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Renovering av 
kvarteret Hjorten
Viktig information till dig som hyresgäst



Vad händer nu? Vad blir hyran? Hur länge pågår 
renoveringen? Var ska jag bo under tiden? Det är 
några av de vanligaste frågorna vi får från er som bor 
i området. I den här broschyren försöker vi besvara de 
frågorna samt ge er information som kan vara bra att 
veta under projektets gång.
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SPARA DENNA BROSCHYR SÅ ATT 
DU HAR ALL INFORMATION SAMLAD.

Allt som står i denna broschyr är vad vi vet per april 2022.  

Saker kan komma att ändras under arbetets gång,  

därför reserverar vi oss för eventuella ändringar.
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Planering och 
förberedelser

Upphandling av 
entreprenörer

Projektering och 
utredning tillsammans 

med entreprenörGodkännandeprocessen

START

Steg för steg

Godkännandeprocessen
För att vi ska kunna genomföra renoveringen behöver vi inhämta godkännande från er 
som bor i området. För gemensamma utrymmen behöver en majoritet (över 50 pro-
cent) godkänna åtgärderna, och för den enskilda lägenheten krävs godkännande av varje 
hyresgäst. Under hösten 2021 skickade vi ut information och samlade in godkännan-
den. Avseende gemensamma utrymmen godkände 83 procent av er ombyggnadsåtgär-
derna, och för lägenheterna godkände 73 procent. Då inte alla godkände åtgärderna i 
lägenheterna hanteras ärendet av Hyresnämnden. Sammanträde i Hyresnämnd planeras 
till 8-9 juni. 

Hyresförhandling
Renoveringen innebär en höjning av hyrorna, och förhandling kring detta sker enligt 
hyreslagen (Jordabalken, kap. 12). Förhandlingen sker med Hyresgästföreningen och 
när vi är överens informerar vi dig om den nya hyran. Därefter har du möjlighet att 
påverka din hyra genom olika val. Utöver hyresnivå förhandlar vi även ersättningar vid 
evakuering och hyresintrappning med Hyresgästföreningen, se sida 11.

Projektering och utredning
I början av 2022 startar vi tillsammans med NCC projekteringen av Kvarteret Hjorten, 
vilket innebär utrednings- och förberedelsearbete inför kommande renovering. Arbetet 
tar mellan sex till åtta månader.

Förbesiktning
Som en del i utredningsarbetet behöver vi gå in i alla lägenheter för att göra en teknisk 
inventering. Det är en typ av förbesiktning där vi tittar på värmeförluster samt ser över 
planlösningar (de ritningar vi har är från 40-talet så de behöver mätas upp på nytt).

1
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Att renovera ett hus är ett omfattande arbete med många inblandade.
En viktig del i planeringen är att försöka göra det så smidigt som möjligt 
för dig som hyresgäst. Här kan du se alla delar i processen.

Hyresförhandling med 
Hyresgästföreningen
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Evakuering Renovering

Återflytt till  
renoverad lägenhet.

Hyresintrappning påbörjas

Val av material
Vi har tagit fram två olika renoveringsalternativ. Du kommer även få möjlighet att göra 
val av golv, väggfärg och kökstyp, se sida 12.  

Evakuering
Under tiden din lägenhet renoveras (10–12 veckor) erbjuder vi ett tillfälligt boende i 
en fullt möblerad lägenhet på Björnvaktaren vid Arctura. Mer info om evakuering finns 
på sidan 8.

Renovering
Vi planerar att påbörja renoveringen i början av 2023. Renoveringen är omfattande och 
inkluderar bland annat byte av vatten- och avloppsstammar, el och nytt ventilationssys-
tem. Alla lägenheter får dessutom nya kök, badrum och ytskikt. Eftersom renoveringen 
omfattar hela din lägenhet kan du inte bo kvar medan detta pågår.  

Återflytt till renoverad lägenhet
När renoveringen är slutförd hjälper vi dig att flytta tillbaka till Hjorten, om du inte 
valt att lösa den delen själv. Efter renoveringen kommer din hyra att höjas, men vi 
kommer att erbjuda en intrappning av månadshyran, se sida 11. 

