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GÄLLER EJ UNDER 

CORONA-TIDER. 

SE HEMSIDA FÖR 

UPPDATERAD INFO.

SOM VI SKRIVIT TIDIGARE har vår bo-
stadsförmedlare Matilda slutat hos oss för 
nya äventyr, vi vill tacka Matilda för ett fantas-
tiskt jobb under de gångna åren och hälsar 
henne lycka till i framtiden. 

UNDER HÖSTEN kommer det att bli föränd-
ringar i kundgruppen då vår bostadsförmedla-
re Matilda Åhlund har lämnat oss för att testa 
sina vingar på annat håll. Dibabe som arbetat 
i receptionen och felanmälan kommer fortsätt-
ningsvis att arbeta på uthyrningen. Hon har tidi-
gare jobbat på uthyrningen men i mindre skala 
tillsammans med receptionen och felanmälan. 
Men från och med mitten av augusti består nu 
vår uthyrning av Helen Bystedt och Dibabe 
Abate. 

Eftersom Dibabe börjar på uthyrningen kom-
mer det också att bli ett nytt ansikte och röst i 
receptionen och felanmälan, och vi välkomnar 
därmed Emelie Sjöberg in på kontoret. Emelie 
kommer till största del att arbeta i receptionen/
felanmälan men även en del på uthyrningen.

Emma Flemström som har vikarierat under 
Kristins föräldraledig har nu fått en tjänst och 
kommer att arbeta som kundsamordnare i projekt och även fortsättningsvis med eko-
nomi med bland annat hyror. Kristin är fortsatt föräldraledig men kommer att arbeta 
administrativt inom lokalvården när hon är åter.

Angelica Eriksson kommer också att delvis få ändrade arbetsuppgifter och kommer 
arbeta inom media, men kommer fortfarande att finnas i receptionen och felanmälan 
fast i mindre skala än tidigare.

Tack för den här 
tiden, Matilda 

FÖRÄNDRINGAR I KUNDGRUPPEN

Emelie Sjöberg



FÖRÄNDRINGAR I KUNDGRUPPEN

Receptionen 
fortsatt stängd 
VI FORTSÄTTER under hösten att hålla 
kontoret och receptionen stängd då vi pla-
nerar en ombyggnation av receptionen. 
Behöver du besöka oss så kontakta oss via 
telefon eller mejl, då kan vi boka in en tid 

för dig. 

Framtidssponsor – LAIF
Vi är ny framtidssponsor för Långsele AIF vilket vi tycker känns 
jättekul, att vi kan vara med och stötta lokala idrottsklubbar 
som främjar ungdomsidrotten. 

Är du med i någon förening eller organisation och söker spon-
sorer kan du besöka vår hemsida och läsa mera om sponsring 
och hur du går tillväga för att ansöka.

De största riktlinjerna vi har är:
• Sponsring inriktar sig i första hand på aktiviteter och verk-

samheter inom Sollefteå kommun. 
• Vi vill samarbeta med föreningar och organisationer inom 

områden som idrott, kultur, miljö och samhälle.
• Vi prioriterar de verksamheter som har en väl funge-

rande barn- och ungdomsverksamhet.
• De föreningar eller verksamheter vi väljer att 

sponsra ska dela med Solatum’s grundläggande 
värderingar och synsätt.

