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SOLATUM HUS&HEM
Hyresgästkväll

PÅ TUVAN
INOMHUSVÄRMEN  
vad gäller?

HÅLLBARA 
energitips!

God Jul önskar



SOLATUM
INFORMERAR

!

Produktion: High Coast Media 2021
Tryck: ADC Media, Sollefteå 

TELEFONERTIDER 
UNDER JUL/NYÅR 
Vecka 51
Måndag 20/12  09:00-16:00
Tisdag 21/12  09:00-18:00
Onsdag 22/12  09:00-16:00
Torsdag 23/12  09:00-15:00
Fredag 24/12  Stängt

Vecka 52
Måndag 27/12  09:00-16:00
Tisdag 28/12  09:00-18:00
Onsdag 29/12  09:00-16:00
Torsdag 30/12  09:00-15:00
Fredag 31/12  Stängt

Vecka 1
Måndag 3/1  09:00-16:00
Tisdag 4/1  09:00-18:00
Onsdag 5/1  09:00-11:45
Torsdag 6/1  Stängt
Fredag 7/1  Stängt

Lunchstängt alla dagar mellan
kl. 11:45-13:00

በገና እና አዲስ ዓመት ጊዜ 
የስልክ አገልግሎት መስጫ 
ሰዓቶቻችን

ሳምንት 51
ሰኞ 20/12   09:00-16:00
ማክሰኞ 21/12        09:00-18:00
እሮብ 22/12          09:00-16:00
ሐሙስ 23/12         09:00-15:00
አርብ 24/12     ዝግ

ሳምንት 52
ሰኞ 27/12   09:00-16:00
ማክሰኞ 28/12        09:00-18:00
እሮብ 29/12          09:00-16:00
ሐሙስ 30/12         09:00-15:00
አርብ 31/12     ዝግ

ሳምንት 1
ሰኞ 20/12   09:00-16:00
ማክሰኞ 21/12        09:00-18:00
እሮብ 22/12          09:00-11:45
ሐሙስ 23/12         ዝግ
አርብ 24/12     ዝግ
በየቀኑ ለምሳ ከ   11:45-13:00 
ባለው ሠአት መሃል ዝግ ነን

VI HAR SEDAN i september en nyanställd 
målare och har nu utökat målerisidan hos 
oss till tre personer. Vi hälsar Jonas välkom-
men och hoppas att han ska trivas hos oss. 

- Jag heter Jonas Nygren och är 54 år och 
bosatt i Kramfors. Jag har jobbat som må-
lare i 33 år och trivs bra med det. Förutom 
måleri så gillar jag styrketräning och mo-
tion, även att pyssla med gamla bilar som 
min Mustang Fastback 1973. Dibabe Abate

NY PERSONAL 

Jonas Nygren

ÖPPNING AV KONTOR OCH  
OMRÅDESKONTOR
VI PLANERAR en öppning av kontoret 
och våra områdeskontor från och med 1 
februari 2022, om inte situationen med 
covid-19 ändras. 
Det kommer i samband med öppningen 
även att bli nya besökstider och telefonti-
der till uthyrningen. 

Nya öppettider kontoret
Måndag, onsdag
& torsdag  13:00-16:00
Tisdag   13:00-18:00
Fredag   09:00-11:45

Nya telefontider uthyrningen
Måndag, onsdag 
& torsdag  09:00-15:30
Tisdag   09:00-18:00
Fredag   09:00-14:00

Lunchstängt alla dagar mellan kl. 11:45-13:00

Besökstider områdeskontor
I samband med att kontoret öppnar kom-
mer vi också att öppna våra områdeskontor 
för besök en timme i veckan.
Nytt i Sollefteå är att kontoret på Storgatan 
36 flyttar till Storgatan 38.

