Nyhetsbrev 3 2016
Bästa hyresgäst
Sommaren pågår fortfarande men nu startar det nya skolåret och de flesta har haft
sin semester eller sommarledighet. Jag hoppas ni alla har haft en skön sommar med
fina minnen att se tillbaka till under resten av året. Själv har jag arbetat den större
delen av sommaren då jag hade ledigt i början av juni och gjorde en resa till Peru som
jag drömt om länge. Fantastiskt land att upptäcka, det var även ett fantastiskt
äventyrslopp i regnskogen och djungeln som jag hade förmånen att få delta i. De
minnena kommer att räcka länge.

Hållbarhetstipset
Tack för alla bidrag ni skickat in till vår tävling! Så snart vår juryordförande kommer
tillbaka från sin semester, som underligt nog sammanfaller med OS i Rio så kommer
vi att välja ut och premiera de bästa förslagen, vi återkommer i frågan.

Hyresgästenkäten
Vi har precis fått tillbaka resultatet från hyresgästenkäten som gjordes strax innan
sommaren och är fantastiskt glada och stolta över resultatet. Vi har gjort en rejäl
höjning från ett redan högt resultat och ligger nu bland de bästa, plats 8 av de 82
undersökta företagen. Detta trots att vi stack ut hakan lite grann med ett par värme
och ventilationsfrågor för att försöka kartlägga var vi behöver göra insatser framöver.
Enligt företaget som hjälper oss med enkäten är det ett gott betyg inom området då
dessa frågor generellt brukar ge de lägsta betygen, men vi nöjer oss inte där utan
kommer att gå vidare och se hur vi bäst utvecklar Stiftelsen vidare.
Nedan kan du se resultatet på varje fråga, jag får återkomma med resultatet per
bostadsområde men inget område ligger under 4,0 vilket känns som en tydlig
bekräftelse att vi arbetar rätt. Jag är stolt över alla våra medarbetare! Tack alla ni som
deltagit i enkäten, det är viktigt för oss att veta var vi står.

Fråga
Jag känner mig trygg i mitt boende
Jag trivs med mitt boende
Jag blir bra bemött i BoButiken
Jag blir bra bemött av mina Bovärdar
Jag upplever jag kan påverka mitt boende
Jag är nöjd med skötseln av husen
Jag är nöjd hur anmälda fel hanteras
Jag är nöjd med skötseln av utemiljön sommartid
Jag är nöjd med skötseln av utemiljön vintertid
Jag är som helhet nöjd med mitt boende
Jag är nöjd med inomhusklimatet
Jag är nöjd med service avseende värme och ventilation i bostaden
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Jonas Ekstam, VD
Stiftelsen Karlstadshus

Glöm inte att anmäla dig till Friidrottens dag!
Se alla som deltar och allt som händer på vår hemsida
http://stiftelsen-karlstadshus.se/friidrottens-dag/ Men jag kan nämna att Stefan
Holm, Sofie Skoog, vår landshövding, IF Göta, Carlstad United (som dessutom bjuder
alla som vill på fri entré till matchen mot Brage klockan 17.00!), Solstaden Basket, det
nybildade afghanska cricket laget, hoppborg, ansiktsmålning, ponnyridning, prova på
olika grenar i friidrott och många andra aktiviteter finns på plats. Även brandkåren och
polisen kommer att visa upp sig och sina bilar. Det är redan flera hundra anmälda så
glöm inte din egen anmälan, antingen på nätet eller med hjälp av blanketten längst
ner som du kan lämna på Bovärdskontoret.
Mat och dryck bjuder vi också på - Varmt välkommen!

Viktig ändring!
Vi riktar ett stort tack till Karlstadsbuss som stöder arrangemanget med fri buss till
och från torget. Ni kan alltså välja valfri stadsbuss denna dag för att ta er till
Tingvalla Idrottsplats denna dag. Vi kommer inte att ha egna speciella bussar.
Visa bara upp vykortet vi skickade ut tidigare eller den fribiljett som finns i detta
nyhetsbrev på bussen så får ni åka. Gäller för hela familjen.
Utrymmet i detta brev tog raskt slut, men vi återkommer och berättar mer vad som
händer i Stiftelsen i nästa nyhetsbrev.
Vi vill från Stiftelsen Karlstadshus passa på att önska dig en riktigt skön höst!
Med vänlig hälsning

Fribiljett
Gäller för bussresa med
Karlstadsbuss
den 10 september
till och från centrum
för deltagande på
Friidrottens dag.

Trevlig resa!

Jonas Ekstam

VD
Stiftelsen Karlstadshus

Anmälan till friidrottens dag den 10 september
Klockan 11.00 – 17.00 (Obs - anmälan senast 1 september)
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Kupongen lämnas i brevlådan på ditt Bovärdskontor.
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