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Kontaktinformation
Kundservice: 063-14 04 00
Lägenhetsfonder, uthyrning, nycklar,
störningar m.m.
Våra öppettider är 10.00–16.30
Telefontid 10.00–12.00, 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 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 och betalning sker vid upplåsningen.
Störningsjour: 0771-50 60 90
(Securitas)
Skadedjursbekämpning:
Kontakta Felanmälan så kontaktar vi
i vår tur Anticimex.

www.ostersundshem.se
www.facebook.com/ostersundshem
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Nogsnackat.
Nu blir det verkstad
Den senaste tiden har vi pratat mycket om våra byggplaner. Nu är det dags att
förverkliga planerna och göra verkstad.
På Stadsdel norr byggs det redan för fullt, både Trygghetsboende, som ska vara klart till
nästa sommar, och studentbostäder som står inflyttningsklara nästa höst.
Och nu har vi även satt spaden i jorden på Remonthagen och Tallåsen. Här finns direkt
närhet till skidspåren på ÖSK, liksom arenor, skolor och all annan service. Den första
etappen bostäder växer fram under drygt ett års tid; inledningsvis blir det hela 300
hyreslägenheter. Vartefter byggs även bostadsrätter och äganderätter på dessa attraktiva
lägen, allt för att möta så många olika behov som möjligt.
Parallellt med byggandet satsar vi också på underhåll och renovering av befintliga fastigheter. I fjol slog vi rekord med en underhållsbudget som landade på ca 110 miljoner
kronor, och ambitionerna är höga även i år. Vi har sedan tidigare ett eftersatt underhåll,
så det tar tid att komma ikapp, men vi jobbar hårt på saken!
En annan förmåga som jobbar hårt är skidprofilen Stina Nilsson, silvermedaljör i VM
2015, som bytte hemorten Mora mot Östersund, och nu bor i en lägenhet hos oss.
Henne möter du på sidan 4-5, och hon tror starkt på Östersunds framtid. Dessutom har
vi gjort om formen på Hemma-tidningen, vi hoppas att ni ska gilla det.
Med önskan om en riktigt solig sommar!

Foto: Scandinav Bildbyrå, wec360°,
Björn Eklund.
Tryck: Berndtssons Tryckeri AB,
Östersund
Kontakt: hemma@ostersundshem.se

Daniel Kindberg, Vd Östersundshem

Äntligen
dags för

balkongliv!
Några små kvadratmetrar som gör stor skillnad under sommaren, det är balkongen.
Här slipper du klippa gräs och jaga sniglar, istället kan man helhjärtat njuta av prunkande
grönska både till nytta och lyst. Så här skapar du en mysig oas, med enkla medel.
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BLOMMOR

BLADER

Ett säkert tips för odling på balkongen är stora krukor. En stor kruka håller fukten
längre än en liten – du slipper vattna lika ofta, och växten har större chans att överleva. Det går att odla i stort sett vadsomhelst, bara dräneringen i botten är god.
Stora tomatburkar från restaurangkök blir jättesnygg tillsammans med terakottakrukor och citronträd. Vips har du skapat äkta medelhavskänsla på minimal yta.
Fråga på din lokala pizzeria, de brukar ha mängder med burkar! Ett annat smart sätt
är att odla vertikalt. Minigarden Vertikal är en nyhet från Venso Ecosolutions och finns på
Balkongshoppen.se, 695 kronor.

GOLVA GOLVET
Ett grått betonggolv gör ju ingen glad. Fördelen är att
ytan, som ofta är ganska liten, går att pigga upp utan stora
kostnader. En metod som ger stor effekt är att skaffa
lösa klinkerplattor och lägga ut. Kolla Blocket eller utförsäljningar på byggvaruhus. Ett annat supersnabbt sätt
är att täcka golvet med en plastmatta i ett kul mönster.
Påfågelsinspirerad matta, 120 x 180 cm – Indiska, 199 kr.

MYSBELYSNING

SMIDIGA MÖBLER
Hopfällbara möbler i underhållsfria material är en
höjdare på balkongen. Lätta att stuva undan, och
man dessutom slipper olja och måla. Idag finns
många billiga och nätta cafémöbler. Dessa, från
Rusta, kostar 499 kr för bord och två stolar.

TÄVLA
& VINN

Belysningen gör halva charmen framåt
skymningen. Det finns massor av snygga
ljusslingor på de flesta större matvarukedjor. Om du inte har ett eluttag på
din balkong kan du satsa på batteridrivna lampor, som dessa i trepack från
cdon.com, 149 kr.