Område Östra
Sollefteå 
STORGATAN 38
Måndagar  14:00-15:00
LÅNGGATAN 23 A
Tisdagar   14:00-15:00
DJUPÖVÄGEN 30
Onsdagar  14:00-15:00
Långsele
FRIDHEMSVÄGEN 19 A
Onsdagar  10:00-11:00

Område västra
STORGATAN 21, NÄSÅKER
Tisdagar   17:00-18:00
SESAMHUSET, JUNSELE
Onsdagar  10:00-11:00
STORGATAN 10, RAMSELE
Torsdagar  10:00-11:00



Ny reception
 
VI HAR under hösten byggt om vår reception till en bättre 
arbetsplats för vår personal som arbetar i kundtjänst. Se så 

bra det blev! 

LOKALVÅRDEN har utökat med både per-
sonal och fler städområden den senaste tiden 
vilket har medfört ett större arbete adminis-
trativt, och vi har därför inrättat en ny tjänst 
hos oss som är administrativt stöd inom lo-
kalvården. 
Elena Strömstedt är nyanställd och började 
att arbeta hos oss i oktober. Vi hälsar henne 
välkommen till oss och hoppas att hon ska 
trivas.   

- Mitt namn är Elena Strömstedt, jag bor i 
Helgum och älskar friluftslivet. Jag började 
jobba på Solatum Hus&Hem i oktober inom 
lokalvården. Just nu vikarierar jag istället för 
Kristin som är föräldraledig. Jag samarbetar 
väldigt tätt med vår lokalvårdschef Heidi Bo-
risov och är hennes administrativa stöd. 

Elena Strömstedt

Aktuella telefon-
nummer
 
VI HAR NOTERAT att många ringer till 
vår växel för felanmälan, kom ihåg att du 
som hyresgäst ska göra din anmälan via 
Mina sidor eller mejla till oss på: solatum@
solleftea.se.
Vill du hellre ringa in kan du ringa direkt till: 
0620-68 22 22 som är vårt telefonnummer 
för felanmälan.

 Vi har också en ny röst i felanmälan, 

hon heter Nina och mer om henne får 

ni läsa i nästa nummer.



SNART ÄR DET VINTER IGEN. Och 
med den snö och halka. Året började med 
ett snökaos som gjorde att kontoret fick 
tömmas på folk för att hjälpa till att hålla 
entréer öppna. Vi får hoppas på mer nor-
mala mängder denna vinter. Advent och 
jul står för dörren, en tid som jag ser fram 
emot även om solen knappt orkar över 
Hallstaberget. 

Vi har lagt budget för 2022 och vi har ett 
utmanande år framför oss med några stör-
re investeringsprojekt. Först ut i januari är 
en ombyggnad på Vikengatan i Långsele 
där vi utför stambyte, köksbyte samt föns-
terbyte. Mera info kommer i kommande 
Trivsamt om nästa års olika åtgärder. Det 
har nu gått två år utan några bomöten pga. 
pandemin. Under nästa år har vi för avsikt 
att bjuda in alla våra hyresgäster till bomö-

ten på respektive ort med undantag för de 
områden där hyresgästföreningen anord-
nar sådana. 

Vi hoppas på en bra dialog med er hyres-
gäster där ni får möjlighet att framföra era 
synpunkter på hur vi kan förbättra oss som 
hyresvärd. En annan åtgärd vi gör för att 
öka servicenivån till er hyresgäster är att vi 
kommer att dela östra området på två och 
tillsätta en ny områdeschef med ansvar för 
Graninge, Helgum, Långsele, Boteå samt 
en del av Sollefteå. Mera information om 
detta kommer att gå ut innan årsskiftet. 

Slutligen vill jag önska er alla en fin advent, 
julhelg samt ett gott nytt år.

