Nyhetsbrev från VD
Hösten är…
…nu onekligen här. För vår del så handlar det mycket om att förbereda oss inför
vintern. Höstlöven ska samlas upp och alla värmesystem gås igenom inför kallare
dagar. Och även om det känns väldigt konstigt så har vi nu faktiskt börjat beställa de
julgranar som ska pryda våra områden så småningom.

Planerade åtgärder
I NWT kunde ni den 18 oktober läsa om stiftelsens ambitioner avseende underhåll och
investeringar under den kommande 10-årsperioden. Det är lite skrämmande men också
fantastiskt spännande tider vi nu går in med projektplaner för flera hundra miljoner
kronor. Nöjda hyresgäster i varje enskilt projekt kommer att vara högsta prioritet. Det
kommer att vara mycket som händer på en och samma gång på vissa områden men vi
hoppas och tror att ni uppskattar de satsningar vi gör.
Stiftelsens ambition är alltid att verka för en så låg hyresnivå som möjligt på våra
bostäder. Samtidigt så är en långsiktigt hållbar ekonomi ett måste och de satsningar vi
planerar måste balanseras ekonomiskt över tid. Tillsammans med hyresgästföreningen
så kommer vi snart inleda årets hyresförhandlingar och vi kommer givetvis att
informera er hyresgäster om resultatet så snart vi är i mål.
NCC som kommer att vara vår projektpartner i många av våra kommande projekt är
redan igång med takbyten uppe på Kronoparken. Under vintern kommer vi
tillsammans med NCC att påbörja inventeringen inför stundande rotrenovering på
Gitarrgatan och vår ambition är också att fortsätta med köks- och fönsterbyten på
Gruvlyckan.

Nattfotboll
Vi kommer även i år att stötta KBK vad gäller nattfotboll. Satsningen görs av flera
skäl:
 Att integrera ungdomar från olika kulturer/länder och med olika bakgrunder
och i olika områden i Karlstad.
 Att öka den fysiska aktiviteten och öka gemenskapen för målgruppen.
 Att utveckla bra lokala ledare, både tjejer och killar, som verkar som
förebilder i området, samt skapa en hållbar och långsiktig struktur för
Nattfotbollen i Karlstad
Mer information om nattfotbollen finns på nästa sida.
Vi hoppas att killar och tjejer från alla våra bostadsområden dyker upp på
fredagskvällarna i airdomen på Våxnäs.
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Kvartalets miljötips!
Var rädd om avloppet
Häll aldrig
lösningsmedel, färg eller
andra kemikalier i
diskhon eller i toaletten.
Man kan lätt tro att
reningsverkets filter tar
hand om farligheterna
men så är det inte. De
åker vidare rätt ut i
naturen, så du kan få det
i dig med nästa kallsup i
sommar.
Lämna till närmaste
återvinningscentral för
farligt avfall istället.

