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Hej alla hyresgäster
Sommaren har kommit och gått eller var det kanske gått och kommit denna sommar. Hur som helst kan man väl
summera att även årets sommar bjöd på en hel del solsken. Nu börjar hösten med sin höga, klara luft så smått och
för dem av oss som trivs ute i skog och mark är det svampsäsong – lycka till i letandet!

Prenumerera
Nu kan alla hyresgäster prenumerera på Stiftelsen Karlstadshus nyhetsbrev.
Nyhetsbrevet är ett ypperligt komplement för dig som vill ta del av aktuella händelser som rör ditt boende hos oss.
Som prenumerant får du nyhetsbrevet via e-post cirka 4 gånger/år. Prenumerationen är gratis. Besök
www.stiftelsen-karlstadshus.se/nyhetsarkiv/ och registrera din e-postadress.

Årets Granne
Tack för alla nomineringar vi fick in gällande ”Årets Granne”! Juryn hade en grannlaga uppgift att välja ut
stipendiaterna. Men nu har ”vinnarna” premierats vid en trevlig middag i början av september, glädjande nog hade
nästan alla möjlighet att delta.
Bland motiveringarna ser man snabbt några återkommande teman; hjälpsam, glad, positiv, ställer upp, bryr sig om,
engagerar sig. Vi på Stiftelsen Karlstadshus är glada att kunna belöna några av alla våra hyresgäster som gör en
osjälvisk insats som gläder och hjälper andra! Och vi vet det finns fler av er därute som gör en insats som är viktig
för trivseln, jag ger er alla ett stort tack från mig och styrelsen!

Stipendiaterna var Gunilla Axelsson, Sofie Edvardsson, Agneta Bergsman, Lars Bernhoff, Berit Åhmark och Ann-Marie Denborn.
Prisutdelare var Stiftelsens ordförande Catharina Hellgren, vice ordförande Hans Igelström och VD Jonas Ekstam

Större rättvisa
För att alla ska ha möjlighet att söka de lägenheter som blir lediga och att det ska bli mera rättvist vid fördelning av
lägenheter ändrar Bobutiken sitt arbetssätt med start september 2015. Det här innebär att man inte längre har
möjlighet att lämna önskemål om att lämna sin bostad/bilplats tidigare än uppsägningstiden (3 månader). Vi
kommer tyvärr heller inte ha möjlighet att ta emot namn på intressenter som vill ta över din bostad/bilplats.

Vi visar samtliga lediga bostäder på hemsidan, finns inget där innebär det att samtliga objekt för stunden är
anvisade. Det innebär att alla lediga lägenheter ligger ute på hemsidan. De som inte har tillgång till dator hjälper vi
självklart även i fortsättningen. Ni är alla varmt välkomna att besöka vår hemsida
www.stiftelsen-karlstadshus.se.
Planerat underhåll
Jag har fått önskemålet från er hyresgäster att berätta lite mer om vilka underhållsåtgärder som pågår och planeras
framåt. Så jag tänkte i detta nyhetsbrev gå igenom de större projekten även om många mindre åtgärder pågår
samtidigt.
Just nu slutför vi arbetet med den yttre miljön på södra Kronoparken i och med att vi ”lyfter” miljön framför
studentboendet Duvkulla. Mycket spännande att se det delprojektet växa fram! Nästa steg gällande utemiljö blir
att påbörja motsvarande projekt på Gitarr- och Banjogatan, ett förslag kring helheten är nu nästan färdigt och ska
presenteras för styrelsen i september, och om allt går som det ska påbörjas första halvan nästa år.
Ett av de pågående större projekten är att byta fönster på ca 600 lägenheter på Rud, Våxnäs och Gruvlyckan. Först
ut var Rud där vi hållit på i två och ett halvt år. Vi har bytt fönster, installerat ny teknik för jämnare temperatur,
isolerat vindarna bättre och även förbättrat ventilationen. Vi kommer att bli färdiga i höst, och nästa år startar vi
motsvarande projekt på den äldre delen av Våxnäs.
Vi har också börjat byta till ett digitalt och utbyggbart bokningssystem i vissa tvättstugor. Det har blivit väl
mottaget och uppskattat så detta utbyte fortsätter i fler tvättstugor under de närmaste åren. Likaså förbereder vi oss
för att börja byta ytterbelysning till LED-standard, något jag tror kan förbättra allmänbelysningen på flera av våra
områden.
Om ni undrar över den stora mängd takarbeten som pågår är det framförallt insatser för att montera säkerhetsräcken
på taknocken på alla tak där sådant saknas, detta för att höja säkerheten vid takarbeten och säkerställa att vi klarar
alla skärpta legala krav. På ett antal hus byter vi också takbeläggning i samband med detta arbete.
I övrigt vill vi från Stiftelsen Karlstadshus önska våra hyresgäster en riktigt skön höst!
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