Roger Lundin, VD

EN JULHÄLSNING



ገና እየቀረበ ስለሆነ ብዙዎቻችሁ የሚያማምሩ የገና ጌጦቻችሁን ፣ መጋረጃዎቻችሁን 
እንዲሁም የጠረጴዛ ልብሶቻችሁን በማውጣት ቤታችሁን ማስዋብ ጀምራችዋል ፣ 
በንደዚህ አይነቱ ወቅት ላይ ሻማዎችን ሚጠቀሙ ከሆነ የበለጠ ጥንቃቄ ማድረጎትን 
አይዘንጉ። በቀላሉ ተቀጣጣይ የሆኑ ማስዋቢያዎችን ለምሳሌ ፕላስቲክ የሆኑትን 
ማስጌጫዎች ቤቀላሉ እሳት ሊያስነሱ ስለሚችሉ  ሻማ አከባቢ አያስቀምጡ።
ክብሪቶችን እና ላይተሮችን ልጆች በማይደርሱበት ቦታ ያስቀምጡ።
የኤሌትሪክ ገመዶች እና ኤሌክትሮኒክስዎች ከመጠቀሞት በፊት በጥሩ ይዞታ ላይ 
መሆናቸውን ያረጋግጡ።

ከምንም በላይ የጭስ ማንቂያው(ብራንድቫርናረው) መስራቱን ያረጋግጡ።
መሃል ላይ ያለውን ማብሪያ እና ማጥፊያ በመንካት የጭስ ማንቂያው 
(ብራንድቫርናረው) በትክክል መስራቱን ይፈትሹ።

የጭስ ማንቂያውን እደሚሰራ እን እደማይሰራ ማየቱን ይረሳሉ? 

እንግዲያውስ በቀላሉ ወደ ሲቪል ጥበቃ እና የአደጋ ጊዜ ዝግጁነት ድህረ ገጽ ላይ 
በመግባት ስልክ ቁጥሮትን እንዲሁም በምን ያህል ጊዜ ልዩነት መሃል ማስታወሻ 
እንዲላክሎት እንደሚፈልጉ በመሙላት የኤሴሜስ መልእክት እንዲደርሶት ማድረግ 
ይችላሉ።

የእሳት መከላከያ      

JULEN STÅR INFÖR DÖRREN och 
många plockar fram sina fina juldekoratio-
ner, gardiner och dukar, viktigt att tänka på 
är hur du placerar dina dekorationer speciellt 
om du samtidigt vill använda levande ljus. 
Använd aldrig brännbara dekorationer som 
mossa eller plastpynt nära levande ljus eller 
varma lampor då en brand kan uppstå väl-
digt snabbt. Förvara tändstickor och tändare 
utom räckhåll för barn. Kontrollera att sladdar 
och elektronik är i bra skick när du plockar 
fram dem. 

Bland det viktigaste du behöver göra är att 
kontrollera din brandvarnare. Testa brand-
varnaren genom att trycka in knappen.

Glömmer du bort att testa din brandvar-
nare? Då är ett bra tips att anmäla dig till 
SMS-påminnelsen på MSB’s hemsida, (Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap) 
där uppger du bara ditt telefonnummer och 
vilket intervall du vill ha din påminnelse.
https://www.msb.se/testabrandvarnare

Brandskydd



PARKERINGS-
TILLSTÅND TUVAN
HAR DU ett parkeringstillstånd för av- 
och pålastning på Tuvan? Kom ihåg 
att förnya ditt tillstånd för 2022 om du 
fortsatt har behov och inte vill riskera 
parkeringsböter. Kontakta kundservi-
ce för ansökningsblankett.  

Städmaterial i 
tvättstugor 
I ALLA VÅRA tvättstugor ska vi tillhanda-
hålla städmaterial så som sop och sopskyf-
fel samt skurmopp och hink, vi tillhandahål-
ler dock inte rengöringsmedel utan det får 
var och en ta med sig själv. 

የጽዳት እቃዎች 
በልብስ ማጠቢያ 
ክፍሎች ውስጥ   
በሁሉም የልብስ ማጠቢያ ክፍሎቻችን 
ውስጥ እንደ መጥረግያ፣ቆሻሻ መጣያ 
በተጨማሪም መወልወያ የመሳሰሉ 
የጽዳት ቁሳቁሶችን ምናቀርብ ሲሆን 
ነገር ግን የወለል ማፅጃ ሳሙናዎችን 
ስለማናቀርብ እያንዳንዱ ተከራይ 
የየራሱን ይዞ በመውረድ መጠቀም 
ይችላል።

PÅ STORGATAN 18 i Ramsele pågår just 
nu fönsterbyte. Entreprenör är Elias Bygg AB 

och förhoppningen är att vara klar med arbe-
tet innan jul. 