በፀደይ ወር ላይ የእንግዳ 
መቀበያችንን ልናድስ እቅድ ስለተያዘ፣ 
የእንግዳ መቀበያችን ዝግ አንደሆነ 

ይቀጥላል።በአካል በመምጣት 
እኛን ማነጋገር ከፈለጉ፣በስልክ 

ወይም በኢሜል 
አድራሻችን ቀጠሮ 

መያዝ ይችላሉ።

የእንግዳ መቀባያችን ዝግ እንደሆነ 
ይቀጥላል 

Angelica Eriksson
Emma Flemström

Dibabe Abate

Helen Bystedt



SOMMAREN ÄR SLUT OCH HÖSTEN 
ÄR HÄR. En härlig årstid då jag tillbringar 
mycket tid ute i skogen. Har haft en härlig 
älgjaktsvecka uppe i byn i Västerbotten. 
När jag ser tillbaka på den här sommaren 
oroas jag mycket över extremvädret runt 
om i världen. Det drabbar nu även oss i 
Sverige.  Vi har haft värmeböljor och sky-
fall med översvämningar som följd. Och 
alla kommer väl ihåg snökaoset i vintras. 
Klimatfrågorna har kommit ännu mera i fo-
kus och vi på Solatum arbetar aktivt för att 
bidra till minskade utsläpp genom minskad 
energiförbrukning samt att fasa ut allt fos-
silt bränsle i våra fastigheter och fordon. 
Nu i sommar har vi tagit vår första solcells-
anläggning i drift på Graningebyn och på 
Långgatan pågår vårt största energiprojekt 
någonsin då vi installerar värmepumpar 

som ska återvinna värme ur frånluften. Vi 
har ett tydligt mål till 2030 att ha minskat 
vår energiförbrukning med 30% räknat från 
2007.
Tyvärr har vi haft en mängd vattenskador 
under årets första åtta månader. Då vi har 
en hög självrisk innebär det att vi, för det 
mesta, måste stå kostnad för reparation 
själva. Vi får se hur det påverkar underhålls-
arbeten resten av året. Vi är inne i arbetet 
med delårsbokslutet nu så besked kom-
mer. Den 29 september släpper FHM alla 
restriktioner vilket innebär att vi sakta går 
tillbaka mot ett mera normalt liv. Ser fram 
emot fysiska möten med er igen och öns-
kar er alla en fin höst.

Roger Lundin, VD

EN HÖSTHÄLSNING



Sommarjobbare
VI HAR UNDER sommaren haft ungdomar som jobbat hos oss med bland annat att städa 
och rensa på våra områden men också målat fasader, staket och oljat broar. Se här så fint 
de har gjort. 

Före

Efter!

Ny uteplats Gunillavägen 4
UNDER SOMMAREN har vi iordningställt en ny uteplats på Gunillavägen 4 i Junsele. 

Följ oss i våra 
sociala kanaler
På våra sociala kanaler Face-
book och Instagram brukar 
vi vara snabba på att uppda-
tera vid någon händelse, till 
exempel plötslig vattenav-
stängning på något område 
eller annat som händer.
Där kan du även följa oss och 
se annat som händer och sker 
i vår verksamhet.



I FOKUS - LÅNGSELE  I FOKUS - LÅNGSELE  I FOKUS - LÅNGSELE  I FOKUS - LÅNGSELE

DET HAR HÄNT och kommer att hän-
da fler saker på förbättringsfonten i 
Långsele, tidigare år har vi haft fokus på 
utemiljön på flera områden där hyres-
gästerna har fått varit med och komma 
med förslag. Nu närmast väntar stam-
byte med badrum- och köksrenovering 

på Vikengatan 1 som planeras att starta 
under hösten. 

I början av sommaren startade ock-
så arbete med byte av styrsystem på 
Fridhemsvägen 6–10 och Vikengatan 
1 vilket innebär att vi förbättrar värme-

regleringen till lägenheterna och övriga 
byggnader. Med det nya systemet har 
vi också fjärrövervakning vilket betyder 
att vi får larm om det blir något fel och 
kan snabbt vara på plats för att åtgärda 
felet förhoppningsvis innan de boende 
hinner märkta av det. 

Ragga din nya granne i Långsele
SÅHÄR GÖR DU: 
Du som hyresgäst kontaktar oss med upp-
gifter på den nya hyresgästen, som i sin tur 
registrerar sig på vår hemsida och gör en in-
tresseanmälan på den lägenhet som match-
ar kundens önskemål. Detta måste göras 
senast 2 dagar efter att du haft kontakt med 
oss.
Kontakta oss via mejl: 
uthyrning.solatum@solleftea.se
eller telefon: 0620-68 28 60
Regler som gäller är följande: 
Vakant lägenhet där det ej är kö.

