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2014 ett framgångsrikt år
- Årsbokslutet för 2014 är nu klart och vi kan konstatera att vi lämnar ett bra
år efter oss, säger Kenneth Karlsson, VD för Krokomsbostäder AB.
Under 2014 har bolaget haft en total
hyresintäkt om cirka 92 Mkr vilket är en
ökning på cirka 2 Mkr jämfört med 2013.
- En förklaring till ökningen är bolagets
låga hyresvakanser, där snittet legat på
15 tomma lägenheter per månad, berättar Kenneth Karlsson. Det kan jämföras
med 2010 då bolaget hade ca 55 tomma
lägenheter i snitt per månad.

Förbättrad utemiljö
- Under året har vi fortsatt på den
inslagna vägen att förbättra utemiljön
för våra hyresgäster, berättar Kenneth
Karlsson. Stora satsningar har gjorts på
omasfalteringar, ytterbelysning och på
våra grönområden. Under året har vi

tillsammans med Krokoms kommun byggt
en så kallad Multiarena i Björkparken i
centrala Krokom. En utomhusarena som
efter invigningen i höstats, flitigt använts
av våra barn och ungdomar, berättar
Kenneth vidare.

Underhåll av fastigheter
- Våra fastigheter har under det gångna
året fått en hel del underhåll, säger Kenneth. Totalt har det satsats cirka 16 Mkr
på bland annat lägenhetsunderhåll, asfaltering, fasadförbättringar och takarbete.
Årsredovisningen i sin helhet finns att
ladda ner på www.krokomsbostader.se

AKTUELLT OM BREDBANDSUTBYGGNADEN
Bredbandsutbyggnaden pågår för fulllt och beräknas vara klar
till sommaren 2015. Utbyggnaden består av två faser:
• Att bygga infrastrukturen, gräva och dra kablar samt montera
uttag i lägenheter och undercentraler.
• Att upphandla en kommunikationsoperatör som kan förmedla
tjänster och innehåll i nätet som erbjuds hyresgästen.
Krokomsbostäder arbetar parallellt med båda faserna och räknar med att kunna erbjuda ett aktivt nät i under andra halvåret
2015.
Utförligare information om priser och tjänster kommer att presenteras i god tid före driftstart.

BYTA LÄGENHET?
Är du i behov av att byta till en större
eller mindre lägenhet? Tänk då på
att ställa dig i bostadskön eftersom vi
inte har någon särskild kö för byten.
En anmälan till vår bostadskö gör du
via vår hemsida:
www.krokomsbostader.se

DAGS FÖR VÅRSTÄDNING!
Tänk på att plocka undan all ”vinterutrustning” som sparkar och kälkar
med mera från innergårdarna. Då blir
det enklare för oss att sopa och göra
vårfint.

RESPEKTERA DIN GRANNE
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

NÄR KOLLADE DU DIN
BRANDVARNARE SENAST?
I slutet av mars inträffade en lägenhetsbrand i Nälden. Lyckligtvis blev
det inga personskador eller större
skador på fastigheten eftersom rådig
personal på plats, Thomas Elnerud,
kunde begränsa branden till ett rum
och därefter larma till 112.
Det är fortfarande oklart om brandvarnaren i lägenheten fungerade så
vi vill påminna alla om att testa sina
brandvarnare ofta och byta batterier
minst en gång per år.

WWW.KROKOMSBOSTADER.SE

Nya medarbetare i KBAB

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 via vår hemsida.
Vid allvarliga akuta fel, som inträffar
utanför kontorstid gör du anmälan till
Larmcentralen 063 12 67 95.
Hyresgästens ansvar

Mats Persson, är anställd som energiingenjör och har tidigare arbetat som
energy controller inom Västernorrlands
läns landsting. Patrik Williamsson,
arbetar som drifttekniker och kommer
närmast från uppdrag som arbetsledare
inom Östersunds kommun.

Tommy Larsson, arbetetar med underhåll, tapetsering och målning. Tommy
har dryga 20 års erfarenhet av måleri
och har tidigare arbetat på KM Måleri.
Vi hälsar Mats, Patrik och Tommy varmt
välkomna till oss på Krokomsbostäder.

Krokomsbostäders ledningsgrupp

På vår hemsida kan du läsa mer om
nya regler och vilket ansvar du har
som hyresgäst.
www.krokomsbostader.se

KROKOMSBOSTÄDERS
STYRELSE
Krokomsbostäders styrelse utses av
kommunfullmäktige och från och med
maj 2015 har den följande sammansättning:
Ledamöter: Elisabeth Svensson (M)
ordförande, Maria Jacobsson (S), vice
ordförande, Olof Wallgren (C), Hans
Åsling (C), Jan Runsten (MP), Stefan
Nilsson (S), Peter Grundström (S)
Ersättare: Andreas Axelsson (C),
Pär-Anders Andersson (C), Anders
Norén (M), Eva Ljungdahl (MP), Kjell
Nilsson (S), Gunnel Persson (S),
Per-Erik Berglund (S)

Stefan Jönsson, fastighetschef, Kenneth Karlsson, VD, Pär Malmrot, ekonomichef

Intrimning av värmesystem i Stiftelseområdet
Arbetet med intrimning av husens värmesystem efter Stiftelseentreprenaden
pågår fortfarande.
Som ofta vid energieffektiviseringsprojekt så har olika missförhållanden
upptäckts och dessa behöver åtgärdas.
Vi arbetar just nu med att identifiera
och åtgärda dessa fel.
Det handlar om förhållanden som på
olika sätt hindrar energiflödena att fördelas jämnt och optimalt i byggnaderna.

Ett exempel på det är felkopplingar i
värmesystemet som hindrar vattenflödet
till elementen.
När du som hyresgäst blir berörd av
arbetet med att åtgärda dessa fel i ditt
hus, kommer du att få närmare information om detta i din brevlåda.
Om du upplever problem med värmen
felanmäler du som vanligt via telefon eller
via vår hemsida.

KROKOMSBOSTÄDER
CUP I FOTBOLL
Lördagen den 23 maj arrangerar
Krokomsbostäder, tillsammans med
K/D 55, en fotbollscup för pojkar och
flickor födda 2005 och 2006. Cupen
spelas i 5-manna lag (4 utespelare
och 1 målvakt) på multiarenan i
Björkparken i centrala Krokom.
Cupen är öppen för alla och är gratis.
En inbjudan kommer skickas ut till
alla lågstadieskolor i närområdet.
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