Fönsterbyte Storgatan 18

SOM HYRESGÄST har man i vissa fall 
rätt till hyresnedsättning, till exempel vid 
en badrumsrenovering då badrummet inte 
går att använda eller att delar av köket är ur 
funktion. Exempelvis om det pågår en bad-
rumsrenovering och hela badrummet är ur 
drift har hyresgästen rätt till ersättning om 
40% av dygnshyran för de dagar badrum-
met inte går att använda om han eller hon är 
kvarboende i lägenheten, detta gäller dock 
inte om hyresgästen evakueras till ett annat 
boende under tiden reparationen pågår. 

Skulle det gå att använda duschen men inte 
toaletten blir hyresreduceringen istället 25% 
av dygnshyran. 

Brister i bostaden kan vara av många olika 
slag och delas in i fysiska och icke fysiska. 
För att erhålla hyresnedsättning krävs det 
att hyresgästen inte själv orsakat bristen. 
Man är dock inte berättigad ersättning före 
tid innan hyresvärden fått kännedom om att 
det finns en brist. Varje enskilt ärende får be-
dömas för sig. 

När är du som hyresgäst 
berättigad hyresreducering



የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች 
ላይ የበረዶ መጥረግ 
እንዲሁም አሸዋ ማፍሰስ   

የመኪና ማቆሚያ ቦታ ወይንም ገራዥ 
ከተከራዩ የእራስዎ መኪና ማቆምያ 
ቦታ ላይ በረዶ መጥረግ እንዲሁም 
አሸዋ የማድረግ ሃላፊነት የእርስዎ 
ነው። በፓርኪንግ ቦታው ውስጥ መኪና 
ካልቆመ ኮንትራክተራችን መኪና 
ያልቆመባቸውን የመኪና ማቆሚያ 
ቦታዎች የመንገዱን በረዶ ሲጠርጉ እና 
አቨዋ ሲበትኑ በዛው የርሶንም መኪና 
ማቆምያ ቦታ በረዶ በመጥረግ እና አሸዋ 
በመበተን ይተባበሩአችዋል።
የሞተር ማሞቂያዎት አይሰራም? 
መጀመሪያ ወደ ስሕተት ሪፖርት 
ማድረጊያው ደውለው ሪፖርት ከማድረጎት 
በፊት ብልሽቱ ከራስዎ ማሞቅያ ገመድ 
አለመሆኑን ያረጋግጡ።

NU ÄR DET snart dags för stambyte på       
Vikengatan 1 i Långsele. Projektet har tillde-
lats Elias Bygg AB. 
Projektet har planerad start efter årsskiftet 

under vecka 2. I samband med stambytet 
kommer även badrum, kök och hall att reno-
veras. Fönster kommer också att bytas under 
tiden projektet pågår.

PARKERINGSPLATS 
- SKOTTNING OCH 
SANDNING 
HYR DU EN parkeringsplats är du själv an-
svarig för skottning och sandning av den 
egna platsen, eller framför ditt garage eller 
carport om du hyr det. Står det ingen bil på 
parkeringsplatsen i samband med skott-
ning eller sandning av övriga parkeringen 
och det finns utrymme brukar entreprenö-
ren kunna skotta din plats också. 

Fungerar inte motorvärmaren? Kontrollera 
först så att det inte är din egen utrustning 
som exempel motorvärmarsladden eller 
kupévärmaren som krånglar innan du gör 
en felanmälan. 

SKADEDJUR 
LÅNGSPRÖTAD SILVERFISK är 
en relativt ny art i Sverige, den trivs 
överallt i lägenheten till skillnad från 
den vanliga silverfisken som trivs bäst 
där det finns fukt och som oftast ses 
kring avlopp i badkar och handfat el-
ler kring golvbrunnar. 