876 FÄRDIGT
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Förbesiktning Val av material
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Planen är att påbörja renoveringen i början av 2023. Minst tre månader innan 
arbetet startar i ditt hus får du mer information. Vi kommer även att bjuda in 
till ett husmöte.

Husmöten
Innan vi renoverar ditt hus bjuder vi in till ett husmöte – en informationsträff enbart 
för de som bor i huset. På mötet kommer du att få mer information om renoveringen 
och ha möjlighet att ställa frågor både till oss och entreprenören NCC. 

I vilken ordning renoveras husen?
Vi planerar att renovera husen i den ordning kartan nedan visar. Det första huset vi 
renoverar är hus 1 (Biblioteksgatan 31 A). Det sista huset vi renoverar är hus 8. Varje 
trappuppgång beräknas ta cirka 10–12 veckor att slutföra. Turordningen kan komma att 
ändras under arbetets gång.

Innan renoveringen startar

8 7

6
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Biblioteksgatan

Samuel Permans gata
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G
envägen
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Vad kan jag göra som hyresgäst redan nu?
Även om det är länge kvar tills renoveringen börjar i ditt hus kan det var klokt att redan nu 
börja rensa i förråd och andra förvaringsutrymmen. 
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Under tiden lägenheten renoveras kan du inte bo kvar. Vi kommer istället 
att erbjuda ett tillfälligt boende på Björnvaktaren som ligger vid Östersunds 
skidstadion. Du kan även välja att ordna eget boende under renoveringstiden. 

Hyran under renoveringstiden 
En lägenhet med 2 rum och kök på Björnvaktaren har egentligen en månadshyra på 
4 829 kr, och en lägenhet med 3 rum och kök på Björnvaktaren har egentligen en må-
nadshyra på 5 229 kr. Om du väljer att bo på Björnvaktaren kommer du dock aldrig att 
betala dessa hyror. Istället betalar du exakt samma hyra som för din ordinarie lägenhet 
på Hjorten (innan renovering). 

Är grundhyran på Björnvaktaren lägre än din ordinarie hyra ger vi tillbaka mellanskill-
naden för detta på din hyresavi när du flyttat tillbaka till Hjorten. Du kommer med 
andra ord aldrig att betala mer för ersättningsboendet än vad du betalar för din ordina-
rie lägenhet på Hjorten.

Exempel 1: Karins månadshyra på Hjorten är 5 657 kr. Hon flyttar till en ersättningslägenhet på 
Björnvaktaren med 2 rum och kök och fortsätter att betala 5 657 kr i hyra. När Karin flyttar tillbaka 
till Hjorten ges hon avdrag på sin första hyra eftersom hon under tiden på Björnvaktaren betalat mer 
än vad den ordinarie hyran på ersättningsboendet egentligen varit.

Exempel 2: Stefans månadshyra på Hjorten är 3 890 kr. Han flyttar till en ersättningslägenhet på 
Björnvaktaren med 2 rum och kök. Trots att lägenheten på Björnvaktaren egentligen har en högre 
hyra behöver Stefan inte betala mer än vad han redan betalar på Hjorten. Stefans månadshyra är 
3 890 kr och vi kommer inte att ta betalt för mellanskillnaden, vare sig nu eller senare.

Om du däremot ordnar eget boende under renoveringstiden får du full hyresreduktion 
– det betyder att du medan detta pågår inte betalar någon hyra alls för din ordinarie 
lägenhet. 

Vad finns i evakueringslägenheten?
Lägenheterna på Björnvaktaren är cirka 41 kvadratmeter och består av kök, dusch, 
toalett, ett eller två små sovrum, samt vardagsrum. Värme, vatten, el och internet 
ingår i evakueringsboendet. Bostaden är möblerad, du behöver därför inte ta med dig 
en massa möbler. I boendet finns köksbord/stolar, mikrovågsugn, sängar (enkel och/
eller våningssäng), soffa, soffbord, fåtölj, tv och lampor. Det finns även tvättstuga, samt 
möjlighet till parkering utan motorvärmare att nyttja under tiden för evakuering. En 
fullständig förteckning över vad som finns i lägenheten kommer senare.

