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Nu bygger vi vidare!
Med nära nog full uthyrning och låga räntenivåer har Krokomsbostäder under det gångna året kunnat öka sina underhållsinsatser
såväl exteriört som interiört.
2016 har varit ett utmanande och aktivt
år. Rent ekonomiskt så har vi kunnat följa
planerna och kan återigen visa på ett gott
resultat. Ett resultat som kan kopplas till
hög uthyrning och ett gynnsamt ränteläge.
Detta tillsammans med nya redovisningsregler (2014) har möjliggjort att vi har
kunnat öka våra underhållsinsatser såväl
exteriört som interört.

”För

Det handlar med andra ord om att få igång
en mängd projekt under 2017 samtidigt
som vi behöver vara försiktiga och observanta på ränteläget och vakanser när vi
kör igång.

Under de närmaste året kommer vi att
satsa 32,6 miljoner kronor på underhåll
och ytterligare nära två
miljoner kronor på att
oss har 2016
förbättra utemiljön i vissa
ett utmanande områden.

Den ökade bostadsbrisvarit
ten såväl nationellt som i
Krokom är en utmaning
och aktivt år och vi
som vi behöver möta upp.
Krokom de senaste
Vi jobbar därför på bred
kan återigen visa på åren haft en positiv
front för att hitta attraktiva
befolkningsutveckling. De
ett förhållandevis bra kommande åren kommer
markområden som är
lämpliga för bostadsbygen stor del av den
ekonomiskt resultat” dock
gen. Det låga ränteläget
den arbetsföra befolkger oss dessutom ett
ningen att gå i pension.
ypperligt tillfälle att komma igång med nya
En stor utmaning där en bra integration
byggnadsprojekt.
har en nyckelroll. Boende och arbete är
två centrala delar för en nyanländ och här
I den planen ligger bland annat produkgäller det att alla inblandade aktörer jobbar
tion av ett sextiotal lägenheter i centrala
tillsammans för att skapa bra förutsättÅs samt en omstart av projektet med
ningar. Vårt bidrag till en lyckad integration
strandnära hyresrätter i kvarteret Sjövillan. I
och en fortsatt välmående kommun är
Aspås planeras en nyproduktion av 10-12
att bygga bostäder och skapa attraktiva
lägenheter. Vi kikar även på möligheten att
miljöer att bo och vistas i.
förtäta bebyggelsen i centrala Krokom.
		
Kenneth Karlsson

Uppgraderad TV-box
Har du en nyare TV kan du nu
använda boxens fjärrkontroll
även till att styra din TV.
I samband med uppgradering av
TV-boxen installerades en ny funktion som gör det möjligt att koppla
fjärrkontrollen till din TV. På det sättet behövs endast en fjärrrkontroll.
Så här gör du:
•

Gå in på menyn

•

Välj: Inställningar

•

Välj: Styr din TV

•

Välj: På

Notera att detta endast fungerar om
du har en TV av nyare modell.

Flytt till nytt kontor
I mitten av oktober flyttar Krokomsbostäder sin verksamhet till
nya lokaler i Krokom.
Det är lokalerna som tidigare rymde
Bygg och Färgs verksamhet som
renoveras och anpassas till kontor
och en mer tillgänglig och fräsch
Bobutik.
I mitten av april startar ombyggnaden och planen är att inflyttning ska
ske i mitten av oktober 2017.

www.krokomsbostader.se

2016 ett lyckosamt år
Årsbokslutet är klart och
2016 kan läggas till handlingarna som ett lyckosamt
år.
Pär Malmrot är ekonomichef på Krokomsbostäder och han är nöjd med resultatet.
– Det har varit ett roligt år med fullt tryck
i uthyrningen, säger Pär. Låga vakanser
och låga räntor har bidragit till det goda
resultatet, en vinst på tre miljoner kronor
efter skatt.
Under året har samtliga planerade underhållsinsatser kunnat genomföras förutom fönsterbyten i centrala Krokom. En
långdragen upphandling gjorde att de fick
senareläggas till år 2017.
– Det intensiva arbetet under året
resulterade även i en ny grafisk profil och

Parkeringar i Krokom
Parkeringsmöjligheterna i anslutning till hälsocentralen och
äldreboendet ses över.
Det råder brist på parkeringsplatser
i centrala Krokom. En omfördelning av parkeringsplatser, inom vårt
fastighetsbestånd, görs nu för att
underlätta och möjliggöra parkering
i nära anslutning till hälsocentralen
och äldreboendet.
Pär Malmrot, ekonomichef, känner sig glad och nöjd
med summeringen av föregående år.

en uppfräschad hemsida tillsammans med
en ny marknadsplats för våra kunder. En
uppgradering som känns modern och
funktionell, konstaterar Pär nöjt.

Minskad energianvändning
Den totala energianvändningen för bolagets fastigheter fortsätter
att minska. En oavbruten trend sedan uppföljningen startade 2010.
Varje år sammanställer Krokomsbostäder
data från insamlad energistatistik och
redovisar den i ett energibokslut. Carina
Martinsson, energiingenjör och ansvarig
för energibokslutet tycker det känns fint att
kunna redovisa bra siffror.
– Vi är glada över att att de energieffektiviseringar som vi genomfört de senaste
åren har gett resultat, säger Carina. Utan
dem hade de kostnadsökningar som tillkom i slutet av 2016 varit mer kännbara.

Den faktiska kostnaden för el och värme
blev dock högre under det senaste året.
– Det beror delvis på att 2016 var klart
kallare än 2015 så behovet av uppvärmning ökade i våra bostäder, förklarar Carina. Eftersom vi har relativt mycket elvärme
i våra fastigheter i form av elpannor och
värmepumpar slår elprisets svängningar
igenom på den totala elkostnaden, avslutar
Carina.

Nyrenoverat på Hällebo i Ede

– Projektering av entreprenad kommer att startas inom den närmaste
tiden och förhoppningsvis kommer
nya parkeringsplatser stå klara
under hösten 2017, berättar Gunnar
Sundström, fastighetsförvaltare.

Boka tvättstuga digitalt
Tvättstugor på Hallströms väg
i Nälden och Bäckebovägen i
Änge har fått nya bokningssystem.
Digitala bokningstavlor finns sedan
tidigare i vissa hyresfastigheter i Ås
och Krokom. Och uppgraderingarna
fortsätter löpande.
– Det är ett steg i rätt riktning, säger
Mikael Söderström, fastighetsförvaltare. Med digitala bokningstavlor blir
det enklare att skapa ordning, reda
och trivsammare tvättstugor.

Förbättringsarbeten
• Det pågår fönsterbyten och byten
av balkongdörrar i stiftelseområdet
i Krokom.

Planerade byggen
•
•
•

Etapp 2 i Kvarteret Freja, i centrala Ås, cirka 60 lägenheter
Kvarteret Sjövillan i södra Ås
40–60 lägenheter
Hyresfastighet med 10–12
lägenheter i Aspås

Med nya golv, tapeter och belysning skapades en välkomnande huvudentré på äldreboendet.
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