Ta en bild på din balkong och skicka den till oss via tavling@ostersundshem.se eller per post till Östersundshem, Rådhusgatan 29, 831 35 Östersund.
Märk mejlet eller kuvertet ”Tävling”. Snyggast balkong belönas med en presentcheck på 500 kr hos Växtvaruhuset. Tvåan och trean belönas med
en check på 250 kr vardera. Tävlingen pågår t.o.m.31 juli 2015. Vinnarna presenteras på Facebook och i nästa nummer av HEMMA.

HEMMA H OS MI G

Silverkantad hyresgäst
med rätt glid på livet
Stina Nilsson är en helt vanlig hyresgäst, med ett alldeles ovanligt yrke. Hon är nämligen
elitskidåkerska från Mora, bara 22 år, men redan med en mängd ädla medaljer i bakfickan.
De flesta vet att Stina tog storslam i årets världscup. Nilsson
vann tillsammans med Ida Ingemarsdotter sprintstafetten i
Otepää den 18 januari. Hon tog silver på VM-sprinten i klassisk stil i Falun 2015, efter Marit Bjørgen, och tillsammans
med Ida Ingemarsdotter blev det också silver efter Norge, i
sprintstafetten fri stil i VM. Dessutom tog hon silver i stafetten, 4x5 km, i VM i Falun.
Däremot är det kanske inte många som vet att Stina hyr
bostad av Östersundshem sedan i september. Hon huserar i en
lägenhet uppe på Camp Södergren vid ÖSK, så nära skidspåren man rimligtvis kan komma. Som grädde på moset heter
hennes matsponsor Arctura, så här finns alla förutsättningar
för ett bra träningsupplägg. När Stina är hemmavid kan hon
i princip bara sätta foten utanför dörren så har hon både käk
och träning på bakgården.
– Det är jättevärdefullt för mig att bo såhär bra, det sparar
massor av tid. Jag flyttade hit i september 2014, och jag trivs i
Östersund. Det är bra, inte minst med flyget – det minimerar
verkligen restiden för mig att ha en flygplats så nära.

Mellanrubrik om kök och tidiga nätter
Jämfört med de flesta andra 22-åringar lever Stina ett inrutat
liv med mycket resor och träning. Och förutom den uppenbara fördelen med att bo mitt i ett skidmecka, så är närheten
till andra i samma situation också ett stort plus.
– Jag umgås mycket med andra skidåkare, och då är det verkligen bra att bo här. Man vet att man har samma rutiner, att
man inte kan hänga till klockan elva på kvällarna, det är skönt.
Jag älskar att träna, och lägger upp mycket av träningen själv.
Fast om man skulle ta bort skidåkningen ur mitt liv så är jag
faktiskt världens lataste person – jag spelar inte direkt fotboll
på fritiden, säger Stina och skrattar.

– Däremot gillar jag att ligga i hängmattan och lösa korsord,
och att baka – jag älskar att vara i köket.
Och när man tar en titt in i Stinas lilla kök så ser man att det nog
är alldeles sant, för där trängs fina glasburkar som innehåller
allehanda specerier. Stina blandar gärna sin egen musli, och
det är mycket nötter och fröer som gäller. Kanske något att ta
efter om man vill ha lyckade resultat i motionsspåret! Stina
berättar att det är viktigt för henne att göra lägenheten till sin
egen, speciellt när hotellnätterna blir många.

Jag sätter på autopiloten när jag reser,
och sedan slår man på livsknappen
igen när man kommer hem!
– Det är lättare att räkna de nätter jag är hemma än borta, och
det värsta med resorna är hotelldöden, när man bara ligger på
sängen och surfar, och att sakna familjen förstås. Men jag är
duktig på att prioritera. Jag sätter på autopiloten när jag reser,
och sedan slår man på livsknappen igen när man kommer
hem!
Snart får lilla Camp Södergren på ÖSK sällskap av en rad nya,
stora bostadsområden, där en del hus till och med har ski-in,
ski-out-läge. Stina är positiv till utvecklingen, och spår att
nybyggnationerna kommer att ge Östersund stora fördelar.
– Intresset för att bo både nära staden och skogen är väldigt
stort idag. Jag tror att det här kan gynna både vintersporten
och skiduniversitetet, dessutom ökar det intresset för många
fler att flytta hit till Östersund.

