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Hyrorna för 2016 är klara
Krokomsbostäder AB och Hyresgästföreningen Region Norrland har efter förhandlingar kommit överens om en höjning av lägenhetshyrorna på i snitt 0,55
procent från och med den 1 januari 2016.
Kenneth Karlsson är vd i Krokomsbostäder och är nöjd med resultatet.
- Ja, det var en bra förhandling och i
samband med den träffade vi även en
överenskommelse med Hyresgästföreningen angående den bredbandssatsning
som har genomförts under 2015.
En översyn av bolagets regler och kriterier när det gäller uthyrning pågår och
inom kort kommer en reviderad uthyrningspolicy att presenteras.
Sammantaget har 2015 varit ett bra år
för Krokomsbostäder.

- Vi har en bra ekonomi och kan med
tillförsikt se fram emot kommande år,
konstaterar Kenneth.

Vad innebär hyreshöjningen?
Avtalet innebär en höjning av hyran enlig
denna fördelning:
• Lägenhet med kallhyra 0,18 procent
• Lägenhet inkl värme 0,52 procent
• Lägenhet inkl värme och hushållsel
0,65 procent

AKTUELLA FÖRBÄTTRINGSARBETEN
• Våra hyresfastigheter kommer att utrustas med digitala informationstavlor och kommunikationssystem
• Informationstavlorna kommer att innehålla allmän information, personliga meddelanden från hyresvärden samt trapphusregister
• Via informationstavlorna kommer du att kunna boka din tvättstuga
• Tvättstugan kommer också att kunna bokas via webb eller app till
din smarta mobiltelefon
• Läsare kommer att placeras utanför entréportar och tvättstugedörrar
• Installation av kommunikations- och bokningssystem pågår för närvarande på Björkvägen 1 och Genvägen 3 i centrala Krokom samt på
Slingervägen i Nälden
• Tvättmaskiner, torktumlar och torkskåp kommer delvis att bytas och
ersättas med lågenergimodeller för att sänka energiförbrukningen
och förbättra inomhusmiljön

SNÖRÖJNING PÅGÅR!

Vi blir glada om du plockar undan
cyklar och annat så att vi kan röja
undan snön och hålla snyggt på innergårdarna i vinter.

KÄLLSORTERA ÄVEN I JUL
Kom i håg att källsortera under
julen! Presentpapper, kartonger och
wellpapp lämnar du bland pappersförpackningar på närmaste återvinningsstation. Frigolit sorteras som plastförpackning. Snören och tejp kastar du i
hushållssoporna som brännbart.

SAMARBETE HAR INLETTS
MED KVINNOJOUREN
Krokomsbostäder vill utveckla sitt
sociala engagemang och har därför
inlett ett samarbete med Kvinnojouren.
- Alla behöver ta sitt ansvar och vi
anser att det är viktigt att vi bidrar,
säger Kenneth Karlsson, vd Krokomsbostäder AB. Det vi vet är att kvinnor och barn är särskilt utsatta och
genom att stötta Kvinnojouren känner
vi att vi gör nytta samtidigt som vi
utökar vår kunskap om frågor som rör
våld i hemmet.
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Loren är ny på jobbet

Loren Bakkalian arbetar som assistent
i Bobutiken sedan den 1 november. Loren
kommer från Syrien och har tidigare
arbetat i bank. Hon kom till Sverige 2013
och är nu bosatt i Änge, Offerdal tillsammans med sin man och son.

Minskad energiförbrukning
Krokomsbostäders kontinuerliga arbete
med att minska energifanvändningen
tillsammans med de låga elpriserna ger
bra resultat.
Carina Martinsson är energiingenjör
och säger att ansträngningarna har medfört vinster i både lägre förbrukning och
lägre kostnader.
- Energikostnaderna har minskat både
för våra hyresfastigheter och för våra
kommunala lokaler. Idag är energianvändningen nära 14 procent lägre för
våra fastigheter jämfört med år 2009,
som är vårt jämförelseår. Vi ser en tydlig
nedgång i energianvändningen samtidigt
som behovet har ökat i samband med att
vi har fler hyresgäster, berättar hon.
Målet för det långsiktiga arbetet med
minskad energianvändning ligger på 20
procent.

Det råder bostadsbrist i Krokoms kommun

FELANMÄLAN
Gör du genom att ringa oss på
0640 164 40
Måndag-Fredag 8-12, 13-16
eller så kan du göra din anmälan
direkt på www.krokomsbostader.se.
Vid allvarliga akuta fel, som inträffar
utanför kontorstid gör du anmälan till
Larmcentralen 063 12 67 95.
Hyresgästens ansvar
På vår hemsida kan du läsa mer om
vilket ansvar du har som hyresgäst,
www.krokomsbostader.se.

UNDVIK ATT MATA FÅGLAR
Det är vinter och vi vill förstås gärna
att våra fågelvänner också ska ha det
bra och ha gott om mat.
Men undvik att mata fåglar i bostadsområdet eftersom de också smutsar
ner och det kan orsaka en sanitär
olägenhet.

KOM IHÅG LJUSEN
Det är mysigt med levande ljus
speciellt under den mörka årstiden.
Men du, kom i håg att släcka dem då
du lämnar rummet så att vi minskar
risken för eldsvådor.

JULGÅVA TILL UNICEF
I år skänker vi en julgåva till Unicef
till förmån för de barn som är på flykt
från krig och konflikter.

I Ås planeras det för drygt 100 nya lägenheter. Det handlar om hyresbostäder
i kvarteret Freja i centrala Ås och i ett nytt strandnära område i södra Ås.
Kenneth Karlsson är vd i Krokomsbostäder och medger att läget är bekymmersamt.
- Efterfrågan på bostäder är stor och
för närvarande är det flera års väntetid i
bostadskön. Det råder med andra ord bostadsbrist i Krokoms kommun, säger han.

Just nu arbetas det aktivt med att
färdigställa detaljplanerna som medger
bygget av fler bostäder i kvarteret Freja
och kvarteret Sjövillan i Ås.
- Det är viktigt att vi kommer till skott
med nyproduktionen för att kunna möta
behoven, menar Kenneth.

ÖPPET I BOBUTIKEN
Måndag - Fredag 8.00-16.00
(Lunchstängt 12.00-13.00)
Den 23 och 30 december samt den
5 januari har vi öppet 8.00-12.00
Du når oss även på 0640 164 65
Välkommen!

Vi önskar alla våra hyresgäster
God Jul och Gott nytt År!
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