HEMMA

En tidning från
din hyresvärd
Nr 1 • 2018

i Östersund

Familjen Adamson

Lämnade England för Östersund

• Ditt nya Klubb Ö-kort!
• Skiddag på Remonthagen
• Bodagen & snowracertävling

Kontaktinformation
Kundservice: 063-14 04 00
info@ostersundshem.se
Lägenhetsfonder, uthyrning,
nycklar, störningar m.m.
Öppettider för Bobutiken:
Mån-tors kl 10–16.30
Fredag kl 10-15
Öppettider för Kundservice:
Mån-tors kl 08–16.30
Fredag kl 09-15
Lunchstängt kl 12-13
Vissa avvikelser kan förekomma, se
aktuella öppettider på vår hemsida.
Felanmälan
www.ostersundshem.se, logga in på
Mina sidor. Eller via Kundservice, tel
063-14 04 00.
Vid akuta fel efter kontorstid,
ring jouren: 063-13 71 00
Jour Brunflo, Tandsbyn, Fåker, Lit
och Häggenås: 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 Kundservice så kontaktar
vi i vår tur Anticimex.

Förbättringar och
förhoppningar 2018
Nytt år innebär ofta nya tag och nya föresatser. Här på Östersundshem
satsar vi på en total ombyggnation av webben, med nya, smidigare
lösningar för dig som användare. Vi jobbar också på att förbättra
snöröjningen, och dessutom gläds vi åt era fina omdömen i fjolårets
Nöjd kund-index!
Vintern har dragit igång med rekordfart,
och det ser hoppfullt ut för alla skidälskare i år. Men snön kan också ställa till
problem, speciellt när det trillar ner stora
mängder av den vita varan. Ibland hinner
vi inte ploga runt alla fastigheter så
snabbt som vi skulle önska, men vi jobbar
hårt på att få snöröjningen att funka
ännu bättre i år.
Under året kommer vi också att förbättra
vår webbplats, och införa en del matnyttiga nyheter som efterfrågats av er
hyresgäster. Bland annat ska vi testa en
chattfunktion, och digital signering. På så
sätt blir det ännu smidigare för er att nå
oss, och att hantera ärenden som tidigare
krävde ett besök i Bobutiken.

En annan glädjande nyhet är att ni som
bor hos oss är mer nöjda än för två år
sedan, då vi sist gjorde ett Nöjd kundindex. I 2017 års undersökning hamnar
index på 69,5 att jämföra med 2015
då vi låg på 67,5. Mest nöjda är ni med
själva bostadsområdet, och med administrationen – där index hamnar på hela
80 respektive 88. När det gäller drift
och skötsel anser ni också att vi sköter
oss bättre än för två år sedan, trots detta
vill vi ändå stärka oss ytterligare på detta
område.
Slutligen kan vi konstatera att hyreshöjningen för 2018 landade på en procent,
en ökning som således följer den senaste
tidens trend med låga hyreshöjningar.
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Daniel Kindberg
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Här kommer solen!
Nu när mörkret vänt och ljuset återkommer till oss i Norden, så längtar vi efter
ännu mer av den soliga färgen. Här kommer en uppiggande bonanza i gult!

TRÄIG PIPLURV
Den handmålade talgoxen i snidat trä är en
naturtrogen pippi som pryder fönsterbrädan året
runt. I serien från Wildlife garden finns flera av
våra mest välkända, svenska fåglar.
195 kr, wildlifegarden.se

SKRIV UNDER!
Ballografs deskset har stått på banker,
postkontor och receptionsdiskar i Sverige
och runt om i världen sedan den lanserades
i början av sextiotalet. En ikonisk kulspetspenna som passar lika bra hemma som på
jobbet. 110 kr, adlibris.se

I FABLERNAS VÄRLD
Retroinspirerat kuddfodral av ekologisk bomull,
odlad utan kemiska bekämpningsmedel och
konstgödsel. Med dragkedja på baksidan,
storlek: 50 x 30 cm, 55 kr hos Jotex.se.
Pall från samma ställe, finns i flera färger, 139 kr.