Den nya hyresgästen ska uppfylla kriterierna 
i Solatum Hus&Hem AB´s uthyrningspolicy.
Erbjudandet gäller 1 oktober – 30 november 
och max 10 st nya hyresgäster.

Utlottning av pris kommer att ske bland er 
grannar som raggat kunder. Antal lotter per 
hur många man raggar upp. 

Priset är ett gymkort i Långsele och är gil-
tigt under 2022. Dragning av priset sker i 
december. 

För inflyttande hyresgäst delas ett present-
kort ut efter man bott i 12 månader i lägen-
heten.



DE FLESTA kanske känner igen vår per-
sonal som fastighetsskötare, drifttekni-
ker och lokalvårdare förutom den per-
sonal på kontoret som jobbar mycket 
mot hyresgäster. Men vi har en person 
som är välkänd för oss men kanske inte 
så mycket utåt och det är vår HR-ansva-
rige som heter Maria Ledin-Kindberg. 
Vi har gjort en intervju med henne 
där hon får berätta mer om sitt ar-
bete och vilken roll hon har hos oss 
och vad det innebär att arbeta med 
personalfrågor. 

Vad innebär det att arbeta som HR-ansvarig?
På Solatum innebär det att man får arbeta över hela personalfältet. Jag får vara 
lite av en allkonstnär och det passar mig som handen i handsken. Jag får arbeta 
med både strategiska frågor i ledningsgruppen och med direkt operationella frå-
gor när det gäller lön till medarbetare eller att rekrytera nya medarbetare. Den ena 
dagen är inte den andra lik. Ena dagen kan vi arbeta med en grupp som behöver 
stöttning för att utvecklas och föras framåt den andra dagen har vi ledningsgrupp. 
Emellanåt träffar jag facken för information eller förhandling eller ibland, även om 
det är sällan, om en konflikt uppstår. Vi arbetar mycket med arbetsmiljön, det är ett 
område som jag brinner för och där det är viktigt att medarbetarna får möjlighet 
att utforma arbetsmiljön på ett sådant sätt att det gynnar både verksamheten och 
medarbetare. Vi har hälsokontroll vartannat år och vi vet att vi behöver pulshöjan-
de aktiviteter för att hjälpa hjärtat igång men också för att få bukt med vårt lite för 
stora midjemått.

Vad är din roll i företaget hos oss?
Min roll är att jag stöttar cheferna i deras arbete med deras personal, som tex med-
arbetarsamtal, lönesamtal, vilka utbildningar som finns ute på fältet som är bra för 
oss men också hålla reda på vilka utbildningar var och en har gått och när de må 
fräscha upp sin utbildning. Jag stöttar chefer i arbetsrättsliga funderingar och jag 
stöttar medarbetare när de har behov av det, och räcker jag inte till så har vi bra 
samarbete med Ådalshälsan och kommunen.

Hur kan en vanlig dag se ut?
Den börjar med att jag går igenom fakturor (konterar och attesterar) sedan gör jag 
löner och efter det är det ofta dags för frukost med hela gänget -ja det senaste 
året har det blivit med ett kraftigt reducerat gäng, på grund av Corona. Några av 
våra medarbetare har valt att jobba hemifrån så det var ett nytt sätt att jobba men 
bara möjligt för oss i administration. De flesta av oss har valt att jobba på plats då 
våra arbetsuppgifter kräver närvaro, det är svårt att laga en vattenläcka hemifrån. 
För egen del försökte jag verkligen att arbeta hemifrån men i ett litet hus med 
många ungdomar och vuxna blev det för svårt. En vanlig dag försöker jag göra 
det administrativa direkt på morgonen för att kunna fånga det som kommer under 
dagen, vilket inte alltid går att bestämma. Men efter frukost brukar jag kolla av vår 
rektyteringssight, då vi har rekryterat en hel del de senaste åren både på grund av 
pensionsavgångar men också för att vi gjort om i organisationen och vi har även 
utökat antalet städområden.

