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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 
 
Telefontider 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.
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Foto: Victoria Herkules, Scandinav, 
Malin Gunnarsson, Vecteezy.com
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Äntligen dags att  
påbörja vår nya resa!
Jag heter Kenneth Karlsson, och är ny vd på ert 
bostadsbolag. Hela mitt yrkesverksamma liv har jag 
ägnat åt fastigheter, nu närmast i vårt systerföretag  
– Krokomsbostäder. Och jag gläder mig åt det 
förtroende jag nu fått – nämligen att leda  
Östersundshem framåt. 

Vi har god kompetens i företaget, och det finns 
en stor, intern vilja att utveckla våra tjänster. Jag har 
haft förmånen att sätta mig in mer i verksamheten under 
den tid som gått sedan jag rekryterades. Därför kan jag redan nu konstatera att 
Östersundshem har mycket goda förutsättningar att utvecklas positivt, med 
ett ökat fokus på dig som hyresgäst och din bostad – det vill säga våra fastig-
heter. Redan nu i höst inleds ett omfattande strategiarbete som syftar till att 
skapa tydliga mål och riktlinjer för verksamheten. När hela projektet är klart, 
omkring sommaren 2020, innebär det att företagets medarbetare får bättre 
förutsättningar att arbeta målinriktat, långsiktigt och fokuserat.

Och det finns gott hopp om framtiden. Mycket positivt är redan gjort – bland 
annat var Östersundshem den första fossilfria allmännyttan redan 2015, långt 
före de flesta andra. Vi har också arbetat intensivt med alternativa energislag; 
som egna solpaneler på tak, solcellsparken utanför Stadsdel Norr och ett försök 
med likström på Remonthagen. Fokus på energibesparingar, och därmed miljö- 
nytta, kvarstår. Lika viktigt är att poängtera kundnyttan som detta också kan 
innebära, i och med att vi samtidigt gör ekonomiska besparingar på sikt.

Efter det senaste årets turbulens går vi in i 2020 med en ekonomi i balans och 
goda förhoppningar om det nya året. Trots alla prövningar har medarbetarna 
arbetat på och hållit en god servicenivå. Det bådar gott inför framtiden!

Kenneth Karlsson 
VD, Östersundshem



Gratis och fullspäckad prova på-dag med häftiga sporter för barn 
i alla åldrar. Ta med varma kläder samt egna skridskor och hjälm  

(endast ett begr. antal finns till utlåning). Aktiviteter ute och inne. 

Mer information finns på www.ostersundshem.se

Ett samarbete mellan Östersundshem och arenaidrotterna

Hockey & kälkhockey (ÖIK)    Bandy på is (ÖBS)  
Gymnastik i flera former* (Östersundsgymnasterna)

  Konståkning (IF Castor)    Uppvisning av IF Castor!

Söndag 17 nov 2019 • 10-1400

Östersund Arena

Prova på-dagen! 

*P.g.a. försäkringsregler måste varje barn som vill delta i gymnastiken skrivas in 
tillfälligt med namn och personnummer. Endast barn 8 år och uppåt får deltaga.
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GodisregnmedBirger!



HEMMA HOS MIG

Passionerad icke-pensionär
Nisse Gustafsson är en 68-åring med många strängar på sin lyra. Ena dagen går han modell 
på catwalken i Paris, andra dagar odlar han broccoli i Torvalla eller röjer snö på Frösön.  

Text: Victoria Herkules    Foto: Victoria Herkules och Malin Gunnarsson

För ett bostadsbolag med runt 4 000 bo-
städer är entreprenörer en viktig pusselbit 
för att klara av underhåll och skötsel.  En 
av dem som varit med länge är Nisse Gus-
tafsson på Synerco (tidigare Primär). Re-
dan 2003 kom han in i bilden, och på den 
tiden hade företaget hand om den yttre 
skötseln i alla våra bostadsområden.  

– Jag känner alla hus och kvarter. Jag 
tycker det är en kul bransch och det är 
roligt att träffa folk, säger han. 