Flytt till tillfälligt boende
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Vad behöver du ta med dig?
Du behöver ta med dig saker du behöver under de 10–12 veckor du bor i den tillfälliga 
bostaden. Lägenheterna på Björnvaktaren är ganska små, vilket innebär att det inte 
finns plats för personliga möbler eller skrymmande föremål. Det kommer under evaku-
eringstiden att vara begränsad åtkomst till dina magasinerade saker. Tre månader innan 
du behöver flytta till evakueringsboendet får du mer information. 

Flytten
Innan renoveringen påbörjas måste du tömma din lägenhet på samtliga tillhörighe-
ter. Även förråden behöver tömmas. Östersundshem lånar ut flyttkartonger, men du 
behöver själv packa ned dina saker i dem. Du ska märka kartongerna med namn och 
lägenhetsnummer.

Du kommer ha två alternativ i samband med flytten:

Alternativ 1 
Östersundshem beställer en 
flyttfirma som flyttar möbler och 
de lådor du packat. 

• Saker du inte behöver under 
evakueringstiden magasineras 
av Östersundshem. 

• De saker du behöver medan 
renoveringen pågår tar du med 
dig till evakueringsboendet.

Detta alternativ ger dig inte  
rätt till flyttersättning.

Alternativ 2  
Du flyttar själv dina saker och 
magasinerar dem på egen hand.

• Östersundshem tillhandahåller 
inte flyttfirma, magasinering 
eller plats. 

Detta alternativ berättigar dig  
flyttersättning, se sida 14.
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Bostadsanpassning
Om du har bostadsanpassning idag behöver du kontakta din bostadssamordnare på 
kommunen. Samordnaren hjälper dig att ordna så att evakueringsboendet och din re-
noverade lägenhet uppfyller dina behov. Meddela även Östersundshems ombyggnads-
samordnare om du har bostadsanpassning, se kontaktuppgifter på sista sidan.

Eftersändning av post
Under tiden för renovering behöver din post skickas till evakueringslägenheten. Detta 
kallas tillfällig eftersändning av post och är något du behöver beställa själv. Enklast gör 
du detta via www.adressandring.se – det går också bra att ringa till Adressändrings kund-
tjänst, tel 0771-97 98 99. Tänk på att beställa denna tjänst i god tid, minst fem arbets-
dagar innan du flyttar ut. Östersundshem ger ersättning för eftersändningen, se sida 14.

Hemförsäkring
Det är alltid viktigt att ha en gällande hemförsäkring – även medan renovering pågår. 
Östersundshems fastighetsförsäkring täcker endast skador som drabbar fastigheten,  
vilket innebär att du som hyresgäst behöver ha en hemförsäkring för dina ägodelar.  
För din egen trygghet måste du ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se till att  
hemförsäkringen även täcker evakueringsboendet. 

Hushållsel
Du behöver inte säga upp ditt elabonnemang i din lägenhet, vi står för elförbrukningen 
i evakueringsboendet. Under tiden för renovering använder vi främst fastighetselen, det 
kan dock förekomma att vi använder en liten mängd el från din lägenhet. Vi ersätter 
dig därför med en fast summa för elförbrukningen, se sida 14.  

Bredband och telefon
Internet i evakueringslägenheten är gratis och finns aktiverat via uttaget i väggen. Vill 
du ha trådlöst internet behöver du ta med dig en egen router och koppla in. 

Fast telefoni utgår
I samband med renoveringen tar vi bort telefonjacket för den fasta telefonen. Detta 
betyder att du kommer behöva byta abonnemang till så kallad ip-telefoni om du vill 
behålla ditt fasta telefonnummer. Tjänsten ip-telefoni fungerar som vanlig fast telefoni 
men går istället via bredbandet. Kontakta din telefonoperatör redan innan utflyttningen 
för att ta reda på hur du kan flytta över ditt telefonnummer.



Hyran efter renoveringen
Din nya hyra ska förhandlas med Hyresgästföreningen, och vi kan i nuläget 
inte säga vilken din nya hyra blir. När förhandlingen är klar får varje lägenhet 
en individuell hyra beroende på lägenhetens storlek och valet av standard-
paket. Däremot är hyrorna för de fyra visningslägenheterna förhandlade. 
Men de avgifterna gäller enbart för dem.   

