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Offensiva satsningar 2016
- Med hjälp av lägre räntor, få vakanser och minskade kostnader för energi
planerar Krokomsbostäder att bland annat att satsa 37 miljoner kronor på
underhåll, berättar Kenneth Karlsson, VD Krokomsbostäder AB.
Under året kommer en översyn och
upprustning av fasader, tak, ventilationssystem, fönster och utemiljö att göras.
- Underhållsarbetet kommer att genomföras överallt där behov finns, menar
Kenneth.
Under årets första tre månader ligger
bolagets uthyrningsgrad på närmare ett
hundra procent. Bristen på lediga lägenheter har lett till att antalet sökande till
varje lägenhet ökat kraftigt med längre
bostadsköer som följd.
- Väntetiden för att få en bostad idag
beräknas vara 1,5 år i Krokom och uppemot tre år i Ås, säger Kenneth Karlsson.
För att råda bot på den ökande bostadsbristen beräknar bolaget att kunna
nyproducera tre flerbostadshus vid
kvarteret Freja i centrala Ås med cirka 60

lägenheter. I kvarteret Sjövillan planeras
också flerbostadshus och här ligger detaljplanerna just nu ute för samråd.
- För att kunna erbjuda fler bostäder
till asylsökande kommer vi under året
att bygga om tre vakanta lokaler till
bostäder. Inom kort kommer vi att kunna
erbjuda åtta stycken lägenheter till Migrationsverket berättar Kenneth.
Enligt bolagets direktiv ska bolaget förstärka kommunens attrationskraft på affärsmässiga grunder. Att erbjuda studentoch ungdomslägenheter tillsammans med
seniorboende är några av satsningarna
som nu görs för att nå dessa mål.
- Vi jobbar också med att bygga bort
hinder och göra våra boenden tillgängliga för handikappade och rullstolsburna,
avslutar Kenneth.

SOMMARTID I BOBUTIKEN
Under veckorna 29-31 kan du besöka
oss i Bobutiken vardagar mellan
08.00 och 12.00. Övrig tid når du oss
via telefon 0640 164 65 som vanligt.

CYKLAR OCH CYKELSTÄLL
Det är viktigt att cyklar och cykelställ placeras så att de inte blockerar
vägen för utryckningsfordon. Undvik
också att ställa cykelställ och cyklar
på gräsytor.

VISA HÄNSYN
Visa hänsyn gentemot dina grannar
och tänk på att:
•
Rökning inte är tillåten i hissar
och trapphus
•
Inte slänga fimpar hursomhelst
•
Inte damma mattor på platser
som kan störa grannarna
•
Hålla trapphusen fria från rollatorer, barnvagnar och mattor
med mera

DAGS FÖR GRÄSKLIPPNING

KOM IGÅNG MED DITT BREDBAND!
Samtliga hyresgäster har nu bredbandsanslutning via Zitius som är
vår kommunikationsoperatör. Zitius erbjuder snabb anslutnig och
registrering via sin portal, www.qmarket.se
Så här gör du för att komma igång snabbt och enkelt:
• Anslut en nätverkskabel till ditt uttag
• Surfa in på www.qmarket.se och välj bland de leverantörer och
tjänster som finns i ditt lokala nät
• Svårt att välja? Ring Bredbandsrådgivaren 08 578 804 44

Vi vill gärna att du ska ha det välskött
och trevligt i ditt bostadsområde så
tänk på att:
•
Plocka undan din vinterutrustning så att gräsklipparen kommer fram
•
Se till att leksaker plockas undan
från gräsmattorna när barnen
lekt färdigt. Risken är annars
att de fastnar i maskiner och
förstörs

WWW.KROKOMSBOSTADER.SE

Ny medarbetare Utemiljö i fokus

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
nya regler och vilket ansvar du har som
hyresgäst.
www.krokomsbostader.se

PARKERA PÅ ANVISAD PLATS
Mikael Eriksson är ny fastighetsskötare
i Krokom och arbetar främst på Blomstergården. Mikael är utbildad energitekniker
och har tidigare arbetat inom PR-Plast i
Östersund.
Vi hälsar Mikael välkommen till oss!

Under våren och sommaren fortsätter
satsningen på utemilljön. Vid Frohms väg
och Smedejevägen/Gröns väg utförs just
nu en rad åtgärder för att skapa rena och
snygga ytor. På bilden är det utdömda
popplar som fälls vid lekplatsen vid Gröns
väg.

Tävla om bästa förbättringsförslag!

Är du nöjd med skötseln och underhållet av din hyresfastighet? Är utemiljön
välkomnande och praktisk? Eller går du
kanske runt och har tankar och idéer
kring förbättringar som kan öka din och
övriga hyresgästers trivsel?
Då ska du ta chansen att dela med dig
av dina förbättringsförslag!
Lämna ditt förslag till oss i Bobutiken,

skicka ett mejl eller posta ett brev.
Adresser hittar du längst ner på sidan.
De fem bästa förslagen belönas med
två biljetter till fotbollsmatchen mellan
ÖFK och IFK Norrköping på Jämtkraft
Arena den 21 september.
Tävlingen pågår fram till och med den
första (1) augusti 2016.
Välkommen med ditt bidrag!

Securitas bevakar våra områden så tänk
på att alltid parkera bilen på den plats du
har enligt ditt avtal så att du undviker böter. Parkering på gårdar och vid ingångar
är endast tillåten för i- och urlastning.

UNDERHÅLLSARBETEN
PÅ GÅNG!
• Fönstermålning på Axel Perssons väg 18-56
• Fönstermålning på Solbacka
i Föllinge
• Takbyte på Ede 514 i
Offerdal
• Driftsättning av digitala
anslags- och bokningssystem
av tvättstugor i Stiftelsehusen,
Krokom
• Målning av fasad på Karlavagnen samt förbindelsegången till sjukhemmet i centrala
Krokom
• Utvändig fönstermålning på
fjärde våningen på Offerdalsvägen 12 och 14

Trevlig sommar!
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