Under de kommande åren är det primärt 
Frösön och Torvalla som gäller för Nisse 
och hans kollegor. Deras arbete följer till 
viss del årstidernas växling – klippning av 
gräs och buskar på sommaren, snöröjning 
under vintern och nu när löven ligger gula 
på marken, och hösten börjar lida mot sitt 
slut är det krattning och höststädning som 
gäller.  

– Ju mer vi får bort nu desto lättare blir 
det till våren. I kvarteret Hjorten nedan-
för Tennishallen känns det ibland som om 

större delen av löven i Östersund samlas. 
Ett år var en källarnedgång helt fylld med 
löv, så man fick vada in för att få bort dem, 
säger Nisse och skrattar. 

Gruvar sig för vinterhalvåret
Hösten övergår snart i vinter och det är 
den period som enligt Nisse är den mest 
utmanande. 

– Snöskottning och sandning är vår 
huvuduppgift under vinterhalvåret och 
vi har börjat gruva oss för den perioden. 
Man vet aldrig hur den blir – har man lite 
otur så kommer det en halvmeter snö ena 
dagen och nästa är det blixthalka. Förut 
var det mest snöskottning, men nu är det 
mer sandning en del år. Vi jobbar mycket 
mer med halkbekämpning nu än för tio 
sedan. 

Snöröjning och sandning är ett ämne 
som engagerar. 

– Det är en utmaning att göra hyresgäs-
ter och andra nöjda, det är viktigt att hitta 
en bra balans. Kraven från de boende har 
ökat. De har koll på vad vi gör och när 
vi är där och både snöskottning och sand-
ning är något som måste fungera. Om det 
snöat mycket börjar vårt arbete klockan 
två på natten och om allt går som det ska 
är vi klara till klockan nio. Men ibland blir 
det så att man får fortsätta i åtta timmar 
till, fortsätter han.

Utöver det säsongsbetonade arbetet så 
tittar Nisse och hans kollegor varje vecka 
till soprummen, samt plockar skräp och 
utför transporter av olika slag. 

– Häromveckan fick vi ett samtal om en 

trasig tvättmaskin och då var vi där innan 
de ens fått ner den för trappen. Det är  
roligt att vara snabb och ge snabb service.  

Grönsaker och catwalk
Nisse har en son som är kläddesigner och 
bor i Frankrike och vid sidan av arbete 
med fastighetsentreprenad har han även 
hunnit med att gå på catwalken i Paris för 
sonens räkning. Men den stora passionen 
är att odla kålväxter.  

– Blomkål är min svaghet. När man får 
en som ser ut som plast, helt kritvit – det 
är verkligen lycka! Jag har hållit på med 
odling i över 35 år. Det är en massa jobb 
men det är kul, så jag kommer aldrig ge 
upp det här med odlandet.

Trots sina 68 år har han heller inga planer 
på att sluta arbeta med de uppdrag han 
gör åt Östersundshem.  

– Jag tycker att det är kul och det har 
bara blivit roligare med åren, eftersom 
man både lärt känna områdena och att 
man utvecklat en bra relation och samar-
bete med Östersundshem. v

Om det snöat mycket börjar 
vårt arbete klockan två på 
natten, och om allt går som 

det ska är vi klara till klockan 
nio. Ibland blir det så att man 
får fortsätta i åtta timmar till.

”

”

Blomkål är min svaghet.  
När man får en som ser ut 

som plast, helt kritvit – det är 
verkligen lycka! Jag har hållit 

på med odling i över 35 år. 

”

”



 
Nisse Gustafsson

Ålder: 68 år

Bor: Torvalla By

Intressen: Kålväxter i alla former.  
Har en stor odling där det produceras 
bland annat broccoli och blomkål. 

Under hösten fäller varje träd hundratusentals löv. Blöta 
skapar dessa en risk för olyckor när de täcker vägarna. 
Nisse är en av alla som säkrar genom att städa upp.

Sonen Josef samlar ihop löven medan Nisse skickar dem 
direkt till transportvagnen. 



