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En varm sommar  
Oj, vilken sommar! Det blir en hel del glass och bad för att hålla sig sval just nu.  
Tänk på att det är extremt torrt i marken och att grillning på våra grillplatser endast får 
ske om det inte råder eldningsförbud. Vill ni grilla på balkongen eller på er uteplats så 
är det som alltid endast el-grill som gäller. Tänk också på att inte alla uppskattar 
cigarettlukt, så visa respekt för andra som vill njuta av det fina vädret.  
 
Det är semestertider nu och vi har hela 13 st sommarvikarier ute på våra områden. Så 
antagligen möter ni lite nya ansikten i området – passa på att hälsa på dem! 
 
Trygghet 
Att ni som hyresgäster känner er trygga på våra bostadsområden har alltid hög 
prioritet. Just nu läggs därför mycket fokus på åtgärder som t ex ny entré- och 
sopgårdsbelysning. Berörda områden är S:a Kronoparken, Norrstrand, Färjestad, Rud, 
Gruvlyckan och Våxnäs.  
 
Arbetet omfattar även 16 nya stolparmaturer vid parkeringen på Jakthornsgatan samt 
ny trapphusbelysning på Gruvlyckan och Norrstrand.  
 
Integritet 
Det är mycket viktigt för oss på Stiftelsen Karlstadshus att du känner dig trygg med 
hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar dem. Vi skyddar och 
behandlar dina uppgifter på ett korrekt sätt. När vi behandlar dina personuppgifter 
förhåller vi oss till gällande dataskyddsförordning, GDPR.  
 
Vill du veta mer om detta så finns informationen på vår hemsida under rubriken Läs 
mer om oss.  
 
Planerade åtgärder 2018 – 2019 
Som jag tidigare nämnt i våra nyhetsbrev så har vi en rejäl ambitionsnivå vad gäller 
investeringar och underhåll de kommande åren. För att säkerställa en hög kvalitetsnivå 
och inte minst en hög nivå vad gäller nöjda hyresgäster i projekten, så har vi tecknat 
ett långsiktigt samarbetsavtal med entreprenören NCC.  
 
NCC kommer alltså att vara den entreprenör ni kommer att träffa på vid större åtgärder 
och vi kommer att berätta mer om detta samarbete under hösten.  
 
 
 
Med varma sommarhälsningar, Fredrik Berglöf – VD Stiftelsen Karlstadshus 
Karlstad 2018-07-12.  
 

 
 

 