LYSANDE LED
Äntligen finns det nu LED-lampor
med en varmare ton. Tricket heter
filament! Denna med dekorativt
hjärta och guldfärgat glas kräver
ingen skärm, och håller upp till
15 000 timmar. Det kan motivera
priset. 129 kr, ICA.

PENNHÅLLARE
ELLER ANNAT
Kruka, bestickkorg eller pennburk – den
gula, pigga metallkorgen passar till det
mesta. Finns även i grått. 59 kr, Lagerhaus.

Fakta:
Namn: Adam, Marlena och Noah Adamson
Ålder: 45, 37 och 5 år
Gör: Pluggar svenska och går på förskola
Fritid: Mycket idrott som skidåkning,
skidskytte och skridskor

HEMMA H OS MI G

Från britter till skidskyttar
Text: Victoria Herkules • Foto: Tommy Andersson

Naturen, sjön och skidstadion – tv-bilderna från skidskyttetävlingarna gjorde att den brittiska familjen
Adamson fick upp ögonen för Östersund. Två besök senare var beslutet fattat, och i slutet av sommaren
gick flyttlasset från England.
I Östersundshems nybyggda hyresrätter
på Tallåsen bor Adam och Marlena
Adamson tillsammans med sonen Noah.
För snart ett halvår sedan lämnade de
huset utanför Manchester och flyttade hit.
– Vi sökte efter mer frihet, en plats att bo
på med kortare reseavstånd och där det är
enklare att ha en aktiv fritid. Livet är för
kort för att inte våga testa något nytt, och
tidpunkten var rätt, säger Marlena.

Googlade "Östersund"
Allt började för drygt två år sedan.
Tankarna om att flytta från England hade
funnits ett tag och familjen som älskar
skidskytte satt hemma i soffan och följde
världscupspremiären på tv.
– Vi såg några bilder från Östersund och
gillade det vi såg; en stad vid en stor sjö
och mycket natur. Jag tänkte där ska vi bo!
Vi började googla Östersund, kollade var
det låg och hur man tog sig dit. Jag hade
redan bestämt mig, men Marlena var inte
lika övertygad och sa att vi måste åka dit
och titta, berättar Adam.

Två besök avgjorde saken
I juli 2016 åkte familjen till Östersund för
första gången. Inför resan hade de kontaktat Östersunds kommun för att få reda
lite mer om kommunen, och när de kom
hit fick de en rundtur och information om
processen att flytta hit. De fick även rådet

att ställa sig i bostadskön. Familjen fick
direkt ett positivt intryck av staden, men
innan de bestämde sig för att flytta ville
de uppleva Östersund även på vintern –
så i februari 2017 åkte de hit igen. Därefter tog flyttplanerna fart på riktigt och de
började leta efter en bostad.

– Det är ett perfekt läge för oss, nära
naturen och skidstadion. Noah älskade
Östersund från första början. När vi lade
ut huset i England till försäljning frågade
han varje dag när vi skulle flytta så vi började packa lite varje dag, berättar Marlena.

”

Intresset för skidskytte är större än någonsin och nu är det inte längre bara något
de följer från tv-soffan. Redan vid första
besöket i Östersund hyrde familjen rullskidor. Noah hade med sig ett trägevär,
och på skidstadion möte de flera skidskyttar som var där och tränade.
– Vi fick ett fantastisk bemötande, de
tyckte att det var roligt att han var där,
och att han älskade skidskytte. Nu åker
vi skidor nästan varje dag, och Noah med
sitt trägevär har blivit lite av en kändis där.
Det är till och med de som frågat oss om
vi bor på skidstadion.
Utöver att åka skidor handlar mycket
om att integrera sig. Adam och Marlena
läser svenska och Noah har börjat på förskola.
– Självklart finns det, som överallt annars,
en del utmaningar och den största för oss
är integrationen. Vi jobbar med att lära
oss språket. Men än så länge älskar vi att
bo här, säger Adam. v

Nu åker vi skidor nästan
varje dag, och Noah med sitt
trägevär har blivit lite av en
kändis. Det är till och med
de som frågat oss om vi
bor på skidstadion.

