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Nu byter vi kostym!
Nu höjer Krokomsbostäder ribban och satsar stort på att bli ännu
bättre för hyresgästerna. En schystare värd, helt enkelt.
Kenneth Karlsson, vd, berättar om hur han ser på den nysatsning
som bolaget gör.
Vi på Krokomsbostäder har mycket att
vara stolta över men nu är det är dags för
oss att ta ett ordentligt kliv framåt. Nu gör
vi en nystart och det kommer märkas både
utåt och inåt.

hyresgäster – allt för att skapa en ökad
kundnöjdhet och med målet att bli en
schystare hyresvärd.

Vår nya logotype skall ha en gångbar profil
med en tydlig avsändare där vår logotype
En av Krokomsbostäders allra viktigaste
skall representera Krokomsbostäder i svart
målsättningar är såklart
text med en ”knapp”
nöjda kunder. Redan idag ”Vi går nu in i en ny
som föreställer KB
är andelen nöjda kunder
och med lite fantasi ett
riktning där bolaget
hög, men inte tillräckligt
hjärta…
hög och det är i dialogen
ska lägga mer energi Om du har några
med er kunder som nyckeln finns.
på aktiviteter för ökad synpunkter, tankar eller
funderingar är du varmt
dialog och närhet till välkommen att höra
Vi jobbar hårt för att vara
lyhörda för era önskemål. våra hyresgäster”
av dig till oss. Det allra
Vår nya hemsida är förstås
enklaste är att du vänder
mobilanpassad och det
dig till bobutiken så sluskommer att underlätta för dig i dialogen
sar de dig vidare till rätt person. Om du
med oss.
ser någonting på hemsidan som behöver
förtydligas eller kompletteras vill vi förstås
Allra tydligast kommer Krokomsbostäders
att du hör av dig direkt.
nya satsning att märkas i den nya grafiska
profilen. Det finns flera olika anledningar till
Nu sätter vi Krokomsbostäder 2.0 i drift
bolagets omprofilering och uppdatering av
och jag ser verkligen fram emot en spänlogotypen. Vi går nu in i en ny riktning där
nande höst.
bolaget skall lägga mer energi på aktiviKenneth Karlsson
teter för ökad dialog och närhet till våra

Vi vann!
Tack för alla förbättringsförslag
som vi fick in i vår sommartävling.
Uppdraget var att fundera kring
skötsel, underhåll och utemiljö
och att dela med sig av eventuella
förslag till förbättringar.
Följande fem personer har vunnit
två biljetter var till ÖFK:s hemmamatch mot IFK Norrköping den 21
september:
∙∙

Ingrid Melander

∙∙

Birgitta Sundin

∙∙

Kristina Arvehed

∙∙

Ingrid Persson

∙∙

Olle Eliasson

Biljetterna kommer med posten!

Fönsterbyte skjuts upp
Upphandlingen för fönsterbyte
har överklagats.
Målsättningen var att arbetet med
fönsterbyte i centrala Krokom skulle
ha påbörjats i höst. Eftersom upphandlingen har överklagats kommer
arbetet tidigast igång till våren.
– Det här var väldigt tråkigt. Vi
kan idag inte säga något om när
arbetet kan sätta igång, det beror
förstås på hur det går med upphandlingen, säger Mikael Söderström, förvaltare.

www.krokomsbostader.se

Vi är nya på jobbet!
Nyheter på webben

Anders Wesmander bor i Krokom med
sin fru Martina och två barn, Velma 3
år och Gustav 7 år. Anders är uppväxt i
Krokom och har efter studier och arbete
i Östersund, Stockholm och Lund flyttat
hem igen. Anders har läst systemutveckling/systemvetenskap på universitet och
kommer närmast från Extenda AB där han
arbetat som systemutvecklare.

Malin Olofsson är uppväxt strax utanför
Östersund och har flyttat hem igen efter
studier i Göteborg. Malin har studerat till
energispecialist och utbildningen avslutades i juni. Innan utbildningen arbetade hon
i äldrevården. Fritiden ägnar hon oftast åt
att motionera. Rullskidor och löpning är två
favoritsporter.

Tema bovärd: Krokom

Nu är vår nya hemsida i drift. Vi
har några nyheter som kan vara
till nytta för dig som hyresgäst.
Krokomsbostäders nya hemsida
är så klart mobilanpassad. Vi har
också satsat på ett nytt och bättre
system för Mina sidor. Det betyder
att det finns fler funktioner som kan
vara till nytta för dig som hyresgäst.
Dessutom finns en app som du
kan ladda ner till din mobiltelefon,
allt för att det ska bli så enkelt som
möjligt för dig att hantera dina ärenden hos oss.

TV via bredband

Vid årsskiftet kommer du att få
dina tv-program på ett nytt sätt.
Det betyder att du måste ha en
särskild box från Telia installerad i
din lägenhet. Under första halvan av
oktober bjuder vi in till informationsmöten för att berätta mer om hur
det går till. Vid informationsmötet
kommer du att kunna kvittera ut din
nya box.
Vi kommer skicka ut information i
god tid om tid och plats för informationsmötena.

Sommarens arbete

Christer Holmberg är bovärd för hyresgästerna i 530 lägenheter i centrala Krokom.

För dig som hyresgäst är bovärden din
närmsta kontaktperson. Bovärden ansvarar för driften och underhållet av fastigheter och tillhörande utemiljöer. Christer
Holmberg är bovärd i Krokom och tycker
att det är ett varierande och roligt arbete.
– Ingen dag är den andra lik och det
känns bra att genom olika punktinsatser
kunna bidra till att öka kvaliteten för de
boende, säger Christer Holmberg.
Till sin hjälp har Christer två fastighetsskötare och tillsammans sköter de både
inomhus- och utomhusmiljön.

Arbetet är mångfacetterat och säsongsbetonat. Under sommarhalvåret tar utemiljön
en hel del tid i anspråk.
– Just nu jobbar vi med asfaltering
vid entréer och innergårdar för att öka
tillgängligheten för de boende, berättar
Christer.
En hel del administrativa sysslor ingår
också i Christers arbete.
– Ja, jag hanterar felanmälningar, nyckelkvitteringar vid in- och utflyttning, sköter
beställningar och driver olika projekt, säger
Christer.

I sommar har vi utfört en hel del
underhållsarbeten:
•
Asfaltering har skett på flertalet
orter
•
Fasaden och taket på Ängevägen 18 i Änge håller på att
målas om
•
Upprustning utemiljö/lekplats
Smedjevägen/Gröns väg i
Krokom
•
Målning av fönster, Axel Perssons väg, Krokom
•
Fasadmålning, Lokes väg, Ås
•
Byte av ventilationsaggregat,
Karelsvägen och Slingervägen,
Nälden
•
Byte av tak, Moviksvägen,
Trångsviken
•
Utvändig målning, Centralvägen
9 i Änge, Lokes väg i Ås mfl
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