Den långsprötade silverfisken blir ca 
10–18 mm lång och äter framförallt 
på tapetrester och andra material 
med mycket stärkelse.  De kan ock-
så äta material som bomull och lin-
ne, men även matrester. Det är där-
för viktigt att städa ordentligt för att 
undvika denna typ av silverfisk men 
också för andra typer av skadedjur 
som kackerlackor. 
Silverfiskar är otroligt ljusskygga och 
ses oftast bara när det är mörkt. 

Misstänker du att du drabbats av sil-
verfiskar eller andra skadedjur kon-
takta oss så snart du kan och gör en 
felanmälan. 

Projekt Vikengatan – Stambyte, 
köksrenovering och fönsterbyte

GÄSTLÄGENHETER
VI HAR beslutat att gästlägenhe-
terna är fortsatt stängda för bokning 
en tid framöver då pandemin inte är 
över ännu. Vi kommer att gå ut med 
ny information när det går att boka 
dem igen.



SOLATUMS HÅLLBARHETSARBETE
NU BÖRJAR ÅRETS energisparprojekt 
att vara färdiga. Solcellerna på Graninge-
byn har levererat som planerat under hös-
ten, men nu börjar produktionen dala.  Vi 
väntar oss att det börjar ta fart igen i slu-
tet av januari. Styrprojekten på Storgatan 
25–31 i Sollefteå, Fridhemsvägen 6–10 

och Vikengatan 1 i Långsele är också i det 
närmaste färdiga.  Frånluftsvärmepumpar-
na på Långgatan börjar tas i drift nu, och 
möjligen är alla anläggningar igång innan 
årsskiftet.  Vidare pågår planering inför 
kommande år. Planen är att projektera 
samma typ av frånluftåtervinning även på 

Storgatan 25–31 som på Långgatan.  Med 
frånluftvärmepumpar på våra två största 
bostadsområden är vi på god väg att nå 
målsättningen som vi antagit i och med att 
vi är med i Allmännyttans energiinitiativ, att 
sänka energiförbrukningen med 30% från 
2007 till 2030.

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

Pågående projekt Långgatan 
SYSTEMET som byggs på Långgatan 23–25 i Sollefteå är till för att återvinna värmen 
som går ut via frånluften. I dagsläget är luften som blåser ut genom frånluftfläktarna ca 
22°C varm.  Nu kommer den värmen att tas upp av värmesystemet, och med hjälp av 
värmepumpar användas till att producera värme och varmvatten.  

Finns det ett värmebehov i byggnaden, så ska värmepumparna i första hand leverera 
värme.  

Finns det inget värmebehov, så ställer de om och producerar varmvatten.  Fjärrvärmen 
kommer att finnas kvar, och även i fortsättningen ta en del av byggnadernas värmebehov. 

Det som installeras på taken är nya frånluftfläktar, som till skillnad från de gamla, har 
möjlighet till återvinning.  Värmepumparna placeras i undercentralerna i källarna på res-
pektive hus. Rören som dras är till för att koppla samman fläktarna och värmepumparna. 
Investeringen är på ca 5,6 miljoner kronor, och värmekostnaderna beräknas sjunka med 
ca 550 000 kr/år. 



Varför sortera sopor?
GENOM ATT DU SORTERAR dina sopor rätt sparar vi på både energi och naturresur-
ser när materialen kan användas flera gånger. Visste du att glas och metallförpackningar 
kan återvinnas hur många gånger som helst? Ingen metall är för stor eller för liten att 
återvinnas. Att återvinna just metall och speciellt aluminium sparar mycket energi i jäm-
förelse med att skapa helt nytt. Glasförpackningar är likt metall då glas kan återvinnas 
hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras. Att återvinna förpackningar av 
papper och kartong medför att vi inte behöver fälla så många nya träd. En pappersför-
packning kan återvinnas upp till sju gånger vilket gör att vi kan spara mycket mer energi 
än att skapa nya och därför minska koldioxidutsläppen. 