Intervju med vår HR

Brandskydd
NÅGRA tips för att minska risken för en 
brand i hemmet är att inte placera saker 
nära spisen som kan börja brinna när den 
används eller att aldrig lämna brinnande 
ljus i ett tomt rum. Använd inte heller 
elektriska apparater med trasiga sladdar 
och kom ihåg att testa din brandvarnare, 
gärna varje månad för att säkerställa att 
den fungerar.
Gör en felanmälan till oss om brandvar-
naren inte fungerar, batteriet behöver 
bytas eller att du helt enkelt saknar en. 
Du felanmäler lättast genom att ringa 
oss på: 0620-68 22 22

Ett annat bra tips är att investera i en 
brandfilt och gärna en brandsläckare.

MARIA – SOLATUMS
HR-ANSVARIGE

እሳትን ለመከላከል
በቤት ውስጥ የእሳት አደጋን ለመቀነስ 
ወይም ለመከላከል በምድጃው 
አቅራቢያ በቀላሉ ሊቀጣጠሉ 
የሚችሉ ቁሳቁሶችን አለማስቀመጥ 
እንዲሁም ባዶ ክፍል ውስጥ 
እየተቀጣጠለ ያለን  ሻማ ትተው 
እንዳይወጡ።በተጨማሪም የተሰበሩ 
ሽቦዎች ያላቸው የኤሌክትሪክ 
መሳሪያዎችን አይጠቀሙ፣ እንዲሁም 
በተለይ የጭስ ማንቂያዎን(ብራንድ 
ቮርናሬው)ቢያንስ በወር አንዴ 
መስራት አለመስራቱን ይፈትሹ።   

የጭስ ማንቂያው(ብራንድ ቮርናሬው)
ካልሰራ ወይም ባትሪው ካለቀ ወደ 
ስሕተት ማመልከቻ ጣቢያችን  
0620-682222  ስልክ ቁጥራችን 
በመደወል ያሳውቁ።

ሌላው ጥሩ ነገር የእሳት ማጥፊያ 
ብርድልብስ ወይንም የእሳት ማጥፊያ 
መሳሪያ ገዝቶ እበትዎ ማኖር ነው።



SOLATUMS HÅLLBARHETSARBETE

NU ÄR VERKSAMHETEN i full gång 
igen, efter en varm sommar.  Solcellerna 
på Graningebyn är i drift och producerar 
ca 200 kWh el om dagen, precis som för-
väntat. Att ta tillvara värmen i den luft som 
sugs ut via kök och badrum är ett effektivt 
sätt att minska behovet av tillförd energi. 
I hus med både till-och frånluftssystem är 
det enkelt att föra över värmen till tilluften. 

Men i hus utan tilluft finns inte den möjlig-
heten. Ett alternativ då är frånluftvärme-
pumpar, som tar tillvara värmen i frånluften 
och levererar den till husets värmesystem 
och varmvattenberedning.  Detta har vi 
gjort på Långgatan 23 H-I, och nu har vi 
påbörjat samma lösning i resten av husen 
på Långgatan 23–25 i Sollefteå. Detta är 
Solatum’s största energisparprojekt ge-

nom tiderna. Övriga åtgärder som pågår är 
byte av fastighetsstyrsystemen i Långsele 
på Vikengatan 1 och Fridhemsvägen 6–10 
samt på Storgatan 25–31 i Sollefteå. Nu är 
det också dags att förbereda för nästa års 
satsningar.  Det kommer till exempel att 
bytas ventilationsaggregat på Nipanskolan 
och Storgatan 36 och installeras frånluftså-
tervinning på Storgatan 25–31. 

LOKALVÅRDEN har på prov nya städ-
metoder för skolmiljö med nästintill utan 
kemikalier. Vi vill lyfta städresultatet på 
ett skonsammare sätt samtidigt som vi 
minskar risker för allergier och kontakten 
med skadliga ämnen. Vi vill ge våra barn 
och ungdomar en ren och hälsosam mil-
jö att vistas och utvecklas i, samtidigt 
som vi hjälper till att bidra till en hållbar 
miljö.

