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Hej alla hyresgäster
Vi hoppas ni har haft en bra midsommarhelg i denna sommar som startade tidigt. Försommaren kom
ju redan i april och efter det riktig sommarvärme.

Stipendier
Vi tackar för alla nomineringar som kom in till ”Årets Granne”! Efter ett svårt juryarbete utsågs ett antal
vinnare som i samband med en trevlig middag fick höra motiveringarna och ta emot prischeckarna.
Arrangemanget blev mycket uppskattat och även TV och radio var på plats för att rapportera om
händelsen.
Vinnarna blev; Ann-Sophie Bengtsson, Gerd Gustavsson, Birgitta Esping, Solveig Johansson, Tore
Svensson och Berit och Bosse Gustavsson. Några av vinnarna har valt att inte stå med med sina
namn vilket vi naturligtvis respekterar. Men alla har fått vinstchecken på tretusen kronor.
Ett stort grattis och tack till alla vinnarna från Stiftelsen Karlstadshus! En välförtjänt belöning för er
insats för trivseln i era respektive områden. Vi vet också att vi har många fler goda grannar, bland
annat de övriga som nominerats, och därför har Stiftelsen beslutat att uppmärksamma goda grannar
även nästa år. Ju fler goda grannar, desto större trivsel på våra områden.

Vinnarna vid prisutdelningen för ”Årets Granne” tillsammans med Stiftelsen Karlstadshus ordförande Harald Alvers, vice
ordförande Hans Igelström och VD Jonas Ekstam

Områdesevent
Eftersom vår glögg och pepparkakekväll i vintras blev väl mottagen, så hade vi under maj en
eftermiddag/kväll när vi fanns ute på alla våra områden och bjöd på lite fika. Varje träff var välbesökt
och vi räknade in mellan 40-50 personer varje gång. Från era kommentarer förstår vi att det varit ett
mycket uppskattat initiativ, och även vi tyckte det var givande. Vi fick en hel del tips om förbättringar
man skulle kunna göra på områdena och även en del beröm för att allt generellt sett fungerar bra.
Hur som helst är det ett mycket bra forum för oss att få en dialog med er som bor på våra områden. Vi
kommer att komma ut fler gånger…

Sommartider
Sommaren har väl egentligen just börjat men jag vill passa på att informera om att BoButiken håller
stängt 7-20 juli. Under denna tid finns vi dock tillgängliga på telefon och mail. Vi har också bemannat
på samtliga områdeskontor hela sommaren, men flera av de ordinarie är på semester och ersätts
under denna tid med vikarier.
Vi från Stiftelsen Karlstadshus vill även passa på att önska alla våra hyresgäster en riktigt bra
sommar!
Vi hörs vidare i höst.
Med vänlig hälsning
Jonas Ekstam
VD
Stiftelsen Karlstad

