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   Fredrik Berglöf, VD 
  Stiftelsen Karlstadshus 
 
 
 
Kvartalets miljötips! 
 
Energianvändningen har 
ökat och det håller inte 
för framtiden. Det är de 
små insatserna som gör 
stor skillnad för att vi ska 
kunna skapa en hållbar 
värld.  
Avfrosta din kyl och frys 
regelbundet så att 
kylaggregatet inte 
behöver arbeta i onödan. 
Ställ inte in varma varor i 
kylen! Låt mat svalna 
innan du ställer in dem i 
kyl och frys.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår i luften! 
Äntligen börjar våren visa sig efter en lång och kall vinter. Det behövs för oss alla, inte 
minst för våra tappra fastighetsskötare som slitit hårt under några månader med all snö 
som fallit. Vi lämnar också en turbulent tid bakom oss efter omfattande systembyten 
och jag har i tidigare utskick tackat er hyresgäster för det tålamod ni visat oss under 
denna period. Vissa problem kvarstår dock – så jag vill återigen rikta ett tack till er 
alla.  
  
BoButiken 
Vår BoButik här i centrala Karlstad är välbesökt av er hyresgäster vilket vi givetvis 
uppskattar. BoButiken har besökstid på måndagar och onsdagar mellan kl. 12:30 – 
15:00, och på fredagar mellan kl. 09:30 – 13:00. Vi har dessutom telefontid varje dag 
mellan kl. 09:30 – 11:30.  
 
På vår hemsida https://stiftelsen-karlstadshus.se/ finns mycket bra information för nya 
och gamla hyresgäster, bl.a. aktuella händelser inom våra olika bostadsområden.  
 
Nya bostäder 
Stiftelsen fortsätter under 2018 med sin lyckade satsning att omvandla lokalytor till 
bostäder. Under året kommer fyra stycken lägenheter att tillskapas på detta sätt; två på 
Rud, en på Kronoparken och en på Norrstrand.  
Dessa kommer efter färdigställande att hyras ut via vår hemsida. 
 
Planerade åtgärder 2018 
Vi har en fortsatt hög ambitionsnivå vad gäller underhåll och investeringar i våra 
fastigheter. Nedan är ett axplock av åtgärder som planeras för året. Oförutsedda 
händelser kan givetvis påverka planeringen.  
 

• Hissbyten på Basun-, och Fagottgatan 
• Ny lekutrustning (nedsänkt studsmatta) på Norrstrand efter önskemål från 

barnen på området 
• Förstärkt utebelysning på bl.a. södra Kronoparken och Rud för ökad 

trygghetskänsla 
• Byte av lägenhetsdörrar på Låglandsgatan 3 – 5, Våxnäs  
• Lekplatsbesiktningar på alla våra områden ska vara färdiga under maj månad 

 
Nattfotboll 
Den sociala hållbarheten är fortsatt en viktig fråga för Stiftelsen Karlstadshus.   
Vi är stolt sponsor till den nattfotboll som KBK arrangerar varje fredag, som riktar sig 
till ungdomar från hela Karlstad. Se info på nästa sida. 
 
Med varma vårhälsningar, Fredrik Berglöf – VD Stiftelsen Karlstadshus 
Karlstad 2018-03-23 
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