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PERSONAL FINNS ATT TRÄFFA
Område Västra
Näsåker Storgatan 21
Tisdagar: 17:00-18:00
Junsele ”Sesamhuset”
Onsdagar: 10:00-11:00
Ramsele Storgatan 10
Torsdagar: 10:00-11:00

Område Östra
Storgatan 36 ”Tuvan”
Tisdagar : 15:00-16:00
Långsele Fridhemsvägen 19 A 
Torsdagar: 10:00-11:00
Långgatan 23 A ”Tackan”
Tisdagar: 15:00-16:00
Djupövägen 30 ”Solgården”
Torsdagar: 10:00-11:00

SERVICEANMÄLAN
Telefon: 0620-68 22 22

UTHYRNING OCH VÄXEL
Telefon: 0620-68 28 60 (uthyrning)
Telefon: 0620-68 28 63 (uthyrning)
Telefon: 0620-68 28 50 (växel)
E-post: solatum@solleftea.se
Postadress: Box 43, 881 21 Sollefteå

SOLATUM
INFORMERAR

!

Produktion: High Coast Media 2019

Tryck: ADC Media, Sollefteå 

Serviceanmälan
NYA RUTINER har införts vid felanmälan. 
För att underlätta för våra fastighetsskötare 
har vi delat in felanmälan i tre delar. Delarna 
är baserade på hur snabbt hyresgästen be-
höver hjälp. Det handlar om planerat, direkt 
och akuta ärenden. Vid planerade ärenden 
har fastighetsskötaren upp till 10 arbetsda-
gar på sig att åtgärda felet. Vid direkta ären-
den har de 2 arbetsdagar på sig. Det kan 
handla om problem som behöver åtgärdas 
lite snabbare, så som läckage av droppande 
vatten i kran eller toalett, batteri som är slut 
i brandvarnare eller liknande. Akuta ären-
den ska åtgärdas fortast möjligast. Det kan 
handla om stopp i avlopp, lägenhetsdörr 
som inte går att låsa, trasiga elkontakter el-
ler läckage som kan skada lägenheten. 

Ibland kan toaletten behöva ses över.



Smått 
& gott
Den 12 februari hade vi öppet hus på Djupö-
vägen 16, för att visa upp våra nyrenovera-
de lägenheter. Många intresserade tittade 
in och minglade runt med lite gott tilltugg 
i handen.
Tack till alla som kom under kvällen!
Snart kommer även Långgatan 23 F & G ut 
för uthyrning, håll utkik. 

Nya lägenheter 

Tillval – standardhöjning

SOM HYRESGÄST hos oss finns möjlighet 
att göra olika standardhöjande åtgärder i 
lägenheten som att installera tvättmaskin, 
diskmaskin, spis med häll eller persienner.

Vi ordnar med inköp, transport och instal-
lation samt väljer ut produkter av god kvali-
tet.  Du behöver inte oroa dig över oförut-
sedda utgifter. Vi reparerar dina produkter 
och när den är utsliten ersätts den med en ny 
av motsvarande kvalité. Produkten blir efter 
installation en del av lägenhetens standard. 
Kostnaden specificeras inte separat på hy-
resavin utan ingår i grundhyran.

Tyvärr passar inte tillval i alla våra lägenhe-
ter. Vi gör en teknisk bedömning i varje en-

skild lägenhet och utifrån det kan vi ge 
besked om det är möjligt för dig att 

få önskemålet uppfyllt utifrån 
bedömd kostnads-

ram/beräknat 
pris. 



SOLATUM HUS & HEM AB har beslutat att 
gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett 
gemensamt upprop för att minska utsläp-
pen av växthusgaser. Målet i initiativet är 
att de allmännyttiga bostadsföretagen ska 
vara fossilfria senast år 2030 och att energi-
användningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO 
har i dagarna lanserat Allmännyttans klima-
tinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga 
bostadsföretagen i Sverige att bidra kon-
kret till klimatomställningen.

124 lag med 420 000 lägenheter över hela 
landet har anslutit sig. Nu går även Solatum 
Hus & Hem AB med i Klimatinitiativet.