Vi jobbar aktivt med frågor kring sophantering och återvinning, vi vill att det ska vara 
enkelt för er hyresgäster att kunna återvinna rätt i våra soprum och att det inte ska vara 
några otydligheter. Allt kan förstås inte kastas i soprummen utan behöver köras vidare 
till en återvinningsstation eller återvinningscentral. I våra soprum ska det sitta skyltar 
uppsatta med vad som får kasta i respektive sopkärl. 

Upplever du att vi har bristfällig information så kontakta oss gärna så vi kan se över det 
och göra en förbättring. 

በአፓርታማ ወረፋ 
ላይ ማንም ቅድሚያ 
የለውም      

እንደ ተከራይ ፣ በአፓርታማ 
ወረፋችን ውስጥ ምንም ዓይነት 
ቅድሚያ አይተገበርም ፣ በርከት ያለ 
ሰው አፓርታማውን ለመከራየት 
ፍላጎት ካሳየ ፣ የመከራየት እድሉ 
ቅድሚያ የሚሰጠው ምን ያህል 
ጊዜ ወረፋ ላይ አንደቆሙ ከታየ 
በሃላ ነው ። የኛ ተከራይ ከነበሩ 
እና አፓርታማዎትን ለመቀየር 
ከፈለጉ ኮንትራቶትን ለማቋረጥ 
እንደተለመደው 3 ወር ሳይሆን 
1 ወር ብቻ መሆኑን ልናሳውቆት 
አንወዳለን።

INGEN FÖRTUR I 
LÄGENHETSKÖN 
SOM HYRESGÄST hos oss gäller 
ingen förtur i vår lägenhetskö, vid 
flera intressenter av en lägenhet 
är det köpoängen som avgör vem 
som ges möjlighet att hyra. Har du 
blivit erbjuden en lägenhet som du 
tackar ja till och är hyresgäst har du 
däremot 1 månads uppsägningstid 
om du byter lägenhet inom oss, 
istället för 3 månader som det är i 
vanliga fall. 

R Använd lock på kastrullen så kokar 
det snabbare. Ett annat tips är att koka 

upp vatten i vattenkokare först och att an-
vända kastruller och stekpannor som är an-

passade till plattans storlek. 

R Meddela oss om droppande kranar och rinnande toaletter, det 
går åt mycket energi och vatten helt i onödan om det står och läcker.

R Känner du drag från fönster eller dörrar? Kontakta oss och gör en 
felanmälan, då kommer fastighetsskötaren och byter tätningslist. 

R Dra för gardiner och persienner på natten då de hjälper att stänga 
kylan ute.

R Låt inte laddaren sitta kvar i uttaget om den inte används, ladda-
ren drar ström även fast apparaten som ska laddas inte är inkopplad. 

ENERGI-
SPARTIPS 



PROBLEM MED 
TV-BILDEN? 
Har du problem med Tv-bilden är det till 
Sappa du ska vända dig till i första hand, 
de levererar tv till våra fastigheter och det 
är dit du gör din felanmälan.
Kom ihåg att säga till att ni är hyresgäst hos 
Solatum samt ha ditt produktnummer till din 
lägenhet tillgänglig. Ditt produktnummer 
hittar du på ditt avtal eller på din hyresavi.

Öppettider
Vardagar  09:00-18:00
Helger   10:00-14:00

Telefon: 0774-44 47 44
Mejl: hej@sappa.se 

VI PÅ SOLATUM HUS&HEM strävar efter att ha en innetempe-
ratur på 21 grader i våra lägenheter men under höstmånaderna 
kan innetemperaturen upplevas som ojämn och kall. Det beror 
dels på att vädret varierar mycket just nu under hösten med soli-
ga dagar och kalla nätter, men också att luften är fuktigare. Detta 
gör att värmesystemet inte riktigt kan stabilisera sig och hålla rätt 
temperatur inne.
Möbler framför elementet kan hindra värmen från att spridas i 
rummet. Tänk på att inte ställa soffa, säng eller andra stora möb-
ler framför elementet. Gardiner som hänger framför element kan 
också påverka värmecirkulationen och gör att termostaten känner 
en högre temperatur än det är och stänger av värmen. Även extra 
värmekällor ex. el radiatorer gör att termostaten på det befintliga 
elementet känner av en högre temperatur och stänger av värmen.

