 
Jag går till jobbet varje dag 
med en bra känsla och jag 
gillar att man inte riktigt vet 
hur dagen kommer att se ut. 
Man ”får se vad som hän-
der”. Jag jobbar i Bobutiken 
med kundtjänstfrågor och 
möter våra kunder där eller 
i telefon. Vanliga ärenden 
är att hjälpa människor att 
registrera sig i kön samt 
informera om olika delar 
av bostadssökande och bo-
ende. Sedan vid inflyttning 

är det oss i kundtjänst man 
träffar för att, bland annat, 
kvittera ut nycklarna till sitt 
nya boende.

Vad är det bästa med  
ditt jobb?
– Att det är så varierande 
och att jag får träffa män-
niskor hela dagarna; både 
mina trevliga arbetskam-
rater och härliga kunder.

Vad gör du på fritiden?
– Jag umgås med min familj 
och vistas gärna i naturen 
med min kamera. Jag har all-
tid varit fotointresserad och 
gillar mest naturbilder med 
vackra vyer och detaljer. 
Men nu gillar jag också att 
ta port rätt, helst utomhus 
så att man får anpassa sig 
till det ljus som erbjuds.

Vad innebär julen för dig?
– Jag firar den hemma med 
familjen. Jag gillar allt som 
rör julen, men det viktig aste 
är att alla är tillsammans. Vi 
är ute mycket kring jul och 
som fotointresserad lägger 
jag särskilt märke till det 
härliga ljus som en kall, klar 
vinterdag kan ge.

Vad kan du inte vara utan 
på julbordet?
– Ett julbord, för mig, är 
inte komplett utan sill och 
Janssons frestelse.

Vi bjuder på julmys i Bobutiken!
Välkommen in på pepparkakor och kaffe.

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



Till sist

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

Leta upp en gammal tidning, helst dags- 
tidning, har du ingen hemma så varför inte 
använda denna tidning efter att du läst den. 
Börja med att slå in paketet i papperet. Det 
går även att använda tygstuvar till detta. Klipp 
sedan remsor av samma material som du viker 

Gammal papp blir ny klapp
Julen är för många en högtid för pyssel. Men varför köpa nytt material? 
Använd saker du har hemma. Det gamla tidningspapperet eller tygstuvar 
kan med små enkla medel bli fint omslagspapper för julklappar. 

Youtube.com/ostersundshem

Följ Östersundshem:

Facebook.com/ostersundshem

Twitter.com/ostersundshem

Det är fritt fram att sätta upp en julkrans 
på dörren. Däremot är det viktigt att hålla 
 utrymmesvägarna fria, det vill säga att inte   
fylla trapphusen med föremål. Vi vill bara 
förtydliga  det med tanke på de felaktigheter   
som  förekommit i media.

Cornelias äppelpaj
Vi har dragit en vinnare av de inskickade 
äppelkaksrecepten - Grattis Cornelia 
Lindman till två biobiljetter!

Mördeg: 125 gr smör, 1 dl socker, 2,5 dl 
vetemjöl, 1 äggula, 1 krm bakpulver.
Fyllning: 1 dl äppelmos, ca 4 syrliga äpplen 
skurna i mindre bitar, 1,5 tsk mald kanel. 
Garnering: 125 gr riven mandelmassa, ev 
flagad mandel.
Gör så här: Sätt ugnen på 200 grader. 
Blanda ihop mördegen och ställ kallt ca 
30 min. Tryck ut degen i en bakform med 
löstagbar kant (ca 24 cm i diameter). 
Förgrädda skalet ca 10 min.

Bred ut moset i pajdegen. Lägg på äppel-
bitarna. Strö över kanel och sedan mandel-
massan (+ ev mandeln). Grädda ca 20 min 
i nedre delen av ugnen. Låt svalna. Servera 
med lättvispad grädde eller vaniljsås.

Lediga lokaler!
Utöver våra lägenheter har Östersundshem 
även andra utrymmen som går att hyra.  
Just nu finns till exempel den gamla bion på 
Prästgatan 56 ledig. En unik lokal som kanske 
passar för just ditt eller en väns företag?

Är du intresserad av lokaler eller förråd,  
välkommen in och prata med Kundtjänst  
eller kolla vilka som finns lediga på:  
ostersundshem.se/lokaltorget.

Julpynt är okej!

och lindar runt paketet på tvären eller läng-
den. Piffa med smycken du inte använder och 
kan tänka dig ge bort. Till exempel ett brosch, 
pärlhalsband eller hårklämmor. Vill du behålla 
dina smycken så använd istället knappar i olika 
färger, en kanelstång från skafferiet eller kottar 
och lösa kvistar.

Så tänk om, tänk nytt, och framförallt - våga 
prova dig fram!