– För oss på Solatum Hus & Hem ligger 
detta högt upp på agendan, det var ingen 
tvekan om att ansluta sig till klimatinitiativet 
säger Roger Lundin vd på bolaget. Vi har 
en plan för att succesivt fasa ut vår bilpark 
till fossilfria fordon. Vi är i princip redan fos-
silfria när det gäller uppvärmning av våra 
fastigheter. Vi har även planer för att instal-
lera en solcellsanläggning på långgatan, 
vilket bara är ett av många energiprojekt 
som vi arbetar med. Något vi ska arbeta 
med framöver är också att ge möjlighet till 

bättre källsortering inklusive matavfallssor-
tering till våra hyresgäster. Att bo hos Sola-
tum innebär att man är med och bidrar till 
minskade utsläpp av växthusgaser. 

– Det är en mycket viktig fråga för alla, 
inte bara för Solatum. Därför är det själv-
klart att vi är med på detta, säger ordföran-
de på Solatum, Susanne Lindahl. 

Klimatinitiativet har två övergripande mål:
•  En fossilfri allmännytta senast år 2030.
•  30 procents lägre energianvändning till   
    2030 (räknat från år 2007).

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i kli-
matfrågan känns både självklart och ange-
läget. Särskilt efter den här rekordvarma 
sommaren och budskapet från FN:s klimat-
panel om att det krävs stora och snabba 
utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 
1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, 
VD på SABO. 

– Allmännyttan kan i kraft av både sin 
storlek och sin förmåga att samverka bidra 
till att minska utsläppen av växthusgaser. 
Världen står inför en oerhört stor klimatut-
maning, säger Anders Nordstrand.

SOLATUM HUS & HEM AB GÅR MED
I ALLMÄNNYTTANS KLIMATINITIATIV



SOLLEFTEÅ
Långgatan 23-25 Utemiljöprojekt i samarbete med boende
 Fönsterbyte (kommer att pågå tom 2020)
 Renovering av tvättstuga på 23D  och 25A
 Renovering av f.d. studentlägenheter 23 F och G
 Installation av frånluftsvärmepump Långgatan 23 H-I
Storgatan 25-31 Stambyte (kommer att pågå tom 2020)
 Digital bokningstavla tvättstuga 31A
Djupövägen 16 Målning av plåttak
Storgatan 101 Installation av porttelefon
 Ventilationsåtgärder i 3 st. lägenheter
LÅNGSELE           
Vikengatan Utemiljöprojekt i samarbete med boende
 Renovering loftgång samt nytt räcke
 Fridhemsvägen Utbyte av asfalt, Fridhemsvägen 11-19
 Utemiljöprojekt i samarbete med boende
 Byte garageportar
 Ny källsorteringsbyggnad
Stationsgatan Utbyte av asfalt på parkeringar
GRANINGE
G:a skolan Ny jordvärmeanläggning
Graningebyn Tillgänglighetsanpassningar trygghetsboende
RAMSELE
Centrumvägen 2-4 Målning fasad
 Renovering balkonger
 Nipgården Ny ventilation storkök
 Renovering av matsal
Storgatan 10 Renovering ny lokal MKM Redovisning
JUNSELE
Gunillavägen 4 Nya fönster på gavlar
 Ny utemiljö vid nya lägenheter
Gunillavägen 6 Nya fönster på gavlar
 Målning fasad garage
NÄSÅKER
Lissgården Renovering storkök
Pelle Mohlins väg Installation av värmepump
BOTEÅ
Vallänge Nytt ventilationsaggregat

HEJ PÅ ER ALLA HYRESGÄSTER!

I FÖRRA numret av Triv-
samt lovade jag att åter-
komma med vad vi planerar 
för större investerings- och 
renoveringsåtgärder under 
2019.

Här kommer en redovis-
ning i respektive ort och 
område.

Utöver nedanstående så 
tillkommer allt löpande un-
derhåll av yttertak, ytskikt, 
vitvaror, belysning mm samt 
ev. ombyggnader av tom-
ma lokaler.