Händer kring hemmet:
Snart har vi en ny hemsida!
Just nu pågår arbetet för fullt med att färdigställa 
vår nya hemsida. Vi vill göra det bättre för dig som 
hyresgäst och i början av nästa år har vi en ny och 
mer användarvänlig hemsida. Det innebär bland 
annat att du snart kan logga in med bank-id och 
signera hyresavtal direkt på webben. Plus en hel 
del andra matnyttiga nyheter. Håll utkik! 
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Vinnare i korsordstävlingen Hemma nr 2 2019 blev Karin Eriksson, Inger Thor, May-Lis Kullström och Julius Eriksson.

Vilket ord söker vi?
Lös korsordet och skicka in det gulmarkerade ordet till oss. Fyra vinnare får två biobiljetter var,  
ett nyckelband från Östersundshem, samt jubileumsboken om vår 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! 

TÄVLA
& VINN

Vi vill ha ditt svar
senast 2 dec

Q-Park heter nu
Företaget Q-Park byter namn till Aimo Park.  
Namnändringen rullas ut stegvis och under en tid 
finns det bilar märkta både Q-Park och Aimo Park. 
För mer info, besök www.aimopark.se



 

Varför skärps lagen? 
Bakgrunden till lagändringen är att 
få en bättre fungerade hyresbostads-
marknad, att få bort svarthandel 
med hyreskontrakt och missbruk av 
hyresrätter. Förhoppningen är att 
det ska leda till en större omsättning 
av förstahandskontrakt och bättre 
hyresvillkor.  

Vem får hyra ut i andra hand?
Du måste ha ett godkänt tillstånd från 
oss för att få hyra ut din lägenhet i an-
dra hand. Hyr du ut din lägenhet utan 
tillstånd har vi som hyresvärd rätt att 
säga upp dig direkt, utan föregående 
varning. 

Hur mycket hyra får jag ta ut?
Den hyra du tar ut får inte överstiga 
dina egen hyra, med undantag om 
lägenheten är möblerad. Då är det 

Hur fungerar det?  
Tydligare regler kring andrahandsuthyrning 

tillåtet att göra ett tillägg på max 15 
procent, plus eventuella nyttigheter 
som till exempel el, vatten, värme och 
bredband/TV.  Att ta ut för hög hyra 
är ett brott och du riskerar böter eller 
fängelse i max två år.  

Vad gäller vid lägenhetsbyte?
Du behöver tillstånd för att byta din 
lägenhet mot en annan. En hyres-
rätt kan enbart bytas mot en annan 
hyresrätt, och som regel måste båda 
parter ha bott i respektive lägenhet i 
minst ett år. 

Hur förändras lagen för den som  
har en inneboende?
För att du som hyresgäst ska ha en 
inneboende måste du själv också bo 
i lägenheten. Du får ta ut hyra, men 
bara för den del av lägenheten som 
den inneboende använder. 

Den 1 oktober skärptes hyreslagen. Lagändringen berör uthyrning av hyresrätt 
i andra hand, regler för inneboende och lägenhetsbyte. Och lagen är hård.  
Det blir nu brottsligt att köpa ett kontrakt eller att hyra ut lägenheten olovligen 
i andra hand och till överhyra.

Namn: Håkan Wiklund

Boendesociala sektionen

Tid på Östersundshem: 9 år

Hur kallt får det vara i lägenheten?

Svarthandel av hyreskontrakt  
straffar nu även köparen – vad 
innebär detta?
Det har tidigare varit straffbart att 
sälja hyreskontrakt, nu utvidgas lagen 
till att även omfatta köp av hyreskon-
trakt. Båda dessa brott kan nu leda till 
polisanmälan, med böter eller fängel-
se som påföljd. Hyreskontraktet man 
köpt kommer dessutom att förverkas, 
vilket betyder att köparen betalat en 
stor summa pengar för ingenting.

16 °C Lägsta tillåtna temperatur längs golvet.

18 °C Lägsta tillåtna lufttemperatur.

20 °C Den temperatur vi som hyresvärd förväntas hålla.

22 °C Den rekommenderade temperaturen för äldre och sjuka. 

24 °C Högsta temperatur en frisk människa ska behöva stå ut med (vintertid).

