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Vit jul?
När jag tittar ut genom fönstret här så vågar jag nästan hoppas på att vi i år ska få en
kall och vit jul, det tycker jag att vi är värda. När kylan nu kommer smygande så
kommer också samtalen från er vad gäller värmeproblem i lägenheterna. På nästa sida
så har vi några tips som ni kan tänka på innan ni felanmäler.

Hyresfrågor
I våra nya datasystem har vi fortsatta problem vad gäller hyresaviseringar.
Förhoppningsvis ska det snart vara åtgärdat och jag vill tacka er för det tålamod ni
visar just nu.
Vi har i dagarna suttit med hyresgästföreningen och förhandlat de årliga
hyreshöjningarna. Inom kort kommer ni att få ta del av resultatet av dessa
förhandlingar.

Fredrik Berglöf, VD
Stiftelsen Karlstadshus

Inspirationskväll och luciafika
Torsdagen den 7 december välkomnar vi er till Plantagen för en inspirerande
föreläsning om växter, planteringar och dekorationer inför julen.
Onsdagen den 13 december bjuder vi på vårt traditionella och väldigt uppskattade
luciafika på alla våra bostadsområden. Mer information om dessa aktiviteter finns på
vår hemsida.

Planerade åtgärder 2018
Vi har kommande år en fortsatt hög ambitionsnivå vad gäller underhåll och
investeringar i våra fastigheter. Nedan är ett axplock av åtgärder som planeras inför
2018. Oförutsedda händelser kan givetvis påverka planeringen.
 Köks- och badrumsrenoveringarna på Banjogatan fortsätter
och färdigställs 2018
 Markinvesteringar inkl. upprustning av uteplatser på Gitarrgatan rullar på
 En översyn av tak på Kronoparken pågår – åtgärder intensifieras 2018 för att
komma åt problem med läckage
 Lås/taggsystem installeras i källarna på Gruvlyckan
 Installation av fiber till studentbostäderna på Duvkulla, Kronoparken

God jul & Gott nytt år…
… önskar jag, mina medarbetare och Stiftelsen Karlstadshus styrelse!

VD Fredrik Berglöf, Karlstad 2017-11-30

KOM IHÅG…
…att testa din brandvarnare och blås ut ljusen
när du inte är i rummet.
Utan olyckor får alla en
trevligare advent.
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