Roger Lundin 
VD



Energispartips!Energispartips!
11 Tänd inte trapphusbelysningen och källarbelysning om det inte behövs och släck 
om det står och lyser i onödan.

2 2 Har du en droppande kran eller en rinnande toalett?
Visste du att en droppande kran kan på en dag dra lika mycket energi och vatten som 
en dusch?  Skulle kranen stå och droppa ett helt år motsvarar det 100 fyllda badkar 
med vatten – helt i onödan!
Upptäcker du att kranen droppar eller att toaletten rinner ska du göra en felanmälan 
till oss så kommer vi och åtgärdar problemet.

3 3 För att tvätta en tröja i tvättmaskinen går det åt nästan lika mycket energi som 
att tvätta en full maskin, för att spara på vår energi och miljö tvätta med full maskin.

4 4 Att koka upp vatten i vattenkokare istället för i en kastrull på spisen är smart, det 
både sparar energi och tar inte lika lång tid som att koka upp på spisplattan. Du kan 
till exempel använda vattenkokaren när du ska koka upp vatten till potatisen, äggen 
eller grönsaker. När vattnet kokat upp är det bara att fortsätta matlagningen på spisen.

Energi
SOLATUM har anmält sig till Klimatklivet, 
och vi jobbar ambitiöst med att sänka ener-
giförbrukningen och därigenom framtids-
säkra våra fastigheter. Fokus ligger på att 
minska den onödiga energiförbrukningen, 
men bibehålla den nödvändiga. 

 Ett utbyte av 3 st. ventilationsaggregat 
på Solgården har startats, och beräknas 
vara helt slutfört under maj.  Aggregaten 
betjänar allmänna utrymmen och perso-
nalutrymmen. Åtgärden väntas ge ett bätt-
re inomhusklimat i mat- och samlingssalar-
na, samt sänka energianvändningen med 
ca 120 000 kWh/år. Arbetet utförs av Sollef-
teå Plåt AB.

 Ett annat projekt som inletts är att mon-
tera trådlösa temperatur-givare i lägenhe-

terna.  Hittills är det utfört i två fastigheter, 
men planen är att täcka in hela beståndet 
inom några år.  Med dessa givare kan vi le-
verera en jämnare inomhustemperatur, och 
på ett enklare sätt upptäcka obalanser i hus 
eller mellan olika hus. 

Under året planeras också installation av 
ett flertal värmepumpar, samt ytterligare 
ventilationsåtgärder.  

Visste du att 
om du diskar i 
en kvart under 

rinnande 
varmvatten 
går det åt

ca 75 liter? 
Använd istället 
en balja eller 
diskpropp så 

sparar du
mycket vatten.



Namn:………………………………………………………................……………

Adress:……………………………………………………….....…………………..

Telefonnummer:…………………………………………….....……………………

Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8

–TÄVLING!

Skicka in blanketten till: 
Solatum Hus&Hem AB
Box 43
881 21 SOLLEFTEÅ

1. Torkskåp- Att använda torkskåp är ganska praktiskt, men det drar ofta väldigt mycket energi.
På ett år kan ett enda torkskåp dra lika mycket som:
1. Tre tvättmaskiner   X. Nio kylar/frysskåp    2. Hushållselen för en normalstor villa

2. Tvättmedel- När vi ska tvätta tar vi sällan tvättmedel med mått utan häller bara i på chans.
Det leder till att vi varje år använder för mycket tvättmedel till en vikt av:
1. 500 ton (100 fullvuxna afrikanska elefanter) 
X. 4 000 ton (100 göteborgska spårvagnar) 
2. 12 500 ton (3 500 ångvältar)

3. Tvättmaskin- Man kan få in mer tvätt i en vanlig tvättmaskin än vad man tror.
I en tvättmaskin som kan ta 8 kg kan man få in så här mycket kläder på en enda tvätt:
1. 15 T-shirts   X. 40 T-shirts    2. 25 T-shirts