KEMIKALIEFRI 
RENGÖRING

Solceller Graningebyn



Var rädd om dina köksluckor
FÖR ATT FÖRHINDRA att dina 
köksluckor förstörs och blir fula i förtid 
finns det en del du kan göra själv, vi 
har fått några tips av Jörgen Bystedt 
på Bystedts fastighetstjänst AB som 
arbetar med att montera nya köks-
luckor i våra lägenheter.

Torka av köksluckorna om det kommit 
vatten på dem, speciellt viktigt att kol-
la är luckorna under diskbänken.
För att rengöra dem räcker det med 
en fuktad trasa och diskmedel.

Rikta vattenkokare och kaffebryggare 
ut från skåpen, ångan som bildas kan 
förstöra överskåpens nederdel.

Öppna inte luckan till diskmaskinen 
på glänt när det är färdig diskat, det är 
bättre att öppna luckan helt och dra ut 
korgarna istället. Det bästa är dock att 
låta disken och maskinen svalna helt 
med luckan stängd.

Två andra tips han har för köket är att komma ihåg att använda pannunderlägg till kast-
ruller och stekpannor och inte använda bänkskivan som en skärbräda.

ለተሻለ የቤት ውስጥ 
ሙቀት ለማግኘት የቤት 
ዕቃዎችን በትክክል ቦታ 
ያስከምጡ( 

ሶፋዎን ፣ አልጋዎን ወይም 
ሌላ ትላልቅ የቤት እቃዎችን 
ከኤለመንቱ ፊት ለፊት 
አያስቀምጡ። ከኤለመንቱ ፊት 
ለፊት ያለውን ቦታ ነፃ ካደረጉት 
፣ በክፍሉ ውስጥ ያለው ሙቀት 
በተሻለ ሁኔታ ይሰራጫል።
እንዲሁም ወፍራ ም 
መጋረጃዎች ኤለመንቱን 
የማይሸፍኑ መሆናቸውን 
ያረጋግጡ ፣ ቴርሞስታቱ ከፍ 
ያለ የሙቀት መጠን ሊሰማው 
ስለሚችል ሙቀቱን ሊያጠፋው 
ይችላል።

MÖBLERA RÄTT 
FÖR BÄTTRE  
VÄRME INOMHUS
STÄLL INTE SOFFAN, sängen eller 
andra större möbler framför elemen-
tet. Om du låter utrymmet framför 
elementet vara fritt sprider sig vär-
men i rummet mycket bättre.
Se också till att tunga gardiner inte 
täcker elementet, termostaten kan 
då känna av en högre temperatur 
och därför stänga av värmen.

የወጥ ቤት ካቢኔቶን ወይም 
መደርደሪያዎን ይንከባከቡ (

የወጥ ቤት መደርደሪያዎቾ እንዳይበላሹ እና ያለጊዜው አንዳያረጉጁ 
(እንዳያስጠሉ) ለመከላከል ፣ በእራስዎ ማድረግ የሚችሏቸው አንዳንድ ነገሮች ፣ 
በአፓርታማዎቻችን ወስጥ የወጥ ቤት መደርደሪያዎቾን ከሚሰራልን fastighet-
stjänst AB Jörgen Bystedt አንዳንድ ጠቃሚ ምክሮችን አግኝተናል እነሱም 
ከዚበታች የተዘረዘሩትን ይመስላሉ።
የወጥ ቤት መደርደሪያዎቾ እንዲሁም በሮች ላይ ውሃ ካለ የወጥ ቤቱን በሮች 
ይጥረጉ ፣ በተለይም እቃ ከማጠቢያ ገንዳው በታች ያሉትን በሮች በተደጋጋሚ 
መፈተሽ አስፈላጊ ነው።
እሄንንም ለማድረግ ወይም ለማፅዳት ፣ እርጥብ ጨርቅ እና ሳሙና በቂ ነው።
የውሃ ማፍያው ወይንም የቡና ማሽኑ እንፋሎቶች የላይኛውን ካቢኔት ወይንም 
መደርደርያዎች እንዳይጎዱ ፣ የእንፋሎት ማውጫውን ከካቢኔቱ ዘወር ያድርጉ።                                 

