
Spara 50 liter 
vatten ikväll

BYTA LÄGENHET 
Tre nej-svar nollställer 
din köpoäng 
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Kundservice & besökstider 
Tel 063-14 04 00 
info@ostersundshem.se 
Mån-Fredag kl 10–15 
Lunchstängt kl 12–13

Just nu tar vi endast emot  
besök som bokats i förväg. 
Ring till oss för att boka tid. 

Vid akuta felanmälningar 
utanför kontorstid 
Vid vattenläckage, strömavbrott, 
(fara för människor eller fastighet), 
ring till jouren på tel 063-13 71 00.

Störningsjour 
Ring 063-12 85 65, sköts av  
PD Bevakning.

Utelåst?  
Upplåsning sköts dygnet runt av 
PD Bevakning. Du måste kunna 
legitimera dig. Betalning sker vid 
upplåsningen, 600 kr.  
Tel 063-12 85 65.

Skadedjursbekämpning  
Kontakta oss, tel 063-14 04 00.

Hemma ges ut av Östersundshem AB 
Ansvarig utgivare: Kenneth Karlsson, vd. Redaktör: Malin Gunnarsson, Östersundshem. 
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Många är vi som hade hoppats att coronapandemin skulle vara 
över vid det här laget. För Östersundshem har det inneburit en 
annorlunda arbetsvardag där många medarbetare hastigt fått 
inreda ett hemmakontor och där vi funnit nya, digitala vägar för 
våra arbetsuppgifter. Trots att det fungerar bra är vi många som 
längtar efter det mänskliga mötet – både med våra kollegor och 
dig som hyresgäst. Vi har vidtagit flera, större åtgärder för att 
skydda er kunder, bland annat genom bokade besök – och vi vill 
ge er en eloge för er förståelse och ert tålamod. Bitvis har vår 
kundservice varit hårt belastad – och inte bara av felanmälningar, 
utan också av hyresgäster som behövt prata av sig en stund i sin 
coronaisolerade tillvaro.

Under året som gått har många projekt ändå genomförts. Bland 
annat har vi inlett ett vattenbesparingsprojekt på Frösön, där 
studenter får delta i en utmaning för att minska sin förbrukning. 
Det är något som kan löna sig för dig som hyresgäst, särskilt om 
du har individuell mätning. Här ser vi att det är möjligt att spara 
upp till 30 procent på sin vattenförbrukning. Det är en vinst för 
både dig och miljön! Läs mer om detta på nästa sida. 

Med önskan om en solig vårvinter!

Kenneth Karlsson  
Vd, Östersundshem

Ett år med pandemin

Psst! Senare under 2021 
kommer du att kunna
signera uppsägningar och 
nya hyresavtal via BankID. 
Bekvämt, coronasäkert.

Så mycket vatten förbrukas när du:Så mycket vatten förbrukas när du:



Ikväll kan du spara  
50 liter vatten, lätt!

Så mycket vatten förbrukas när du:

Tänker 
unika tankar 

i duschen

Låter vattnet 
 rinna medan 

 du borstar

Inte åtgärdar 
 en droppande 

 vattenkran

Låter vattnet 
 rinna medan 

 du diskar

12 liter/min 36 liter/dag 40 liter/dygn 6 liter/min
Minskar du duschtiden med 
5 minuter sparar du 60 liter.

13 000 liter/år – rätt ned 
i avloppet utan att ens  

röra din tandborste

Vår kundservice kan hjälpa 
dig om du har en kran som 
behöver tätas eller bytas.

På tio minuter flödar 60 
liter vatten. En diskpropp 

hade samlat allt.

I våra studentområden håller vi 
på med ett projekt för att minska 
vattenförbrukningen. Under 2020 
har vi kontrollerat, lagat eller bytt 
ut rinnande toalettstolar, samt 
bytt munstycken på alla vatten-
kranar. Det är ett första steg till 
att minska vattenförbrukningen, 
men den största skillnaden kan 
man göra själv och nu utmanar vi 
studenterna att spara ännu mera. 
De boende i våra studentbostäder
har i snitt cirka 30 procent högre 
vattenförbrukning än vår snitthy-
resgäst.  