Sidrubrik

Fakta:
Namn: Stina Nilsson
Urspring: Dalkulla

Fotograf: Björn Eklund

Gör: Vinner medaljer. Tränar
elitskidåkning och ingår i det
svenska skidlandslaget. Bor för
närvarande hos Östersundshem.
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Sommar, sol och
brända soprum
Äntligen börjar solen värma upp våra gårdar, och det efterlängtade utelivet kan börja. Gräset spirar, kotletterna bara
väntar på att få grillas och ansiktet likaså. För oss i högan
nord är solen mer värdefull än någon annanstans, därför vill
jag inte komma med alltför långa pekpinnar inför denna
säsong.
Men – det finns ändå några saker som är värda att lägga
på minnet. Och det är att varje sommar brinner minst ett
soprum på våra områden, till följd av en till synes oskyldig
liten rackare – nämligen engångsgrillen. Kastas den för tidigt
tar det fyr direkt bland soporna. Det tar nästan ett helt dygn
för grillen att svalna fullständigt – det kan vara bra att tänka
på innan du slänger den.
Inför sommaren är det slutligen också bra att
kolla om du har några tillhörigheter i trapphus
eller andra gemensamma utrymmen, kanske
någon bortglömd gammal cykel som står och
rostar i cykelrummet eller ute på gården.
Forsla gärna bort den om du inte har pedalat
på länge – så kan fler få plats.
Ha det gott!
Ola Ångman
Drift & skötsel

1. Grilla lugnt. Använd gärna de grillplatser som finns
i våra områden. Om du grillar med egen grill, se till att
hålla dem på avstånd från huset, det vill säga: Grilla
inte på balkonger 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 bostadsområdena.
5. Fimpar. Undvik att kasta fimpar på marken. Tänk
på småbarn och husdjur, och inte minst den allmänna
trivseln i området.
6. Cykelparkering. Sommaren är cykelns årstid. Se
bara till att parkera den antingen i cykelställen eller
i cykelrummen. Då blockerar du varken dörrar eller
vägar i onödan.
Kontakta gärna din områdesvärd när det gäller
utemiljön på din gård.

Nu ser vi över din hyra

Boende för dina gäster

För att få så rättvisa hyror som möjligt kommer vi, tillsammans med Hyresgästföreningen, att påbörja en översyn
av hyrorna i Östersundshems fastighetsbestånd. I det
arbetet ingår att vi skall vara överens om vad som är
hyresnivå-påverkande. Det kan vara allt från teknik och
standard i lägenheten, till miljön i och utanför fastigheten.

Under sommaren funkar Camp Södergrens
fina lägenheter som vandrarhemsboende.
Har du långväga gäster som vill hälsa på i
Östersund kan detta vara ett alternativ. Nära
till stan, liksom till förstklassiga träningsspår
och friluftsliv. Pris för fyrabäddslägenhet
1200 kr/natt eller 7 000 kr/vecka.

För att kunna ta fram ett underlag för detta så kommer
vi att vara ute och besikta i första hand fastigheter
och närmiljö, och det arbetet börjar vi med direkt efter
semestrarna. I en förlängning så kommer vi också att titta på ett antal lägenheter för att skapa en rättvisande bild
av standarden. Mer information kommer när det är dags
för den översynen.
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TÄNK PÅ DETTA

Camp Södergren
Ösk-vägen 10, Östersund
Tel. 063-14 04 00
bokning@ostersundshem.se
www.ostersundshem.se

Hur fungerar det?
Ett tryggt boende för 70-plussare
På Stadsdel Norr bygger vi just nu ett boende specialanpassat för äldre personer
som önskar en mer social samvaro tillsammans med en tryggare hemmiljö.
Vad är ett trygghetsboende?
– Ett boende för dig som är över 70 år,
och kanske tröttnat på ditt nuvarande
boende, men ändå inte är redo för ett
ålderdomshem. Boendet är bemannat
på vissa tider. Om ni är två som söker
räcker det att din sambo eller make
fyllt 70 år.
Servicen?
– Personalen finns på plats under vissa
tider för att stödja de boende, men
även för att arrangera trivselaktiviteter
som man kan utforma gemensamt.
Det kan vara allt från bussutflykter till
fotvård. På boendet kommer det också
att finnas fina odlingsmöjligheter,
boulebanor samt andra gemensamhetsutrymmen.

Hyresnivå?
– Hyrorna kommer att ligga på ca
1600-1700 kr/kvm och år. Det innebär att en tvåa på ca 55 kvm får en
månadshyra på ca 7500 kr, och då
ingår också all den service som finns i
huset. Hyrorna är ännu inte förhandlade med HGF, Hyresgästföreningen,
därför kan de komma att justeras.
Hur långt har bygget kommit?
– Husen är redan påbörjade och förväntas vara inflyttningsklara kring
sommaren 2016. Husets grund är
nu klar och före sommaren kommer
stommen att vara på plats. Varje hus
ska inrymma 17 st välplanerade lägenheter med öppna planlösningar och
utsikt över Östersund och Frösön, på
bekvämt gångavstånd till det mesta.