4. Torktumlare- Det finns flera olika sätt att torka sin tvätt på. Vilket av följande är mest miljöanpassat?
1. Torkskåp    X. Att lufttorka utomhus   2. Torktumlare

5. Vattenförbrukning vid tvätt- Ett normalt hushåll tvättar omkring 200 gånger om året. 
Hur mycket vatten betyder det att det går åt under ett år?
1. 3 000 liter   X. 5 500 liter    2. 10 000 liter
 
6. Tvättvanor- Om ett plagg är använt men inte är smutsigt eller luktar väldigt illa, bör man: 
1. Slänga det i tvätten- är det använt en gång måste det tvättas 
X. Fortsätta använda det tills det är så smutsigt att det kan stå för sig själv 
2. Vädra det utomhus eller i badrummet, gärna med lite ånga från när man duschat

7. Vattenförbrukning- Hur många liter vatten använder en person som bor i lägenhet i snitt varje dag?
1. 180 liter (ett badkar)  X. 100 liter (två svarta sopsäckar)   2. 30 liter (tre skurhinkar)

8. Handdisk- Att diska under rinnande vatten drar väldigt mycket energi och en hel del vatten. F
ör att handdiska motsvarande vad en diskmaskin rymmer kan det gå åt såhär mycket vatten:
1. Över 100 liter   X. Över 60 liter    2. Över 20 liter 



För att slippa kackerlackor finns det några
saker du bör tänka på.
• Med rent och städat hemma kommer du långt eftersom du tar 

bort föda för kackerlackorna. Förvara livsmedel i väl förslutna 
kärl eller plastpåsar.

• Töm soppåsen ofta så att inte lukten av mat drar till sig insekter.
• Undvik att låta husdjurens mat stå framme för länge. 
• Se upp för fuktskadade områden hemma, där trivs kackerlackorna.

NÄR DU ska ut och resa kan det vara lätt att få med sig 
vägglöss hem. För att undvika detta bör du tänka på vis-
sa saker. Kontrollera alltid rummet först innan du packar 
upp. Förvara kläder i plastpåsar, vägglöss kan inte ta sig 
igenom plasten. Ställ aldrig resväskan i sängen, 90 pro-
cent av vägglössen finns runt sängen. Med ficklampa och 
förstoringsglas kan du lätt undersöka sängen dit du reser. 
När du sedan kommer hem är det bra om du inte ställer 
resväskan på sängen, ställ den gärna ute på en balkong 
eller i badrummet för att slippa få med något in. Tvätta 
alla kläder, helst i 60 grader. Det som inte går att tvätta 
lägger du i en plastpåse i frysen i tre dygn (-18 grader). 

Skadedjur
OM DU misstänker att det finns skadedjur hemma är 
det viktigt att du kontaktar oss så snart du kan. Detta 
för att minska spridningen av skadedjuret och för en 
snabbare sanering. 

Saneringen kostar inget för dig som hyresgäst om 
du gör en anmäla, den går på vår försäkring. När 
anmälan finns hos oss kontaktar vi företaget Nomor 
som i sin tur kontaktar dig för tidsbokning av sane-
ring. Här nedan har vi några tips på hur man undvi-
ker att få hem skadedjur.  



HELA LÅNGGATANS STAMBYTESPROJEKT FÄRDIGSTÄLLT!
I JANUARI 2016 påbörjades första etap-
pen av stambytesprojektet på Långgatan. 
Den 11/2 2019 var det slutbesiktning för 
den tredje och sista etappen.

Totalt är det 164 lägenheter som ge-
nomgått stambyte under en treårsperiod. 
Badrum och kök har fått nya avlopps- samt 
vattenledningar. Badrummen har fått nya 
ytskikt och nya bredare dörrar.

Möbleringen i badrummet har anpassats 
efter dagens normer när det gäller tillgäng-
lighet och elsäkerhet. Alla vatteninstallatio-
ner har utförts enligt metoden ”säker vatten” 
vilket innebär att eventuella läckage i kopp-
lingar mm inte ska medföra vattenskador.

