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Positivt halvårsbokslut i KBAB
- Krokomsbostäder fortsätter att visa ett gott resultat tack vare en effektiv för-
valtning i kombination med låga hyresvakanser och och låga energikostnader, 
berättar Kenneth Karlsson, VD i Krokomsbostäder AB. 

Bolagets uthyrningsgrad är hög, under 
årets sex första månader låg den på  
nära hundra procent.

- Nästan allt är uthyrt och kön bara 
växer, säger Kenneth Karlssson. Det blir 
allt svårare att hitta lösningar för dem 
som vill byta från mindre lägenhet till 
större eller det omvända. Ett läge som 
för oss också innebär en stor utmaning, 
menar Kenneth Karlsson. Att både elpri-
ser och ränteläge är låga bidrar också till 

bolagets positiva ekonomiska resultat, 
fortsätter Kenneth.

För att möta upp en fortsatt efter-
frågan och motsvara förväntningarna 
fortsätter Krokomsbostäder AB att rusta 
för framtiden.  

- Med tanke på uthyrningsläget och bo-
lagets starka resultat känns det helt rätt 
med vår ambition att bygga fler hyresrät-
ter i Krokoms kommun, avslutar Kenneth 
Karlsson.

HAR DU HEMFÖRSÄKRING?

VISA HÄNSYN 
Visa hänsyn gentemot dina grannar 
och tänk på att:

• Rökning inte är tillåten i hissar 
och trapphus

• Använda askoppar och inte 
slänga fimpar husomhelst

• Inte damma mattor på platser 
som kan störa grannarna

• Cyklar inte får parkeras i ställ 
som är avsedda för rullatorer

 
KUNDUNDERSÖKNING     

 

• Qualit Networks som haft uppdraget att bygga det fiberoptiska bred-
bandsnätet är nu på väg att avsluta sitt arbete. Installationen av det 
förberedande nätet i fastigheterna är färdigt. Det som återstår nu är 
att besöka alla lägenheter ytterligare en gång för att montera fiberber-
omvandlaren, det vill säga hyresgästens anslutningspunkt mot det 
aktiva nätet. 
• Zitius är Krokomsbostäders kommunikationsoperatör och är den 
aktör som aktiverar nätet och fyller det med tjänster och utbud från 
olika leverantörer. 
• Zitius kundportal på internet heter Qmarket och det är på  
www.qmarket.se som du väljer och tecknar ditt abonnemang.
• Zitius ser till att i varje lägenhet finns en anslutningsport för tv, tele-
foni och internet inför driftstart.
• Driftstart beräknas kunna ske i oktober - november 2015. Mer 
information om vad detta innebär för dig som hyresgäst kommer i din 
brevlåda under hösten.

AKTUELLT OM BREDBANDSINSTALLATIONEN

Det är dags för en ny kundundersök-
ning och det är företaget Scandinfo 
som genomför undersökningen.  
Nytt för i år är att mätningen kom-
mer att genomföras under en längre 
tidsperiod. Enkäter kommer att 
skickas ut kontinuerligt under ett helt 
år, en till varje hyresgäst. Det innebär 
att svaren också kommer löpande 
vilket ökar möjligheterna till snabbare 
och bättre återkoppling och åtgärder. 

Tänk på att utan hemförsäkring är du 
och dina tillhörigheter oskyddade om 
olyckan skulle vara framme.   
Inom Krokomsbostäder finns ingen 
kollektiv försäkring utan det är du 
som hyresgäst som själv ska teckna 
den hemförsäkring som passar dig.
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• Takbyte på Hallströms väg 8  
och 14 i Nälden
• Takbyte på Byvägen 20 och 
22 i Trångsviken
• Målningsarbeten i kvarteret 
Freja i Ås
• Målningsarbeten i området 
Prästbordet på Rödön och 
Byvägen i Aspås
• Fönstermålning på bl a Sol-
backa i Föllinge
•  Underjordsbehållare instal-
leras och ersätter befintliga 
sopkärl i centrala Krokom

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.

KORTTIDSUTHYRNING
Är du behov av extra inkvartering? 
Krokomsbostäder AB erbjuder en 
bekväm och praktisk lösning för kort-
tidsboende i Krokom, Föllinge, Änge 
och Ede. 
Som hyresgäst hos Krokomsbostäder 
har du 20 procents rabatt på ordina-
rie priser. Läs mer om villkor på vår 
hemsida: 
www.krokomsbostader.se.
Vill du boka ringer du vår Bobutik på 
telefon 0640 164 65.

Nya medarbetare i KBAB

Ny lekplats på Bäckebovägen i Änge

Nicklas Lidén är nyanställd fastig-
hetsskötare i Krokomsområdet. Nicklas 
kommer från Ramsele och är utbildad 
drifttekniker inom kraft och värme och 
har även en utbildning som systemtekni-
ker inom hydraulik. 

Maria Theresa Ranario är nyanställd 
ekonom och efterträder Jorunn Westner 
som går i pension. Theresa kommer från 
Filippinerna och är sedan fem år tillbaka 
bosatt i Sverige. Theresa har utbildning 
på högskolenivå inom ekonomi och har 
tidigare arbetat som ekonomichef.

Röjt och städat på Gröns väg i Krokom

På Bäckebovägen i Änge har en lekplats färdigställts under sommaren.

Trädfällning, röjning och städning har utförts på Gröns väg i Krokom.