Vi börjar helt enkelt där vi tror 
att vi kan uppnå högst besparing. 
Vatten ingår i hyran för student-
bostäder, men i många andra 
boendeformer såväl hyresrätter 
som bostadsrätter och villa, beta-
lar man för sin egen förbrukning 
av vatten. 

– Vi tror att om vi kan hjälpa stu-
denterna att tänka på sin vatten-
förbrukning så gör vi dem också 
en tjänst inför framtiden, berättar 
Karin Österberg, hållbarhetschef 
och ansvarig för projektet. 

Vilka andra insatser gör vi för att 
minska vattenförbrukningen?
I alla nya lägenheter installeras 
vattenmätare för varm- och kall-
vatten. Där betalar hyresgästen 
för sin egen vattenanvändning. 
Ett upplägg som är mer rättvist 
men samtidigt sparar på miljön. 
Hyresgäster med individuell 
mätning använder cirka 30  
procent mindre vatten.

Så mycket vatten förbrukas när du:

Ikväll kan du spara  
50 liter vatten, lätt!
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Det här är ett av Östersundshems mest populära, centrala bostadsområden. 

Husen till höger i bild började byggas i slutet av 1940-talet och var de första allmännyttiga 

fastigheterna i staden. Många barnfamiljer flyttade hit när området var nytt – och det var 

inte ovanligt att sju personer bodde hopklämda i en tvåa. Här fanns nymodigheter som 

eget badrum och kök med rinnande vatten samt elspis och centralvärme. Inte undra på  

att många unga familjer ville uppfostra sina barn i en så modern bostad! 

Flera av de som växte upp här har senare återvänt. 2017 firades ett hejdundrande 

70-årsjubileum på platsen. Vet du vad kvarteret heter? Svaret hittar du på sista sidan. 



Köksskåp
Glöm inte luckorna, 
rengör utanpå och  

runt alla kanter.

Glöm inte!
Rengör utrymmet 
under diskbänken. Spis/ugn

Dra fram spisen och  
städa bakom. Plocka bort 

ugnens plåtstegar för 
bättre rengöring.

Spisfläkten
Rengör invändigt. 
Nytt filter finns att  

hämta hos oss.

Kyl och frys
Rengör även 

bakom skåpet.

Flyttstädningens 
vanligaste missar 

Del 1: Köket 
Det är inte lätt att hålla kolla på allt när man flyttar ut. Flyttstädning är dock väldigt 
viktigt och innebär att du städar exakt allt i lägenheten extra noga. Det ska vara rent 
och snyggt när nästa hyresgäst flyttar in. Blir städningen underkänd får du en chans att 
åtgärda det som inte blivit godkänt, men avgiften för denna återbesiktning är 500 kr.

Det är därför bra att inte boka flyttbesiktning samma dag som du ska lämna dina 
nycklar. Du kan behöva tid för att rätta till de punkter som inte blivit godkända. Utöver 
städning bedöms även slitage och skador. Ett visst slitage accepterar vi, men behöver vi 
reparera något kan du bli tvungen att betala. Glöm inte heller att tömma och städa ditt 
förråd. Om du haft garage, balkong eller uteplats gäller samma sak där. Rent och tomt!

I nästa nummer: Badrummet.

Du kan hitta hela att-göra-listan 
för köket på vår hemsida, titta 
under ”Flytta in/ut”. Där finns 
även guider för badrummet och 
vardagsrummet.



Efter ett år med pandemirestriktioner kan det 
bitvis kännas tungt och ensamt. För dig som är 
pensionär finns därför äldrelinjen, dit du kan ringa 
anonymt och prata med en utbildad volontär om 
det som känns jobbigt. Ibland kan ett gott samtal 
vara det som behövs för att höja humöret.  
Linjen drivs av Mind – en förening för främjande av 
psykisk hälsa. 

Kommunens mötesplatser utomhus
Kommunens mötesplatser har ställt om sin verk-
samhet och erbjuder nu även utomhusaktiviteter. 
Det kan vara gemensamma promenader, grillning 
eller en enkel fika. De flesta aktiviteter är gratis, 
men det kan även förekomma en liten avgift. 
Mötesplatserna finns i hela kommunen. På kom-
munens hemsida www.ostersund.se kan du göra en 
sökning efter ”mötesplatser”, så får du aktuell info.