Hyran för visningslägenheterna 
Vi har förhandlat hyrorna för de fyra lägenheter som är renoverade och används som 
visningslägenheter. Hyresnivåerna för dem ser du här nedan. Tre av enligt paket 1 och 
en enligt paket 2 (läs mer om de olika paketen på nästa sida). OBS! Avgifterna gäller 
inte några andra lägenheter i området utan enbart de fyra. 

1 Trägolv i sovrum
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Lägenhet Storlek Hyra

1 rum och kök 45 m2 5 715 kr/mån

2 rum och kök 56 m2 6 944 kr/mån

3 rum och kök 78 m2 8 826 kr/mån

3 rum och kök1 78 m2 8 895 kr/mån

Hyror för visnings- 
lägenheterna 2022
Hyror för övriga lägenheter är ännu inte 
förhandlande. Årliga hyreshöjningar i 
takt med vårt övriga bestånd kan under 
perioden tillkomma. Detta förhandlas 
med Hyresgästföreningen.

År 1  
(85 %)

7 502  
kr/mån 

7 973  
kr/mån 

8 385  
kr/mån 

8 826 
kr/mån 

Hyran innan 
renovering

5 657  
kr/mån 

Exempel på månadshyra i en lägenhet 
med tre rum och kök, efter renovering:

År 2  
(90 %)

År 3  
(95 %)

År 4  
(100 %)

Hyrestrappa 
Till dig som flyttar tillbaka på Hjorten kommer vi att erbjuda en hyrestrappa under de 
första åren. Det innebär att du inte kommer att betala hela den nya hyran direkt utan 
att den ökar stegvis. Intrappningen börjar den månad som du flyttar tillbaka
till en nyrenoverad bostad och gäller oavsett om du återvänder till din gamla lägenhet
eller om du flyttar till annan lägenhet i området. Hyrestrappan ska också förhandlas 
med Hyresgästföreningen men här nedan ser du ett exempel på hur en hyrestrappa på 
tre år se ut. Men antalet år eller procent är inte förhandlat. 



Innan renoveringen påbörjas får du göra några val som påverkar  
lägenhetens interiör och standard. Det finns två nivåer av renoveringspaket: 
Standard eller Högre standard. Din nya hyra påverkas av vilket alternativ du 
väljer.

Du kommer utöver renoveringspaket även kunna välja vissa materialval i din lägenhet. 
Detta val (till skillnad från valet av standard) påverkar inte månadshyran, du kan därför 
obehindrat välja mellan de alternativ vi erbjuder. Du får välja mellan två olika kökspa-
ket, kulören på väggar, samt val av matta på golvet i hall och sovrum.
Materialvalsbroschyr skickas ut till dig när vi närmar oss renoveringen, cirka tre måna-
der innan vi börjar renovera just ditt hus.

Exempelhyror vid olika val av renovering
På nästa sida kan du se vad som ingår i de två olika paketen för standard. När det blir 
dags för dig att välja är det viktigt att du tänkt igenom valet noga. 

Ditt val av interiör
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Paket 1 
Standard

Paket 2 
Högre standard

Hall

Ny golvmatta PP PP
Ny klinker på golv in från lägenhetsdörr. Ej golvvärme. XX PP
Ny hatthylla PP PP
Målade väggar och tak PP PP

Kök

Komplett ny köksinredning PP PP
Väggar och tak ommålas PP PP
Ny golvmatta PP PP
Ny spis med glaskeramikhäll och varmluftsugn PP XX

Ny spis med induktionshäll och varmluftsugn XX PP
Ny spiskåpa/fläkt PP PP
Ny kombinerad kyl/frys för 1 rok och 2 rok  

Ny separat kyl och frys för 3 rok och större
PP PP

Förberedelse för diskmaskin PP PP
Diskmaskin PP PP
LED-bänkbelysning och nya eluttag PP PP