Vi har även installerat nya badrumsskåp 
samt ett 220 V eluttag med jordfelsbrytare. 
Alla wc-stolar har bytts ut samt tvättställ och 
blandare om dessa inte varit nyligen utbyt-
ta tidigare. Hyresgäster har haft möjlighet 
att, som tillval, välja kakel i duschplats samt 
förhöjd wc-stol.

 När den första etappen påbörjades som 
omfattade Långgatan 23 A-D arbetade jag 
som platschef på Peab, som har varit tota-
lentreprenör för hela projektet.

I oktober 2016 startade jag upp den an-

dra etappen som omfattade hela Långga-
tan 25 innan jag vid årsskiftet 2016/2017 
slutade på Peab och började på Övikshem.

När jag började min tjänst på Solatum i 
mars ifjol var den sista etappen som då om-
fattade Långgatan 23 E-I redan upphand-
lad. Etappen påbörjades i augusti i fjol och 
blev färdig nu i februari. 

 Det har nästan uteslutande varit lokala 
företag som varit inblandade i projektet. 
Allt ifrån projektledning, rivning, uttork-
ning, byggarbeten, ytskikt, installationer 
samt besiktningar.

Vi från Solatums sida vill tacka alla inblan-
dade konsulter och entreprenörer för gott 
samarbete och ett väl genomfört projekt.

 Till sist vill vi på Solatum tacka alla ni 
hyresgäster som stått ut med att vara utan 
badrum i 5 veckor, fått gå ned i källaren för 
toalettbesök och dusch, haft hantverkare 
springande i er lägenhet och stått ut med 
buller och damm.

Utan er samarbetsvilja är det 
svårt att genomföra ett sådant 
här projekt med kvarboende. 
Stort, stort tack.
Roger, VD



Lördag den 30 mars mellan kl. 20.30–21.30 är 
det dags för årets Earth Hour- världens största 
miljömanifestation. Earth hour är en rörelse som 
engagerar miljontals människor världen över.  På 
flera ställen i Världen är man med och släcker ner 
belysningen för planeten. Var med du också. 

WWF EARTH HOUR

BREDBANDSBYLLERBYAR
I PROJEKTET Bredbandsbullerbyar vill vi 
öka inflyttning till Sollefteå kommun genom 
att rikta oss till storstadsmänniskor som 
drömmer om ett boende på landsbygden. 
För att locka människor från de allt folktäta-
re städerna ska projektägaren, Sollefteå 
kommuns bostadsbolag Solatum Hus & 
Hem AB, lokalisera tillgängliga fastigheter 
med exempelvis ekonomibyggnader och 
boningshus, och utifrån dem ta fram pla-
ner för nya moderna bostäder i anslutning 
till de redan existerande. Med Bredbands-
bullerbyar vill vi helt enkelt förenkla för in-
tresserade yrkesverksamma personer med 
möjlighet att arbeta på distans att välja att 
flytta till landsbygden i Sollefteå kommun.

Befolkning i arbetsför ålder i Sollefteå 
kommun tros minska betydligt inom en 
fem-års period. Detta reducerar skatteun-
derlaget i kommunen och utmanar möjlig-
heterna att behålla ett bra utbud av service 
för kommuninvånarna. Samtidigt finns det, 
enligt en webbenkät, ett stort antal perso-
ner i Stockholm som vill ha lugnet på lands-
bygden och bo närmare skog, vatten och 
andas ren luft. En stor del av dessa personer 
är också intresserade av att jobba med små-
skaligt hållbart jordbruk och matproduktion.

Men anledningarna att flytta ut kan vara 
många, och gruppen som intresserar sig 
för detta sätter helt sin egen prägel på 
verksamheten. Intressegruppen Byakade-
min hjälper till i rekryteringsprocessen och 
ordnar kurser och träffar för de intressera-
de. De kan också hjälpa till och delta i eta-
blerandet av de nya företag och föreningar 
som de boende vill starta. Målet på lång 
sikt är att konceptet kan kopieras till andra 
landsbygdsområden, skapa ytterligare in-
flyttning och är ett exempel för kontraurba-
nisering i hela landet.