För seniorer som 
behöver prata 
med någon

Äldrelinjen

Äldrelinjen når du på tel: 020-22 22 33 
Öppet vardagar 8-19 och helger 10-16
www.mind.se

ETT TIPS I CORONATIDER



För att förhindra att obehöriga får 
tillgång till trapphus, förråd och andra 
gemensamma utrymmen är det viktigt 
att du direkt spärrar borttappade eller 
stulna taggar (”elektroniska nycklar”). 
Taggarna blir då obrukbara om de 
skulle hittas av någon annan. 

Kontakta vår kundservice för att 
spärra. Du kan även beställa nya till 
en kostnad av 150 kronor styck. När 
du flyttar ut ska du återlämna samma 
antal taggar som du fått av oss. 

Spärra alltid  
förlorade taggar

Visst du att… de flesta gånger en 
hyresgäst hör av sig till oss om svart-
mögel i badrum, handlar det istället 
om smuts som behöver städas bort. 

Självklart ska du kontakta oss om du 
misstänker mögel, men prova gärna 
först att göra en ordentlig städning. 
En blandning av ättika, diskmedel och 
vatten är ett utmärkt sätt att rengöra 
ställen där det lätt fastnar smuts.

Mögel, eller bara 
lite skit i hörnen? 

Från och med 1 mars 2021 kan du återigen bara tacka nej till ett bostadserbjudande 
två gånger inom en tvåårsperiod – vid ett tredje nej nollställs dina köpoäng.

Tidigare nej tas bort 
På grund av att man i vårt system under en längre tid kunnat 
tacka nej fler än tre gånger utan att förlora sin kötid kommer 
vi ta bort tidigare nej-svar. Detta sker den 28 februari och 
görs för att alla ska börja från noll och därmed ha samma 
förutsättningar. Att inte svara på ett erbjudande är lika med 
att tacka nej.  

Du kan tacka ja till hur många lägenhetserbjudanden du vill, 
det är bara antalet nej som är begränsat till maximalt två 
inom en sammanhängande period på två år. Det är därför 
viktigt att du enbart söker lägenheter som du verkligen är 
intresserad av och som passar din ekonomiska situation.

I coronatider är det ovanligt många 
som ringer vår kundservice, ofta gäller 
det svar på frågor du kan hitta via vår 
hemsida. I vårt kundforum kan du 
enkelt hitta svar på frågor eller ställa 
egna. Forumet lämpar sig bäst för 
allmänna frågor, eftersom svaren även 
blir synliga och till hjälp för andra.

Chatta med oss 
När vår chatt är aktiv så dyker rutan 
”Chatta med oss” upp på hemsidan. 
Här ställer du frågor privat direkt till 
vår kundservice.

Felanmäl via Mina sidor 
På Mina sidor kan du enkelt göra en 
felamälan. 

Lång väntetid i  
telefon? Prova chatt 
eller kundforum

Notiser från vår 
kundservice

Och längre fram blir det även möjligt 
att signera kontrakt/uppsägningar.

Nu kan du logga  
in med BankID

Köpoäng nollställs vid tre nej

Exempel på hur det kan se ut:

1. Den 1 april 2021 får du ett bostadserbjudande,  
men du tackar nej. Detta nej-svar finns kvar i  
systemet i två år (730 dagar) innan det försvinner.

2. Tackar du nej ytterligare två gånger innan 1 april 
2023, avaktiveras din sökprofil och dina köpoäng 
att nollställas.

Mer info hittar du på ostersundshem.se/nej



Skicka oss det gulmarkerade ordet – vinn priser! 
Mejla till tavling@ostersundshem.se eller skicka in det via brev till 
Östersundshem, Rådhusgatan 29, 831 35 Östersund. Märk ditt bidrag 
”Tävling”, och glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter. Fyra vinnare 
får en Citycheck var, samt jubileumsboken om Östersundshem.
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Vinnare av korsordet i 
Hemma nr 2 • 2020 

Marianne Jönsson,  
Sebastian Olofsson,  

Bengterik Busk,  
Anna-Märta Stålnäve
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Kryssa

Vi vill ha ditt svar

senast 15 mars