Innan du felanmäler om att det är kallt inne följ dessa steg:
• Kolla att elementet står fritt och att termostaten står på max.
• Hur känns elementet? Är hela elementet kallt eller delvis, är det 

flera element i rummet/lägenheten som är kalla.

• Ju mer information du kan lämna till felanmälan gör att vi lätt-
are kan felsöka problemet och sätta in rätt resurser.

• Temperaturen i lägenhet och rum ska vara ca 21 grader, mät 
temperaturen med en termometer som du placerar mitt i 
rummet ca en meter ovanför golv. Tänk på att inte lägga ter-
mometern på golvet, eller på fönsterbänken.

የቴሌቪዥኑ ምስሎች ላይ 
ችግሮች አሎት?     
 
በቴሌቪዥኑ ምስል ላይ ችግሮች 
ካጋጠሙዎት በመጀመሪያ ደረጃ ሳፓን 
(Sappa ) ማነጋገር አለብዎት ፣እኛ 
ለምናከራያቸው አፓርታማዎች ቴሌቪዥን 
ሚያሠራጩልን እነሱ ስለሆኑ ቴሌቪዥኖት 
ላይ ችግር ካጋጠሞት የስህተት ሪፖርት 
የሚያደርጉት እነርሡ ጋር መሆኑን 
ልናሳውቆት አንወዳለን ።
በሚደውሉላቸው ወቅት የሶላተም 
(Solatum) ተከራይ መሆንዎትን 
መናገር እንዳይዘነጉ በተጨማሪም 
የአፓርትመንትዎን መለያ ቁጥር መያዞትን 
ያረጋግጡ። የአፓርትመንትዎን መለያ 
ቁጥር ለማወቅ ከፈለጉ በኮንትራቶት ላይ 
ወይንም በቤት ኪራይመክፈያ ወረቀቶት 
ላይ ማግኘት ይችላሉ።

INTERNET, A3 BLIVIT 
BREDBAND2
BREDBANDSLEVERANTÖREN A3 har 
bytt namn och heter nu Bredband2, vi har 
fortsatt erbjudande på olika bredbandshas-
tigheter från dem. Du kan läsa mer om inter-
net och vilka erbjudanden som finns på vår 
hemsida. 

Värme i lägenheten

FÖRSÄLJNING 
HAGAVÄGEN
 
VI HAR NU sålt samtliga fastigheter 
på Hagavägen 32–36 i Ramsele, det 
är tre privatpersoner som köpt varsitt 
parhus.
Det som återstår och är beställt av 
Lantmäteriet är en fastighetsregle-
ring för att justera befintliga tomt-
gränser så det ska fungera för res-
pektive köpare.



Vår fastighetsskötare 

STERNER PÅMINNER 
LÄMNA inte motorvärmarsladden i utta-
get för allas säkerhet, sitter kabeln i elut-
taget är den strömförande och kan vara 
farligt för ett barn tillexempel. 

HYRESGÄSTKVÄLL TUVAN, AVSLUT STAMBYTE OCH 
PÅBÖRJANDE OMBYGGNAD TILL GRUPPBOENDE
I BÖRJAN PÅ OKTOBER anordnade vi en hyresgästkväll på Kv. Tuvan (Storgatan 25–31 
i Sollefteå) som ett tack för ett utdraget stambytesprojekt, mycket på grund av pandemin. 
Vi anordnade tipsrunda, fiskedamm för barnen samt bjöd vi på mat. Några av våra hyres-
gäster hade hjälpt till att baka fikabröd kvällen till ära. En fantastisk kväll med vädret på 
vår sida, en stor uppslutning av både hyresgäster och personal. 