Namn: Ulf Magnusson
Ålder: 63 år
Familj: Gift
Yrke: Sektionschef kategoriboende
Arbetat på Östersundshem: 17 år
Bor: Östersund
Intressen: Friluftsliv/sportaktiviteter

Trygghetsboende för sociala seniorer 70+
Intresserad av att bo i trygghetsboendet Lugnet?
Bostäderna kommer att erbjudas till Östersundshems bostadskö, där kötid kan bli
avgörande för att du får den lägenhet du vill ha. Registrera dig därför i vår bostadskö
på hemsidan eller kontakta Kundservice så får du hjälp. Vi kommer att meddela när
lägenheterna släpps, via hemsida, Facebook, annonser och digitalt nyhetsbrev.

Lugnet
Geografiskt läge: Stadsdel Norr
Antal bostäder: 34
Första inflytt: Sommaren 2016
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Somriga erbjudanden i Klubb Ö
För alla erbjudanden måste du kunna visa upp Klubb Ö-kortet,
med ditt namn och kundnummer skrivet på baksidan.
Komplett lista med aktuella erbjudanden hittar du alltid på
www.ostersundshem.se/klubb-o

H A LV
A
PR ISE
T!

Bröderna Lejonhjärta på Jamtli, 1-11 juli
Årets Astrid Lindgren-musikal för barn och vuxna blir klassikern
Bröderna Lejonhjärta. Som Klubb Ö-medlem får du 50 procent rabatt.
Boka biljetter på www.sandelius.se, uppge kampanjkod Östersundshem
– tag sedan med dig Klubb Ö-kortet till föreställningens entré för att ta
del av erbjudandet. Max 4 biljetter per kort.

55 %

R ABA

TT

Arnljotspelen, 4-12 juli
En klassiker som fyllt 75 år. Friluftsteater med temat i den betydelsefulla
brytningstiden mellan kristendom och hedendom, då både norska och
svenska kungar gjorde anspråk på Jämtland. 100 kr per biljett (ord. pris
180 kr), max 4 st per kort. Betalas vid entrén. www.arnljot.se

Tipsa oss om erbjudanden
du skulle vilja se i Klubb Ö!
Vi på Östersundshem vill ge våra
hyresgäster ett mervärde i sitt
boende, samtidigt som vi vill bidra till
att stimulera det lokala närings- och
föreningslivet. Ett levande Östersund
gynnar i slutändan alla som bor
och verkar här, både individer och
företag.
Tipsa oss om fler erbjudanden,
lokala föreningar och företag via
klubbo@ostersundshem.se

Bli sommarfin inför festen
10 % på alla behandlingar (massage, manikyr, ögonfransar, fotvård, etc).
10 % på produkter i REQ-butiken och på Maria Åkerberg-produkter.
Klubb Ö-rabatterna gäller på Lilla Skönhetssalongen. www.sunailme.com

UPP T
ILL

HEJA FRAM ÖSTERSUNDS IDROTTSLAG I SOMMAR
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Fotboll, ÖFK

Fotboll, ÖDFF

Jämtland Basket

35 % rabatt på årskort, sittplats.
20 % rabatt på biljetter, sittplats A-läktare.
30 % rabatt på biljetter, sittplats B-läktare.
50 % rabatt på biljetter, ståplats.
15 % rabatt i ÖFK-shoppen.

Fri entré på hemmamatcher i serien, max 2
pers/kort och match. Biljetter får du i entrén.
www.laget.se/ODFF

50 % rabatt på entrépriset vid alla hemmamatcher. Betalas i entrén. Max 4 st/kort.
www.jamtlandbasket.se

Innebandy, IBF Frösön

Storsjöbygdens golf

Biljetter måste förköpas i ÖFK-shoppen
på Prästgatan 50 A. Max 4 st årskort per
lägenhet, eller 4 st hemmamatchbiljetter per
match. www.ostersundsfk.se

Gratis inträde vid A-lagsmatcher. Max 4 st
biljetter per kort. 50 % rabatt på medlemsavgiften för ungdomar.
www.ibff.se

Gratis spel och lån av klubbor, på korthålsbanan. Även två gratis prova på-tillfällen
med instruktör, för ungdomar under 18 år.
www.sbgk.nu

Kundservice 063 14 04 00 | Felanmälan 063 18 00 11 | info@ostersundshem.se | www.ostersundshem.se
Facebook.com/ostersundshem

YouTube.com/ostersundshem

