
Hållbart företagande!
Under 2017 och framåt skall vi lägga större fokus på ett hållbart 
företagande, det innebär att vi kommer att göra mer än vad la-
gar och regler säger. 

För att bidra till en hållbar utveckling ska 
vi bland annat ta ett utökat socialt ansvar. 
Det ska vi göra genom att ta emot fler 
praktikanter och sommarjobbare. Vi ska 
också ställa krav i kommande upphand-
lingar så att ungdomar och personer med 
svårigheter att ta sig in på arbetsmarkna-
den kan få särskilda möjligheter till arbete.

Vi ska också ta ett utökat 
miljöansvar i form av 
att minska energian-
vändningen och minska 
vattenförbrukningen i 
våra bostäder och lokaler. 
Miljöansvar handlar också 
om att skapa en effektiv 
källsortering av hushålls-
avfall. Och till sist, säker-
ställa att våra aktiviteter är 
långsiktigt hållbara genom 
att alltid ha ett ekonomiskt perspektiv i 
våra ställningstagande. Vilket på sikt både 
gynnar bolaget och våra hyresgäster.

För att bibehålla en god ekonomi i bolaget 
har styrelsen beslutat att erbjuda hyres-
gästerna på Tors- och Lokes väg i Ås 
möjligheten att ombilda sina hyresrätter till 
bostadsrätter. En försäljning frigör både 
kapital till kommande nyproduktion och 
fler boendealternativ i kommunen eftersom 

det idag finns få bostadsrätter. Med den 
planerade nybyggnationen i kvarteret Freja 
i centrala Ås och en genomförd ombild-
ning kommer vi att ha ungefär lika många 
hyresrätter som idag.

Att få fram planlagd mark och bygga hus 
tar lång tid, därför är det viktigt för oss att 

arbeta långsiktigt och ta 
fram byggklara tomter. 
Från en projektidé till att 
husen står inflyttningsklara 
tar det mellan tre till fem 
år. Processen innefat-
tar upprättande eller 
revidering av detaljplaner, 
hantering av eventuella 
överklagande,  bygglovs-
hantering och den fak-
tiska tiden som det tar att 
bygga ett hus.  

För att kunna ha en god framförhållning 
arbetar vi idag parallellt med flera projekt 
som befinner sig i olika faser i byggproces-
sen. Det handlar om nyproduktion av 60 
lägenheter i kvarteret Freja och 40–60 lä-
genheter i Sjövillan i Ås, 10–15 lägenheter i 
Aspås samt en förstudie om nyproduktion 
av hyresrätter i centrala Krokom.

        Kenneth Karlsson

Gratis bredband
Bredband med en hastighet på 
0,5/0,5 Mbit/s är en gratistjänst 
för dig som hyresgäst.

Hastigheten räcker för att läsa 
tidningar och använda Skype men 
lämpar sig inte för tjänster som krä-
ver hög hastighet som att streama 
film. 

Du beställer tjänsten via Zmarket.se. 
De tjänster som är valbara just nu är 
Bahnhof, Bredband2 och Riksnet.
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”Vi ska också ta ett 
utökat miljöansvar i 
form av att minska 
energianvändningen 
och minska vatten-
förbrukningen i våra 
byggnader. ”

Tillfällig adress
Bovärdskontoret i Krokom finns 
numer på Smedjevägen 4.

Under tiden som bygget av vårt nya 
kontor pågår är Bovärdskontoret 
flyttat till Smedjevägen 4. 
Inflyttning till de nya lokalerna på 
Offerdalsvägen 25 är planerad till 
oktober 2017.

Bobutikens öppettider
Sommartid innebär också som-
martider i Bobutiken.

Veckorna 27–31 har Bobutiken öp-
pet vardagar mellan 08 och 12. 

Önskar du komma på besök vid 
någon annan tidpunkt under dagen 
behöver du boka en tid med oss. 
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Kom och prata utemiljö!
Hur kan utemiljön bli bättre i ditt 
bostadsområde?

Under 2018 ska vi satsa lite extra 
på utemiljön i våra bostadsområden. 
De ska bli trygga, tillgängliga och 
trivsamma att vistas i för alla hyres-
gäster. Vi är därför intresserade av 
att veta vad du tycker. Hur ser det 
ut idag och vad kan bli bättre?

Under juni bjuder vi in till dialogmö-
ten i Nälden och Krokom så kom 
ut på gården prata med oss och 
berätta vad du tycker. 

