
Nyhetsbrev 
April 2016

2015 ett framgångsrikt år!
- Årsbokslutet för 2015 är nu klart och vi kan även i år konstatera att vi läm-
nat ett lyckosamt år bakom oss, säger Kenneth Karlsson, VD för Krokomsbo-
städer AB.

Under 2015 har bolaget haft en total 
hyresintäkt om cirka 94 Mkr vilket är en 
ökning med cirka två procent jämfört 
med 2014.

- Våra hyresvakanser har i stort sett va-
rit obefintliga, berättar Kenneth. Det kan 
jämföras med 2010 då bolaget hade cirka 
55 tomma lägenheter i snitt per månad. 

Det råder bostadsbrist i Krokoms kom-
mun och fokus ligger nu på nybyggna-
tion. I Ås planeras för fullt för ytterligare 
bostäder.

- Intresset för de planerade bostäderna 
i kvarteret Freja och i området Sjövillan 
är stort. Än så länge är vi endast i början 

av processen men redan nu har vi runt 
130 intresseanmälningar, berättar Ken-
neth.
Under året har en fortsatt upprustning 
av såväl lägenheter som utemiljö pågått. 
- Samtliga fastigheter har idag tillgång 
till bredband. Just nu arbetar vi med att 
utrusta våra hyresfastigheter med digitala 
informationstavlor samtidigt som vitvaror-
na i tvättstugorna ersätts med lågenergi-
modeller, säger Kenneth. 

Årsredovisningen i sin helhet finns att 
ladda ner på www.krokomsbostader.se

DAGS FÖR VÅRSTÄDNING!

 
 
NY UTHYRNINGSPOLICY     
I dokumentet framgår vad som gäller 
både för dig som söker och vill hyra 
lägenhet, vill hyra ut i andrahand eller 
byta bostad och om du vill säga upp 
din lägenhet. Policyn innehåller också 
regler som rör förtur till bostad, över-
låtelse av lägenhet och hur du gör för 
att hyra bilplats. Här finns också en 
del nyheter: 

• Du kan registrera dig i bostads-
kön när du fyllt 16 år

• Hemförsäkring krävs

• Fastställda riktlinjer för antal 
personer som bor i lägenheten i 
förhållande till bostadens storlek

• Möjlighet till förtur

• Konceptboende som senior-
boende, ungdomslägenheter och 
studentlägenheter

MIKAEL SÖDERSTRÖM NY 
FASTIGHETSFÖRVALTARE 
Mikael som tidigare arbetat som bo-
värd i Krokom byter nu dessa sysslor 
mot ett uppdrag som förvaltare inom 
bostäder i Krokom i Offerdal, Föl-
linge, Nälden, Trångsviken och Alsen. 
I uppdraget ingår även förvaltning av 
kommunala fastigheter i dessa orter, 
undantaget Krokom.
- Det blir en rolig utmaning som jag 
ser fram emot, säger Mikael.

• En modernisering av hissarna på Offerdalsvägen 12 C-D  pågår 
under vecka 11-14
• Den vattenskadade källaren på Skolvägen 4 i Trångsviken har rivits 
och håller på att återställas. Det som återstår är målning och ny be-
lysning. Arbetet beräknas kunna slutföras under mars månad

KOM IGÅNG MED DITT BREDBAND
Samtliga hyresfastigheter har nu bredbandsanslutning via Qmarket. 
För att komma igång snabbt och enkelt:
• Anslut en nätverkskabel till ditt uttag
• Surfa in på www.qmarket.se och välj bland de leverantörer och 
tjänster som finns iditt lokala nät 
• Svårt att välja? Ring Bredbandsrådgivaren 08 578 804 44

AKTUELLA FÖRBÄTTRINGSARBETEN 

Snart tinar snön undan och vårblom-
marna tittar fram. Tänk på att plocka 
undan all vinterutrusning som spar-
kar och kälkar från innergårdarna. Då 
blir det enklare för oss att sopa och 
göra vårfint.
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Måndag - Fredag 8.00-16.00
(Lunchstängt 12.00-13.00)
Du når oss även på 0640 164 65

VÄLKOMMEN!

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 
vilket ansvar du har som hyresgäst, 
www.krokomsbostader.se.

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

KOM IHÅG ATT KOLLA DIN 
BRANDVARNARE!
Testa din brandvarnare ofta och byt 
batterier minst en gång per år. För 
din och dina grannars säkerhet.

 
HITTA DIN BOVÄRD
Föllinge 
Bengt Bengtsson, 0640 187 76
Krokom 
Christer Holmberg, 0640 187 81
Nälden 
Fredrik Nilsson, 0640 187 73
Ås/Byskogen
Bengt Eskilsson, 0640 187 70
Kommunala fastigheter 
Jörgen Eklund, 0640 167 97

Nya medarbetare inom Krokomsbostäder

Christer Holmberg är ny bovärd i Kro-
kom och efterträder Mikael Söderström. 
Christer har tidigare arbetat inom IT- och 
kommunikationsbranschen och haft upp-
drag som projekt- och serviceledare.

ÖPPET I BOBUTIKEN

Jan-Åke Aronsson är vår nye fastig-
hetsskötare och kommer främst att ar-
beta inom Krokom- och Föllingeområdet. 
Jan-Åke har en mångsidig bakgrund och 
har bland annat arbetat som elmontör 
och servicetekniker.

I Krokom rullar sedan fyra månader 
tillbaka en elbil. Jörgen Eklund, bovärd 
i Krokom kör den dagligen är tycker att 
den fungerar utmärkt.
- Elbilen är smidig att köra i tätort och 
även bekväm på längre resor till våra 
ytterområden, berättar Jörgen. 
Och det finns fler fördelar med att köra 
en elbil.

- Ja, förutom att den är miljövänlig har 
den en låg ljudnivå och en hög prestan-
da, säger Jörgen. 
Än så länge finns endast en elbil i drift 
inom Krokomsbostäders fordonsbestånd 
men det kan kanske bli fler.
- En utvärdering är på gång så vi får se 
längre fram, avslutar Jörgen.

Praktisk och miljövänlig elbil i Krokom