የእቃ ማጠቢያ ማሽኑ አጥቦ በሚጨርስበት ሰአት ፣የእቃ ማጠቢያውን በር 
ገርበብ አድርገው ከሚከፍቱት በሩን ሙሉ በሙሉ በመክፈት እና በምትኩ 
የመደርደርያ ቅርጫቶቹን ማውጣት የተሻለ ነው።በይበልጥ ግን የእቃ ማጠቢያ 
ማሽኑን እንዲሁም እውስጡ ያሉት እቃዎች እስኪቀዘቅዙ የእቃ ማጠቢያ 
ማሽኑን ዝግ አድርጎ መተው የበለጠ ይመረጣል።
በተጨማሪም ለድስቶች እና መጥበሻዎት ቦይለር ፓድ መጠቀም፣እንዲሁም 
ካቢኔቱን እንደ መክተፍያ አለመጠቀም ወሳኝነት አለው።



VI VILL TACKA alla hyresgäster för er för-
ståelse och ert överseende då vi haft läng-
re väntetider på åtgärder av serviceordrar 
än vanligt under sommaren, detta för att 
vi haft mindre bemanning på grund av se-
mestrar men även sjukdom.

Nedan kan du läsa om våra handlägg-
ningstider för olika typer av felanmälan och 
vad som anses som rimlig tid att få din fel-
anmälan åtgärdad. 

En arbetsdag – akuta ärenden som måste 
åtgärdas samma dag och som kan skada 
lägenheten eller andra delar av fastighe-
ten. Exempel på akuta ärenden är över-
svämningar eller att det sprutar vatten, 
avloppsstopp, trasig kyl och frys, ventilatio-
nen har stannat eller att lägenhetsdörren 
inte går att låsa.  

Två arbetsdagar – ärenden som inte är 
lika akuta men ändå måste åtgärdas snart. 
Det kan vara en rinnande toalett eller byte 
av batteri i en brandvarnare.  

10 arbetsdagar – ärenden som inte är 
akut och kan vänta några dagar. Det kan 
handla om trasiga persienner, ett handtag 
som lossnat på en kökslåda eller liknande. 

Visst vet du väl om att du som hyres-
gäst kan göra din felanmälan via Mina 
sidor?

ያለፈው የበጋ ወቅት
በበጋ ወቅት ከተለመደው የአገልግሎት 
ትዕዛዞች መልሶ ማስተካከያ ጊዜ የበለጠ 
ረዘም ያለ ጊዜዎች በሰራተኞቻችን እረፍት 
መውጣት እንዲሁም በህመም ምክንያት 
ይወስድ ስለነበረ ተከራዮቻችን ላሣያቹን 
ትብብር እና ግንዛቤ እጅግ አድርገን 
ልናመሰግናቹ እንወዳለን።
የተለያዩ የስህተት ሪፖርቶችን 
በምታደርጉበት ወቅት መልሶ ለማስተካከል 
የሚፈጅብን ቀናት ከዚህ  በታች 
የተዘረዘሩት ይመስላሉ ።
አንድ የስራ ቀን -- በአንድ ቀን ሊስተካከሉ 
የሚገባቸው አስቸኳይ የስራ ትእዛዞች 
እንዲሁም አፓርትመንቱን ወይም 
ሌሎች የግንባታውን ክፍሎች ሊጎዱ 
የሚችሉ ጉዳዮች፣ ለምሳሌ የአስቸኳይ 
ግዜ ትእዛዞች የምንላቸው የጎርፍ 
መጥለቅለቅ፣ የፍሳሽ ማወራረጃ 
ቱቦ መዘጋት፣ የተበላቨ ፍሪጅ እና 
ማቀዝቀዣ፣አየር ማናፈሻ ቢቆም 
አንዲሁም የአፓርትማው በር መቆለፍ 
ባይችል የመሳሰሉት ናቸው።
ሁለት የሥራ ቀናት -- አጣዳፊ ያልሆኑ 
ግን አሁንም መፍትሄ ሊሰጣቸው 
የሚገቡ ጉዳዮች ሲሆኑ እነሱም፣ በጢስ 
ማንቂያ(ብራንድ ቮርናረው )ባትሪ ካለቀው 
ወይንም የሽንትበት መጸዳጃው ውስጥ 
ውሃ ያላማቋረጥ መፍሰስ ሊሆን ይችላል።