Vardagsrum 

Målade väggar och tak PP PP
Parkettgolv slipas, byts vid behov PP PP

Bad/dusch

Våtrumsmatta på golv PP XX

Klinker med komfortvärme på golv (värms via elabonnemanget) XX PP
Kakel på väggar PP PP
Nytt tvättställ och blandare PP PP
Badrumsskåp med inbyggd belysning samt eluttag PP PP
Handukstork (värms via elabonnemanget) XX PP
Vägghängd toalettstol PP PP
Förberedelse för tvättmaskin, där så är möjligt PP PP
Nya armaturer för vatten och belysning PP PP
Ny dusch med draperistång PP PP

Sovrum

Målade väggar och tak PP PP
Parkettgolv XX PP
Plastmatta på golv PP XX

Nya garderober PP PP
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I samband med evakuering erbjuder vi flyttersättning beroende på din lägenhetsstorlek. 
Alla ersättningar dras av på din hyra när du har flyttat tillbaka till din nyrenoverade 
bostad.

Väljer du att flytta själv till och från evakueringslägenheten, eller direkt till annan 
nyrenoverad lägenhet i området, får du låna flyttkartonger av oss. Ersättningsnivån ska 
förhandlas med Hyresgästföreningen, men här är ett exempel på hur det kan se ut:

Ersättningar i samband 
med renovering

Lägenhetstyp Exempel på ersättning (ej fastställt)

1 rok 3 500 kr per flytt (tur och retur 7 000 kr)

2 rok 5 500 kr per flytt (tur och retur 11 000 kr)

3 rok 7 500 kr per flytt (tur och retur 15 000 kr)

4 rok 9 000 kr per flytt (tur och retur 18 000 kr)

Övriga ersättningar
Östersundshem ersätter dig som hyresgäst för abonnemangsflytt och buller och stök 
som uppkommer i samband med renoveringen. Ersättningen förhandlas med Hyres-
gästföreningen. Nedan listar vi vilka ersättningar som kan komma att ingå: 

• Flytt av abonnemang – el, bredband, fast telefon och tv.
• Tillfällig eftersändning av post (både till och från evakueringsboendet).
• Buller, ljud och störningar som uppkommer i samband med renovering av andra 

trappuppgångar och hus i området.
• Hushållsel.
• Hyra för p-plats eller garage.

Detta gäller endast för dig som flyttar tillbaka  
till Hjorten när renoveringen är färdig!
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Exempel: Om du bor i 3 rum och kök och väljer att flytta själv får du 15 000 + övrig ersättning.



Flytt till ny bostad
Till dig som funderar på att flytta i samband med renoveringen finns det ett 
antal olika alternativ.

Direktflytt inom kvarteret Hjorten
Vill du bo kvar i området, men kanske byta till en annan storlek på lägenheten? Då har 
du förtur till de lägenheter som renoverats i tidigare etapper. Är ni flera från Hjorten 
som är intresserad av samma lägenhet är det den med längst gällande kontraktstid som 
blir erbjuden den först. Om du flyttar inom kvarteret får du flytthjälp till den nya lä-
genheten, om du inte valt att lösa flytten själv. Mer information om direktflytt och hur 
det går till kommer längre fram. 

Flytt inom Östersundshem
Om du vill flytta till ett annat område inom Östersundshem måste du vara registrerad 
i vårt kösystem. Du hittar lediga bostäder på vår hemsida och det är även där du gör 
en intresseanmälan på den bostad som du är intresserad av. När ansökningstiden är 
slut blir lägenheten erbjuden till den sökande som har högst köpoäng. Vi har tidigare 
skickat ut information om att du har möjlighet att omvandla din boendetid i kvarteret 
Hjorten till kötid. Om du inte har gjort det ännu och inte har kvar blanketten finns den 
att hämta på vår hemsida.

Flytta från Östersundshem
Vill du av någon anledning inte flytta tillbaka till den nyrenoverade lägenheten går det 
bra att säga upp sitt kontrakt hos Östersundshem. Att söka nytt boende och flytta ut 
sköter du då på egen hand.
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Varför måste hela 
lägenheten renoveras?
Främsta anledningen till att vi måste genomföra ROT-projektet är för att de 
tekniska intallationerna är åldersstigna. Avlopp, vatten- och värmestammar 
behöver ersättas, elen i lägenheten uppfyller inte dagens krav om jordade 
uttag, ventilationen behöver moderniseras och värmesystemet bytas ut. 
Dessa åtgärder får följdeffekter.