Kvällen var också som ett tack inför kommande projekt som är planerat att starta under 
början av nästa år i ett av husen på området. Det kommer att göras en ombyggnation av 
vissa lägenheter för att skapa ett nytt gruppboende.
Och det kommer återigen att vara entreprenören och byggarbetare på området och allt 
som hör till ett projekt.

HUR FUNGERAR 
MOTORVÄRMAREN
STÖRRE delen av Solatums bilvär-
marcentraler har ett temperaturstyrt, 
elektroniskt tidur som känner av ytter-
temperaturen och anpassar därefter 
inkopplingstidens längd till max 3 tim-
mar. Inställd tid repeteras varje dygn 
och tiduren har en eftersläpningsfunk-
tion på 30 minuter, automatisk justering 
mellan sommar- och vintertid samt ca. 
48 timmars gångreserv.

Dessa inkopplingstider och temperatu-
rer är ungefärliga.

+5 och högre 30 minuter
+1   60 minuter
-4,5                  105 minuter
-6                     120 minuter
-10                   135 minuter
-14 och högre  180 minuter

INTERVJU
 
ASTRID SUNDSTRÖM är hyresgäst på 
området och var en av hyresgästerna som 
var med i stambytesprojektet. 
Hon berättar för oss hur det var att vara en 
hyresgäst i ett stambyte. 

– Jag tycker det gick jätte bra, nackdelen 
var att inte få ett annat boende men jag 
bodde under de dagarna med det värsta 
livet hos nära och kära, speciellt på grund 
av min hund. Men det känns toppen bra 
såhär i efterhand, jag fick ett fräscht och 
fint badrum. Det var också så fint städat 
efter att allt arbete var klart inne hos mig.

Astrid vill också nämna att hon är väldigt 
nöjd med våra fastighetsskötare, man får 
alltid snabb hjälp säger hon. 

Hon berättar också att hon har så bra gran-
nar och en fin gemenskap i huset. De bru-
kar ofta sitta ute när vädret tillåter på deras 
fina uteplats. 



ÅRETS JULKLAPP
 

Årets julklapp från Solatum är en gåva till Friends. Friends är en barn-
rättsorganisation utan vinstsyfte som vill skapa en värld utan mobbning. 

www.friends.se

 

Lokalvården 
tipsar!
PÅ VINTERN är det perfekt att fräscha 
upp sina mattor, utan rengöringsmedel 
och därmed miljövänligt.
Häng först ut mattan i någon timme. 
Detta för att mattan ska vara kyld så att 
inte snön smälter på den.
Lägg sedan ovansidan ner mot snön, 
och medan mattan ligger i snön piskar 
du den. Efter skakar du bara bort snön 
och tar in. Klart. Nu har du en rejält upp-
fräschad matta.

NYTT SNÖ- 
OCH SAND-
NINGSAVTAL
SVENSK PARKMILJÖ AB heter företaget som säsongen 2021/2022 kommer att sköta snö-
röjningen och halkbekämpningen i Sollefteå, Långsele och Näsåker. På övriga ortet är det 
VTG som tidigare år förutom på Edsele friskola där Lundins entreprenad sköter om skott-
ningen och sandningen.

Ekotipset
 
VI TIPSAR om en miljövänlig rengö-
ring av din diskho utan kemikalier och 
endast med vatten och bikarbonat. Det 
ger ett skinande rent resultat.
Du behöver: 
Bikarbonat
Något att skrubba med

Gör så här:
o Blöt ner diskhon.
o Strö ett lager bikarbonat över hela  
   diskhon och låt verka några sekunder.
o Skrubba och skölj sedan rent.
o Klart!
 
Ett tips från Ekotipset på Instagram 

Solen värmer 

TA UNDAN CYKLAR INFÖR 

VINTERN – UNDERLÄTTA FÖR 

SNÖSKOTTNING/SANDNING
 
För att underlätta för vår personal 
och anlitade entreprenören som 
sköter snöskottning av sandning 
på våra områden vänligen ta undan 
era cyklar inför vintern och förvara 
dem i anvisade cykelrum.