”
– Tallåsen var drömmen, och vi fick en lägenhet i andra huset. Naturen finns precis
utanför dörren. För att uppleva det där vi
bodde i England måste du åka en timme
i bil eller mer. Här har vi inte ens en bil
utan använder oss istället av Östersundshems elbilspool. Det är ett fantastiskt
koncept, ett väldigt bra erbjudande till
hyresgästerna. Vi cyklar nästan överallt,
men behöver vi en bil så hyr vi en via
poolen, säger Adam.

Rullskidor och trägevär

TÄVLA
& VINN
Vi vill ha ditt svar
senast 1 mars

Vilket ord söker vi?
Lös korsordet och skicka in det gulmarkerade ordet till oss. Fyra vinnare får två biobiljetter var,
samt jubileumsboken om Östersundshems 70-åriga historia.
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 i korsordstävlingen Hemma nr 3 2017 blev Annika Parkko, Inger Sjöberg, Anne-Marie Torstensdotter och Härje Kjellberg.

Hyresgäster tävlar i sopsortering
Vårt kvarter Ardennern i Torvalla deltar
i tävlingen Vinn vinn – Sopsortering! Där
utmanar våra hyresgäster sig själva, sina
grannar samt kvarteret Väghyveln på
Körfältet. Under tävlingen undersöks
vad som finns i soppåsarna från respektive kvarter, och med jämna mellanrum
vägs soporna som går till förbränning.

Förhoppningen är att informationsinsatser och bra sorteringshjälpmedel ska
bidra till att mindre förpackningar, mat
och farligt avfall slängs i brännbart och
istället sorteras rätt. Tävlingen pågår
fram till sommaren och därefter koras
en vinnare. Att miljön vinner, det vet vi
redan nu.

På www.ostersund.se/vinnvinn
kan du läsa mer om projektet och
följa hur det går för Ardennern.

Hur fungerar det?
Snöröjning i våra områden
En gnistrande vit vinter med mycket snö innebär glädje för många,
men en även en hel del jobb med att ploga och skotta i våra områden.
Hur prioriteras snöröjningen?
När det kommer mycket snö prioriterar
vi genomfartsvägar, före exempelvis
gångvägar till cykelförråd och soprum.
Att ta bort snöhögar är inte prioriterat
eftersom möjligheterna att förvara snö
i centrala stan är begränsande. Om
snöhögarna inte innebär någon direkt
fara så låter vi dem ligga kvar.

Vem har ansvar för snöröjningen?
Vi har hand om snöröjningen inom våra
egna bostadsområden, samt gångbanor
i anslutning till fastighetens tomtgräns.
Om någon annan äger tomten mellan
fastigheten och trottoaren är det deras
ansvar. Kommunen ansvarar för att ploga allmänna gator, gång- och cykelvägar.
När inleds skottningen?
För att vi ska kunna få bort snön så
snabbt som möjligt har vi anlitat entreprenörer till vår hjälp. De börjar skotta
vid fem centimeters snödjup, och vid
ett normalt snöfall ska det vara färdigt
sex timmar efter att arbetet påbörjades.
Vid stora snöfall kan det dock behövas
snöröjning flera gånger – och då kan det
ta lite mer tid.

Vad är viktigt att tänka på?
Vid stora mängder snö kan det ta längre
tid innan alla områden är snöröjda. Ha
gärna lite tålamod – kanske har vi inte
hunnit till ditt område ännu, men till
slut är alla vägar och gångbanor plogade.
Tänk även på att den som kör plogbilen
inte är ansvarig för prioriteringen av
snöröjningen. Vänd er istället till vår
Kundservice om ni har synpunkter.

Händer kring hemmet:
Hyran höjs med
1 procent 2018
I slutet av december avslutades hyresförhandlingarna mellan Östersundshem och
Hyresgästföreningen Region Norrland.
Ordinarie bestånd får en hyreshöjning på
1,0 procent. Attefallshus omfattas inte
av förhandlingen, där blir ökningen 2,5
procent. Höjningen syns på hyresavin för
februari.

Namn: Ola Ångman
Ålder: 60 år
Yrke: Projektledare Drift & Skötsel
Arbetat på Östersundshem sedan: 2012
Bor: Villa i Östersund

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

Nytt trygghetsboende
på Remonthagen!