Köket
Vatten- och avloppsstammar (liggande och stående), samt ventilation och el behöver 
bytas ut. Därför går det inte att behålla dagens kök. Vi har provat att montera ner kö-
ket i sin helhet, det går inte. Vi kan konstatera att 40-talsköken är gediget byggda. 

Hallen
För både er och vår säkerhet vill vi installera trefassystem i husen, och säker el med 
jordfelsbrytare. Då all el i hela lägenheten matas från hallen via elskåpet, måste vi riva 
ut garderoben och sätta upp nytt gips – detta medför att vi spacklar och målar hela 
hallen och inte bara en vägg i hallen. Vi passar även på att byta ytskikt på golvet.

Vardagsrummet
Flera hyresgäster upplever att det är ojämn värme och kallt i lägenheten. Ett nytt 
värmesystem måste installeras då vi har upptäckt rostskador på befintligt värmerör. 
Likt hallen och övriga rum byts elen ut samt att vi kan behöva förbättra isolering vid 
balkongdörren. Vi passar då på att måla om alla väggar i vardagsrummet.

Badrummet
Badrummen är överlag i stort behov av nya ytskikt, men framförallt behov av nya stam-
mar då vi idag upplever flera vattenskador på grund av trasiga stammar. Det kommer 
att bli kakel på väggar, nytt golv, ny toalett och ny inredning. 

Sovrummet
Att byta ut ett värmesystem skapar en del följdeffekter så som ingrepp i vissa väggar 
där ledningar går. Elen måste uppgraderas till dagens standard, vilket innebär att nya 
eldragningar behöver göras. Detta medför att vissa väggar behöver nytt gips. Istället för 
att måla om en eller två väggar i ett sovrum, passar vi på att måla om alla väggar. 
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Här har vi samlat frågor som vi fått från er som bor i kvarteret Hjorten. 
Svaren är utifrån vad vi vet i nuläget och kan komma att ändras. 

Hur mycket kommer vi hyresgäster kunna påverka gällande planlösning, 
färgval och så vidare? 
Ni får välja mellan två olika renoveringspaket. Utöver det får du välja mellan olika 
kökspaket, färg på väggar och matta på golv i hall och sovrum. På sida 12 kan du läsa 
mer om detta. Utformningen av planlösning kan du inte påverka.

Om man i samband med renoveringen vill byta lägenhet (exempelvis från 
tre rum och kök, till två rum och kök), får man då påverka renoveringspa-
ket och materialval? 
Ja, det kommer man att kunna göra. Mer information kommer senare. 

Jag vill gärna se på en ritning hur min lägenhet kommer att se ut efter  
renoveringen? 
Det kommer att finnas möjlighet till det lite längre fram. Just nu arbetar arkitekten 
med att mäta upp alla lägenheter för att sedan skapa uppdaterade lägenhetsritningar 
till respektive lägenhet. 

Frågor och svar



18

Vad händer med uthyrningsrummen i tre rum och kök? 
Tidigare fanns det en idé om att flytta lägenhetens kök till den nuvarande
uthyrningsdelen, men det kommer inte att ske. Istället renoveras köket och blir kvar
precis där det är i lägenheten idag. Gällande uthyrningsdelen tar vi däremot bort
ingången (entrédörren) och gör om toaletten till en klädkammare för förvaring. Detta
gör vi framför allt eftersom vi behöver utrymme för nya ventilationskanaler, och för att
öka säkerheten gällande inbrott och brand. Uthyrningsdelen blir nu ett vanligt sovrum.

Varför kan vi inte redan innan renovering få byta lägenhet, om man t.ex. 
vill byta till en annan storlek? 
Vi vill undvika extra flyttar inom Hjorten innan renoveringen är genomförd och har 
därför låst möjligheten till internbyte. Men för dig som bor på Hjorten idag finns möj-
lighet att byta lägenhet i samband med renoveringen. Du kommer kunna ansöka om 
att flytta till en lägenhet som renoveras i en tidigare etapp, se sida 15.