10 የሥራ ቀና - አስቸኳይ ያልሆኑ እና 
ለጥቂት ቀናት ሊቆዩ የሚችሉ ትእዛዞች 
የምንላቸው፣ የፓርሸን መበላሸት፣ የኩሽና 
መሳቢያ እጀታዎች መሰበር ወይም 
መውለቅ እንዲሁም የመሳሰሉት ናቸው።
እርስዎ እንደ ተከራይ ቤትዎ ውስጥ 
የሚገጥሞትን ስህተቶች በእርሶ 
ድረገጽ ላይ በመግባት ሪፖርት ማድረግ 
እንደሚችሉ ያውቃሉ?

Sommaren 
som var

SKADEDJUR 

SKADEDJUR som vägglöss och 
kackerlackor finns fortfarande i Sve-
rige och vår trakt och alla kan drab-
bas. Vi vill därför göra er uppmärk-
samma och vid misstanke om att du 
drabbats av skadedjur anmäla till 
oss så snart som möjligt. Då kan vi 
försöka förhindra spridning till andra 
lägenheter och övriga utrymmen i 
byggnaden som tvättstuga och för-
hoppningsvis få en lättare sanering. 

Vid misstanke om skadedjur kontak-
ta vår felanmälan. Efter din anmälan 
kommer du efter ca 1,5 vecka att få 
besök av Anticimex, innan deras be-
sök skickas instruktioner hem till dig 
med vad som behöver göras innan 
de kommer. 
Det är viktigt att instruktionerna följs 
annars åker Anticimex tillbaka utan 
åtgärd och du som hyresgäst debi-
teras för besöket. 

Saneringen är kostnadsfri för dig 
som hyresgäst med förutsättning att 
anmälan gjorts i tid samt att du följer 
de instruktioner Anticimex skickat ut. 



För barnen

FÄRGLÄGG 
DINO!



EGEN INSTALLATION AV 
VITVAROR

ATT TÄNKA PÅ när Du som hy-
resgäst själv bekostar installation av 
diskmaskin, tvättmaskin eller vitvara i 
kök eller badrum är att det ska göras 
fackmannamässigt på alla sätt enligt 
krav på anslutning av vatten, avlopp 
och elström.
Du svarar själv för kostnaden för 
underhåll och service samt för 
demontering, borttransport, erfor-
derligt återställande om inte annat 
överenskommet. 

SOPHANTERING – INFOR-
MATION TILL VERKSAM-
HETSHYRESGÄSTER

HYRESGÄSTER som bedriver verk-
samhet i våra bostadsområden får 
inte lämna farligt avfall som till ex-
empel batterier, lampor, lim- och 
färgrester i våra soprum. Hantering-
en ska skötas av verksamheten själ-
va och köras direkt till återvinnings-
stationen.
För verksamhetshyresgäster finns 
det mer att läsa om farligt avfall på 
Naturvårdsverkets hemsida.

INGET FETT I VASKEN 

FETT ställer till stora problem i av-
loppssystemet. Flytande fett blir 
fast form som fastnar på insidan av 
ledningar och medför både stopp 
i husets avlopp samt i kommunens 
ledningsnät.
Så här gör du rätt! Torka ur fettet 
ur stekpannan med hushållspapper 
som slängs i soporna innan du diskar 
stekpannan. Större mängd fett kan 
du hälla i en brännbar förpackning 
som du kan slänga i soporna.

NÖJDA HYRESGÄSTER PÅ SOLGÅRDEN
HÄR ser vi några nöjda hyresgäster med sina nya utemöbler på Solgården

IORDNINGSTÄLLANDE
AV UTEPLATS – DJUPÖVÄGEN 16
PÅ Djupövägen 16 i Sollefteå har vi under sommaren gjort en ny uteplats med pergola.


