
Bostäder för alla 
– Trivsel och trygghet i hållbart boende



Sanering • Avfuktning • Rivning

Vi räddar värden

0970-52 26 82  •  norrbotten@ocab.se  •  www.ocab.se

Hem att trivas i
Solatum Hus&Hem AB är Sollefteås eget kom
munala bostadsbolag som bildades 1976. Nam
net ”De Solatum” finns dokumenterat redan från 
år 1314 och är ett gammalt namn för Sollefteå 
och betyder de solbelysta/den solbelysta trakten. 
Ett vackert namn som vi gärna ville föra vidare 
då solen alltid skiner på oss här i Sollefteå.

Varför Solatum Hus&Hem?
Solatum Hus&Hem är inte som vilket bostads
bolag som helst. Hos oss kan du själv välja om 
du vill bo inne i staden eller i byn och ändå omge 
dig av Ångermanlands vackra natur. I våra cirka 
1 180 bostäder runt om i kommunen har vi allt 
från herrgårdshus och radhus till lägenheter 
belägna mitt i staden. I samtliga boenden har du 
tillgång till internet via Sollefteås stadsnät.      
 
Solatum Hus&Hem är en hyresvärd som finns 
nära dig som hyresgäst. Med lokala områdes
kontor är våra fastighets skötare snabbt på plats 
när du behöver oss. Vi är också stolta över att 
städning, målning och diverse husunderhåll 
sköts direkt inom vår egen förvaltning. 

För dig som är nyfiken på att veta mer om oss, 
kika gärna in på vår hemsida! 



Alla som bor i en av Solatums lägenheter har
förstklassigt bredband via Sollefteå stadsnät.

LOKALT FIBERNÄTstadsnat@solleftea.se
0620-68 28 30

www.sollefteastadsnat.se

SOLLEFTEÅ STADSNÄT

Kontakta oss

Trygghet, trivsel och hållbarhet 
På Solatum Hus&Hem arbetar vi efter tre kärnvärden: trygghet, trivsel och hållbarhet. För 
oss är det är en självklarhet att du som hyresgäst ska känna dig trygg när du bor i våra bo
städer. Därför ser vi till att alltid utföra alla myndighetskontroller med största noggrannhet 
och ser till att alla våra lokaler och områden är trygga att vistas i. 

För att öka trivseln i våra bostadsområden satsar vi stort på att förbättra och utveckla utom
husmiljön. Detta gör vi för att våra hyresgäster ska kunna tillbringa mycket tid i vår vackra 
natur och på våra fina gårdar. Vi ser också till att alla våra bostäder är trivsamma att bo i. 

Hållbarhet och miljö är något som ligger oss varmt om hjärtat. I många av våra bostadsområ
den finns det bra återvinningsmöjligheter i form av miljörum och vårt mål är att alla ska ha 
tillgång till miljörum för att det ska bli så enkelt som möjligt för våra hyresgäster att sortera 
rätt. En annan bekräftelse på att vi tänker på miljö och hållbarhet är att vi satsar på sole
nergi samt annan energieffektivisering. Med detta i åtanke är det en självklarhet för oss på 
Solatum Hus&Hem att stå bakom FN:s globala hållbarhetsmål. 
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Tekniska konsulttjänster inom Bygg och VVS.
Vänd dig till oss för personlig service till rätt kvalitetsnivå.
Tecnicon erbjuder professionella tekniska konsulttjänster inom konsultområdet BYGG och VVS. Vänd dig till oss 
för hjälp med dina bygg- och VVS-projekt och du får personlig service av hög kvalitet och med rätt kvalitetsnivå.

Läs mer på www.tecnicon.se

Besöksadress: Djupövägen 3, Sollefteå
Postadress: Box 43, 881 21 Sollefteå 

Växel: 0620-68 28 50
Serviceanmälan: 0620-68 22 22

Uthyrning: 0620-68 28 60 
E-post: solatum@solleftea.se / uthyrning.solatum@solleftea.se 

Hemsida: solatum.se 
 
 

Kontakta oss!

Telefontider felanmälan
Måndag – Torsdag 07.00–16.00

Fredag 07.00–14.00
Vid akuta fel under övrig tid kontaktar du vår jour på telefon: 0620–68 22 22

www


