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Attraktivt boende planeras i Ås
- Processen är igång och totalt handlar det om drygt hundra nya lägenheter,
säger Kenneth Karlsson, VD Krokomsbostäder AB. Inom de närmaste åren har
vi för avsikt att kunna erbjuda hyresbostäder i kvarteret Freja i centrala Ås
och i ett nytt strandnära område i södra Ås.
Bostadskön inom kommunen och framför allt i Åsområdet har under de senaste
åren ökat kraftigt.
- Efterfrågan på bostäder är stor och
för närvarande är det flera års väntetid,
berättar Kenneth Karlsson.
I kvarteret Freja handlar det om en
förtätning av bostadsområdet och här
planeras ungefär 60-70 lägenheter där
tyngdpunkten ligger på modell mindre.
Planen är att bygget ska komma igång
under 2016.
- Vi behöver möta behoven av mindre
lägenheter för att underlätta generationsskiften, menar Kenneth Karlsson.
I ett strandnära område nedanför
Byskogen planeras ytterligare flerbostads-

hus med 40-60 hyresrätter.
- Här kommer vi att skapa ett kvalitativt boende i en spännande miljö, berättar Kenneth Karlsson. Utgångspunkten är
att hitta en balans mellan byggnader och
natur.
Området har arbetsnamnet Sjövillan
och förutom byggandet av bostäder ska
även strandområdet rustas upp. Detta för
att skapa en publik mötesplats vid sjön.
- Natur, miljö och fritid för allmänheten
ska stå i fokus, menar Kenneth.
- Bolagets avsikt att bygga hyresrätter i Ås stämmer väl överens med det
planeringsupdrag som bolaget fått av sin
ägare, Krokoms kommun, säger Elisabeth
Svensson, styrelseordförande i Krokomsbostäder AB.

AKTUELLT OM BREDBANDSUTBYGGNADEN
• Bredbandsutbyggnaden löper enligt plan och beräknas vara färdigställd i slutet av juli 2015.
• Avtal har tecknats med kommunikationsoperatören Zitius som kommer leverera ett så kallat öppet nät med flera välkända leverantörer
av bredbandstjänster till våra bostäder.
• Innan driftstart, det vill säga under perioden juni-september kommer
Zitius att behöva tillträde till samtliga lägenheter för montage av en
mediakonverterare i bredbandsuttaget. Meddelande om tidpunkten
för detta kommer ske via anslag på lägenhetsdörrarna
• Utförligare information om priser och tjänster kommer att presenteras i god tid före driftstart.

SOMMARTID I BOBUTIKEN
Under veckorna 28-31 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
•
Använda askkoppar och inte
slänga fimpar hursomhelst
•
Inte damma mattor på platser
som kan störa grannarna

DAGS FÖR GRÄSKLIPPNING
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

Trevlig sommar!

WWW.KROKOMSBOSTADER.SE

Fokus på utemiljön i sommar
Vår ambition är att våra hyresgäster
ska ha en bra och funktionell boendemiljö både inomhus och utomhus. Under
sommaren satsar vi lite extra på utemiljön och förstärker vår personalstyrka med
flera sommarjobbare.
Sommarjobbarnas uppdrag är bland
annat att se till att våra gräsmattor är
välklippta, buskarna ansade och att planteringarna är rensade och välskötta.
På bilden ses en av sommarjobbarna,
Evelina Gidlöf som under sommaren jobbar i Föllingeområdet.

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

KORTTIDSUTHYRNING

Full fart på Krokomsbostäder Cup

Kämpaglöd på plan i matchen mellan flickor Nälden och flickor K/D 55
Lördagen den 23 maj arrangerade Krokomsbostäder tillsammans med K/D 55,
en fotbollscup för pojkar och flickor födda
2005-2007.
130 barn uppdelade i 14 lag, spelade
sammanlagt 18 matcher på Multiarenan i
centrala Krokom.
- En lyckad dag, konstaterar Pär Malmrot,
en av initiativtagarna och ekonomichef
på Krokomsbostäder. Trots kyligt och
ostadigt väder var det många som kom

och hejade på spelarna.
Förutom att kika på matcherna kunde
besökarna gå en tipsrunda, spela kubb
och krocket och testa speedshooting.
- Det var riktig feststämning med engagerad publik, musik, grillade hamburgare
och fika, berättar Pär Malmrot.
För det praktiska värdskapet under dagen
stod K/D 55 IF:s pojkar 03 som ett led i
sin satsning inför sommarens deltagande
i Gothia Cup.

Är du behov av extra inkvartering
under sommaren? Krokomsbostäder
AB erbjuder en bekväm och praktisk
lösning för korttidsboende i Krokom,
Föllinge, Änge och Ede.
Lägenheterna är möblerade och har
vandrarhemsstandard. Parkeringsplats ingår. Städning, sänglinne och
handdukar ansvarar du själv för.
Som hyresgäst hos Krokomsbostäder
har du 20 procents rabatt på ordinarie priser. Läs mer om villkor på vår
hemsida:
www.krokomsbostader.se.
Vill du boka ringer du vår Bobutik på
telefon 0640 164 65.

ARBETEN SOM PÅGÅR
UNDER SOMMAREN
• Takbyte på Hallströms väg 8
och 14 i Krokom
• Takbyte på Byvägen 20 och
22 i Trångsviken
• Målningsarbeten i kvarteret
Freja i Ås
• Målningsarbeten i området
Prästbordet på Rödön
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