Hur blir det om man som hyresgäst idag har bostadsanpassning? 
Om du i dagsläget har bostadsanpassning behöver du kontakta din bostadssamordnare 
på Östersunds kommun. Du får då hjälp med att ordna så att både evakueringsboendet 
samt den nyrenoverade lägenhet uppfyller dina behov. Kontakta även Östersundshems 
ombyggnadssamordnare för att meddela att du har bostadsanpassning. 

Uppsägningstid om hyresgäst flyttar bort från Östersundshem? 
Om du väljer att flytta till en annan hyresvärd i samband med ROT har du som vanligt 
tre månaders uppsägningstid. 

När och i vilken ordning kommer husen renoveras? 
Vi beräknar att starta renoveringen i början av 2023 och planerar att börja med huset 
på Biblioteksgatan 31. När renoveringen påbörjats beräknar vi att det tar 10–12 veckor 
att färdigställa huset innan vi går vidare till nästa. Se ordningsföljd på sida 6.

Hur länge behöver jag vara evakuerad?  
Vi beräknar att du behöver bo i en tillfällig bostad under 10–12 veckor. 

Vad blir det för hyra i evakueringsboendet? 
Vi erbjuder Björnvaktaren som tillfälligt boende. Under tiden du bor där betalar du 
dock samma hyra som på din lägenhet (innan renovering). Om hyran på Björnvaktaren 
är lägre än din ordinarie hyra kommer du att få tillbaka mellanskillnaden som ett hyres-
avdrag när du flyttat tillbaka. Läs mer på sida 8. 

Vid eget boende under evakueringen: Hyreskostnader och merkostnader 
för pendling – vem står för den kostnaden? 
Om du väljer att bo i ett eget boende under renoveringen får du full hyresreduktion. 
Det betyder att du inte betalar någon hyra till Östersundshem. Oavsett om du väljer 
det boende vi erbjuder (Björnvaktaren) eller om du fixar ett eget, ger vi ett fast belopp 
som ska ersätta bland annat flytt av abonnemang och eftersändning av post. 
Merkostnad för pendling ersätter vi inte.  

 



Blir det fler hus med hiss? 
Nej, det blir det inte. 

Hur kommer gårdarna att se ut efter renovering? 
Gårdarna kommer troligtvis att ses över sist i ROT-processen, därför har vi ännu inte en 
klar bild av hur de kommer se ut.

Kommer det bli cykelförråd på markplan?  
Vi ser över en lösning för cyklar som innebär cykelförvaring ute, ungefär som det ser ut 
i våra områden med nyproduktion.

Kommer Östersundshem står för kostnader kopplade till garage och 
p-plats under evakueringstiden? 
Vi erbjuder p-plats (utan motorvärmare) på Björnvaktaren under tiden för evakuering. 
Du betalar din hyra för p-plats eller garage på Hjorten som vanligt under evakueringsti-
den. Ersättning för detta ingår i övrig ersättning, se sida 14.
 
Jag är beroende av hemtelefon, hur tänker ni kring fast telefoni? 
Vi kommer att ta bort telefonjacken i samband med renoveringen. Det kommer finnas 
möjlighet till ip-telefoni (fast telefoni via bredbandet, ej traditionell koppartråd).

Kostnad för flytten, vem står för den? 
Det beror på vilket alternativ du väljer, se sida 9.

Får vi hyresgäster något gehör för tankar och åsikter vi har framfört? 
Vi tar med oss era tankar och åsikter med oss i projekteringen och utredningen inför 
kommande renovering. Ni kommer bland annat ha ett antal val att göra, se sida 12-13.
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Har du fler frågor?
Kontakta Östersundshems samordnare
Petra Åsell, ombyggnadssamordnare

Maria Bergsten, ombyggnadssamordnare (föräldraledig)

Telefon: 063-14 04 30   E-post: rot@ostersundshem.se

Telefontider
Måndag till fredag kl 10-15 (lunchstängt kl 12-13). 

Övriga tider kan du lämna meddelande på telefonsvararen, så ringer vi upp.
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