Kom ihåg att
uppdatera din kötid

Vi fortsätter att utveckla Remonthagen,
och bygger där länets andra trygghetsboende – Stallmästaren. Du som är 65
år eller äldre kan söka lägenhet här, och
totalt blir det 86 nya bostäder i området.
Bygglovsansökan är inskickad, och om allt
går enligt plan påbörjar vi byggnationerna
under våren 2018.

Från och med 1 januari 2018 skickar vi inte
längre ut en årlig påminnelse om att du
måste logga in för att behålla din kötid.
Om du vill behålla dina köpoäng är det
därför viktigt att du själv kommer ihåg att
logga in på ”Mina sidor" åtminstone en
gång inom en tolvmånadersperiod.

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

Gratis för alla!

Bodagen
T
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i Vinterparken

Lilla Remontloppet

17 februari 11-15⁰⁰ T

BARNHOCKEY

TSKATTJAKT
PULKABACKE

En familjedag på skidor!
10 feb kl 12-15 på Remonthagen

T

ANSIKTSMÅLNING

UPPVISNINGAR

KAFFE, SAFT & GRILLKORV
TRAMPBILAR

Skidlopp för barn i alla åldrar – åk ett
varv och få medalj. Få bättre glid och
förbättra din åkning – Spikbodarnas IK
ger både valla- och tekniktips.

SLACKLINE

LINBANA

BIRGER

T

Alla är välkomna och vi bjuder alla
hungriga skidåkare på lunch!
Håll utkik på vår hemsida för program
och mer info. www.ostersundshem.se

Kom till härliga Bodagen! I samarbete med Vinterparken bjuder
Östersundshem på korv, kaffe och en massa roligt för barnen.

T
4 7-2 017

År 2017 spänner Östersundshems utveckling över 70 år – från liten, enkel bostadsstiftelse,
till allmännytta och så småningom expanderande samhällsbyggare. Här ryms hela historien
– från det första barnrikehuset på Söder till det nytänkande bygget av klimatsmarta hus på
regementsområdet I 5:s gamla mark. Kanske har du bott i något av de gamla husen, eller så
är du bara intresserad av Sveriges och Jämtlands bostadshistoria. I boken möter du männen
och kvinnorna som förändrade Östersunds stadsbild från grunden, och människorna som
befolkade några av Östersunds första, revolutionerande bekväma hyreshus. Detta är inte
bara historien om ett kommunalt bostadsbolag – det är också historien om hur den moderna
staden växer fram.

FRÅN BOSTÄDER TILL HEM
En bok om Östersundshems historia

Östersundshem 70 år!

ISBN 9789163945779

FRÅN BOSTÄDER TILL HEM
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Urton Open by Östersundshe
m
– snowracercup på Stor torg
et!
Snowracer Big Air & Snowcro
ss.
Öppen tävling för alla åldrar!
Snowracers finns att låna.
Träning kl 12-15 , tävling kl 15-16

RS
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SH

NYHET!

ÖSTE

Passa på att fråga oss om våra kommande bostadsområden!

ISBN 9789163945779

Hans Månsson
9 789163 945779

Skattjakt och cirkus

9 789163 945779

Skattjakt kl 11.30 samt 13.00.
Eldshow med Cirkus Kul & Bus
kl 12.00 och 14.00.

Jubileumsbok till Klubb Ö-pris
Halva priset (125 kr) för hyresgäster
på boken ”Från bostäder till hem”.
Ordinarie pris: 250 kr.

www.ostersundshem.se/bodagen

T

Fler Klubb Ö-erbjudanden! Se hela listan på www.ostersundshem.se/klubbo
UNF JÄMTLAND
Få 20 % rabatt på kurser och läger.
www.facebook.com/UnfJamtland

BRUNFLO RYTTARSÄLLSKAP
25 % rabatt på medlemsavgiften.
www.brunflors.com

SVARTSJÖARNAS SKIDSPÅR
Njut av vintern och ta en frisk dag i
Svartsjöarnas fina skidspår. Gratis!

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

YouTube.com/ostersundshem