Här kommer vi att finnas på plats:

Nälden 

Slingervägen 17 
14 juni 16.30–17.30 
Hallströms väg 10 
14 juni 17.30–18.00

Krokom

Axel Perssons väg 19–56 
14 juni, 18.30–19.00 
Frohms väg 1–15, 2–24 
14 juni, 19.00–19.30

Stiftelseområdet Krokom

Björkvägen 1, 3, 4 och 5 
Offerdalsvägen 14 och 18 
Ringvägen 2

15 juni, 17.00–19.30

Mötesplats: Innergården Björkvägen 
3 A–D 

Tema: Underhåll av lägenheter

Underhållet är funktionsbaserat. Det 
betyder att en bostad inte behöver vara i 
nyskick vid inflyttning eller under boendeti-
den. Om du som hyresgäst har frågor eller 
önskemål om ytskikt har du möjlighet att 
boka in en underhållsbesiktning. 

Peder Lemon som är besiktningsman 
och chef för underhållsgruppen menar att 
en del hyresgäster inte har kunskap om 
hur det fungerar.

– Många av våra hyresgäster som bott 
länge och trivs i sina lägenheter väntar tål-
modigt på att vi ska komma och renovera, 
berättar Peder. Men så fungerar det inte 
riktigt. 

Vid en underhållsbesiktning fastställer 
besiktningsmannen om din lägenhet är i 
behov av renovering och isåfall när arbetet 
kan utföras. 

– Bedömningen görs utifrån ett rättvise-
perspektiv, säger Peder. Alla ska behand-
las lika, menar han.

Pool och studsmatta är 
inte tillåtna på gårdar
Som markägare är vi ansvariga för 
säkerheten när det gäller lekredskap 
som ställs upp på vår mark. Efter-
som vi inte kan bevaka att säker-
hetsföreskrifter följs är det inte tillåtet 
att ställa upp studsmattor, pooler 
och liknande på våra gårdar eller på 
uteplatser.

Underhållsbehovet av våra 
lägenheter bedöms utifrån 
lägenhetens ålder, skick och 
standard. 

Besiktningarna sköter Peder till största 
delen själv men till sin hjälp har han även 
besiktnigsman Bengt Öhnström. Renove-
ringarna utförs av fyra anställda hantverka-
re, en snickare/mattlägare och tre målare. 
De köper även in externa tjänster för att 
tillgodose behoven. 

– För att boka en underhållsbesiktning 
vänder du dig till vår Bobutik. Har du frågor 
kring vitvaror och andra fasta installationer 
ska du istället vända dig till din Bovärd, 
avslutar Peder.

– Boka in en underhållsbesiktning om du har fönskemål 
om ytskikten i din bostad, säger Peder Lemon.

Grilla gärna!
Men inte på balkongen. Använd ute-
platserna och ta hänsyn så att inte 
röken besvärar dina grannar. Tänk 
på brandrisken - var försiktig!

Socialt engagemang

Boende och arbete är två centrala delar 
för en nyanländ och i Krokom arbetar 
kommunens integrationsverksamhet och 
bostadsbolaget tillsammans för att med-
verka till en bra integration. 

Kenneth Karlsson, vd i Krokomsbo-
städer menar att vi alla har ett ansvar att 
underlätta integrationen för nyanlända.

– För vår del handlar det inte enbart om 
att bistå i boendefrågan. Som arbetsgivare 
försöker vi på olika sätt erbjuda möjlighet 
till arbetslivserfarenhet, berättar Kenneth. 

Krokomsbostäder har i dagsläget två 
nyanställda som kommer från olika delar 
av världen. Dessutom erbjuder företaget, i 
samarbete med övriga aktörer, språk-och 
yrkespraktik för nyanlända.

Thesfit kommer från Eritrea och prak-
tiserar sedan i slutet av april som målare 
och fastighetsskötare hos Krokomsbostä-
der. Praktiken pågår under fem veckor och 

Krokoms kommun är en av de främsta kommunerna i landet när 
det gäller att få ut nyanlända personer i arbete och Krokomsbostä-
der är en viktig aktör i det arbetet. 

arbetsledare Peder Lemon är nöjd med 
arrangemanget. 

– För Thesfit är det en bra chans till 
introduktion i det svenska arbetslivet och 
hans språkkunskaper är värdefulla för oss. 
Han är en god hjälp i kontakten med våra 
eritreanska hyresgäster, säger Peder. 

Thesfit från Eritrea praktiserar på Krokomsbostäder 
och får en inblick i det svenska yrkeslivet.


