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Hej alla hyresgäster
Nu i månadsskiftet mars/april har vintern gjort sig lite påmind igen. Bra eller dåligt får väl alla avgöra
själva, men jag tror att många med mig längtar efter den riktiga våren nu. Men bara det att det har
blivit så mycket ljusare betyder mycket när väckarklockan ringer.

Årets Granne
Den stipendieutdelning till Årets Granne som genomfördes förra året med anledning av att Stiftelsen
fyllde 60 år blev mycket uppskattad. Därför väljer Stiftelsen att även i år försöka lyfta fram alla de
”goda grannar” vi har boende hos oss, som engagerar sig för sina medboende och i sitt område.
Även i år kommer det att finnas ett stipendium för varje Bovärdsområde. Stipendiet kommer att vara
på 3’000 kronor som tillfaller den enskilda hyresgästen och kan användas som varje person önskar.
När juryn väl gjort sitt urval bland alla inkomna nomineringar bjuder vi liksom föregående år på en
riktigt god middag med tillhörande stipendieutdelning. Mer om hur du gör för att nominera hittar du
nedan.

Hur du nominerar
Vem är det som väljer ut vilka som får stipendierna?
Jo, det gör du som hyresgäst som lämnar förslagen, det är du som har möjlighet att nominera en
person du tycker har gjort en insats för att förbättra trivseln på området på något sätt!
Hur gör jag för att nominera?
På baksidan av detta nyhetsbrev hittar ni en blankett att fylla i. Fyll i namnet på den person som ni
tycker gjort skillnad, och en motivering varför ni tycker att denna person ska få stipendiet. Vi behöver
också ditt namn så vi kan ta kontakt om det är något ytterligare vi behöver veta.
Vad gör jag med blanketten?
Blanketten lämnar ni sedan i Bovärdskontorets brevlåda, vi samlar in dem och kommer att sätta
samman en jury som under våren kommer att välja ut de 8 stipendiater som har de bästa
motiveringarna.
Finns det något sista datum att lämna sin nominering?
Sista datum att lämna in sin motivering är tisdagen den 21:a april, efter det kommer vår jury att utse
vinnarna som kommer att meddelas personligen och även bli omnämnda i nästa nyhetsbrev.

Kan jag lämna min motivering på annat sätt?
Om du föredrar att använda datorn kan du också maila in din nominering till
elisabeth.olsson@riksbyggen.se. Skriv namnet på den du nominerar, adress till den
du nominerar, din motivering, samt dina egna kontaktuppgifter.
Vi från Stiftelsen vill också passa på att önska alla våra hyresgäster en riktigt Glad Påsk!
Med vänlig hälsning

Jonas Ekstam
VD
Stiftelsen Karlstadshus

Min nominering
Jag vill nominera (namn) ________________________________ som bor på (adress)

___________________________________ till Bästa Granne.

Min motivering till att han/hon ska tilldelas stipendiet är;

Jag som nominerat heter: ________________________________________________

Adress:_______________________________________________________________

Telefon:______________________________________________________________

Denna kupong lämnas i Bovärdskontorets brevlåda senast 21:a april