Kontakt:
Petra Henriksson
Utvecklingsledare Bredbandsbullerbyar
070-354 81 05
petra.henriksson@solleftea.se
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DEN 4 FEBRUARI 2019 kom Solatum Hus&Hem AB och 
Hyresgästföreningen överens om nya hyror för 2019. De 
nya hyrorna ska gälla under perioden 1 april 2019 till 31 
mars 2020 Överenskommelsen är som följer;
• Samtliga lägenheter i Sollefteå, Långsele och Graninge  
   höjs med 19 kr/kvm, lägenheter på övriga orter höjs med    
  11 kr/kvm.
• Lägenheter med kallhyra där reduceras höjningen ovan 
   med 4 kr/kvm.
• Lägenheter med hushållsel – får en ytterligare höjning 
   med 1 kr/kvm.
• Rum i särskilt boende på Gunillagården, Solgården och  
   Graningebyn höjs med 60 kr/månad.
• Lokaler med förhandlingsklausul höjs med 2,2 %.
• Garage höjs med 18 kr/månad.
• Carport och bilplats höjs med 18 kr/månad.

HYRESFÖRÄNDRING

Exempel på vad höjningen blir i kronor/mån

Lägenheter som hyrs av  
Sollefteå kommun men 
som aviseras av Solatum.

• Studentbostäder i Sollefteå: 
Hågestavägen och Sportgränd 
höjs med 2 %. 

•  Gruppboende och äldreboende; 
mindre enheter, till exempel 
Skärvstagården, som går under 
benämningen ”rum” höjs med 
60 kr/månad. Övriga lägenheter 
1 RK etc. höjs med kr/kvm såsom 
Solatums lägenheter ovan.

 Sollefteå/Långsele/Graninge  Övriga orter
 Varmhyra Hyra inkl el Kallhyra Varmhyra Hyra inkl el Kallhyra
 +19 kr/kvm +20 kr/kvm +15 kr/kvm +11 kr/kvm +12 kr/kvm +7 kr/kvm
Storlek
45 kvm 71 kr 75 kr 56 kr 41 kr 45 kr 26 kr
62 kvm 98 kr 103 kr 78 kr 57 kr 62 kr 36 kr 
73 kvm 116 kr 122 kr 91 kr 67 kr 73 kr 43 kr
90 kvm 143 kr 150 kr 113 kr 83 kr 90 kr 53 kr 



Brandskydd  
FÖR ATT MINSKA risken för brand finns det några saker du 
kan tänka på. 
– Täck inte över elektriska element eller annan uppvärmning
– Ställ värmeljus var för sig. Står de tätt ihop kan värmen bli 
så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.
– Blås ut ljusen när du lämnar rummet.
– Placera inte ljus nära saker som kan börja brinna och se till 
att det står stadigt.

Rasta husdjur  
VÄNLIGEN RASTA inte husdjuren inom bostadsområden. 
Om olyckan väl är framme, plocka gärna upp från marken 
och släng. Vänligen respektera för allas trevnad. 

UNDER VÅREN kommer 
vi att byta kundprogram. 
Detta medför nyheter för 
er hyresgäster. Avisering 
av fakturor kommer att ske 
månadsvis och det finns 
möjlighet till bland annat 
e-faktura. 

Håll utkik för mer infor-
mation. Under våren kom-
mer det därför innebära 
mer jobb för att lära oss 
det nya programmet och vi 
hoppas ni har överseende 
för det.  Funderar du över 
något är du välkommen att 
höra av dig till oss. 

Nytt kund-
program

EDIT WÅGBERG – HYRESGÄST SEDAN 1977
DEN 1 juni 1977 flyttade Edit Wågberg in 
på Stationsgatan i Långsele och har sedan 
dess varit en trogen hyresgäst hos oss. Vår 
bostadsförmedlare Matilda Åhlund och VD 
Roger Lundin åkte för att uppvakta henne 
med en fruktkorg och en tavla en decem-
bertisdag. Edit berättade då att fyra gene-
rationer har bott i området, och att hon själv 
flyttade in där när huset precis var nybyggt.