 Källa: Folkhälsomyndigheten 

Det är kallt! Hur ska jag mäta  
temperaturen korrekt?

Placera en termometer i ögonhöjd, minst 
60 cm från en innervägg eller en meter 
från en yttervägg. På det viset får du ett 
så rättvisande resultat som möjligt.

Vi strävar efter att temperaturen hemma hos dig alltid ska vara minst 20 °C. Nu när vintern  
är på ingång kan det vid ett hastigt väderomslag tillfälligt bli någon grad kallare eftersom  
värmesystemet inte alltid hänger med – men hur långt ned får temperaturen  krypa?



Facebook.com/ostersundshem

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

Nyttja din Klubb Ö-rabatt!
För alla erbjudanden måste du kunna visa upp Klubb Ö-kortet, 
med ditt namn och kundnummer skrivet på baksidan.  
Fler rabatter finns på www.ostersundshem.se/klubbo

Träffa oss här! 

PROVA PÅ-DAGEN, 17 NOV
En gratisdag både för dig som 
bor hos oss, och alla andra!
www.ostersundshem.se

Brunflo IK 
50 % rabatt på  A-lagets hemmamatcher. 
Visa upp ditt Klubb Ö-kort i biljettkassan 
för att erhålla rabatten. 
www.brunfloik.se 
 
Östersunds IK 
50 % rabatt på entrépriset vid 
alla A-lagshemmamatcher i 
grundserien. Gäller endast 
ståplatser och sittplatser  
(ej restaurangplatser). 
För att nyttja erbjudandet måste 
du förköpa biljetterna på ICA Kvantum 
Hagvägen, mot uppvisande av Klubb 
Ö-kortet. Rabatten gäller ej i playoff,  
kvalserier eller speciella arrangemang.  
Max fyra personer per hushåll. 
www.ostersundik.com

JAMTLI  JULMARKNAD, 6-8 DEC
Vi har en egen bod där vi pratar  
nyproduktion. Välkommen!
www.jamtli.se

SENIOR EXPO, 24-25 JANUARI
Stans största mässa för seniorer.  
Prata trygghetsboende med oss!
www.seniorexpo.se

Jämtlands Basket 
20 % rabatt sittplatsbiljetter  
till Jämtlands baskets hemma- 
matcher i Basketligans  
grundserie. Matchbiljetterna köps i 
Sporthallens entré. 
www.jamtlandbasket.se

Billigare hockey!

Hamngatan 12  
10 % rabatt på hela sortimentet. 
www.hamngatan12.se 
 
Ljusexperten  
10 % rabatt på armaturer hos  
Ljusexperten (gäller ord. pris).   
www.ljusexperten.se

Basket på elitnivå 
till specialpris

Läs mer 
på sidan

3

Halva priset på biofilm 
Hos Bio Regina har du 50 % rabatt på 
biljettpriset varje tisdag och lördag. Biljetter 
köper du på plats. Visa ditt Klubb Ö-kort. 
Gäller max fyra personer per hushåll. 
www.bioregina.se

Erbjudandet gäller max två gånger per hushåll och läsår.

Rock & Gospelkör Klubb Ö-pris: 600 kr (ord. pris 1200 kr) 
14 veckor. Det finns en kör för nybörjare och en för vana sångare.

Grupplektioner för barn eller vuxna,  
åtta kurstillfällen á 30 minuter:

Gitarr Klubb Ö-pris: 800 kr  (ord. pris 1600 kr) 
Sång Klubb Ö-pris: 800 kr  (ord. pris 1600 kr) 
Fiol Klubb Ö-pris: 800 kr  (ord. pris 1600 kr) 
Piano Klubb Ö-pris: 900 kr  (ord. pris 1800 kr)

Anmäl dig via mejl eller telefon. Vid anmälan ska man tala om att 
man bor hos Östersundshem och uppge sitt kundnummer (finns på 
din hyresavi). 

Tel 063-14 04 89 eller info@jamtlandsmusikskola.se 
www.jamtlandsmusikskola.se

Halva priset på kurser hos 
Jämtlands Musikskola


