
NYA HYROR FRÅN 2022-04-01
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Husmors-tipset

STÄDA MED
ÄTTIKA

Karin – 
TROGEN HYRESGÄST

Då och nu 
– KÄNNER DU IGEN DIG?

Earth hour 
– SLÄCK FÖR VÅR PLANET



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

Sollefteå
Storgatan 38 - måndagar 14:00-15:00
Djupövägen 30 (Solgården) - onsdagar 
14:00-15:00

Område Södra
Långsele
Fridhemsvägen 19 A - onsdagar 10:00-11:00

SERVICEANMÄLAN
Telefon: 0620-68 22 22

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

SOLATUM
INFORMERAR

!

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

NU ÖPPNAR VI!
EFTER nästan två års stängning. Vi öppnade också upp bokningen för våra gästlägenheter.

Från och med 1 mars har vi förändrade besökstider till kontoret:
Måndag, onsdag & torsdag 13:00-16:00
Tisdag    13:00-18:00
Fredag    09:00-11:45

För bokning av gästlägenheter kontakta vår uthyrning på: uthyrning.solatum@solleftea.se 
eller via telefon: 0620-68 28 60.

Välkomna!

አሁን እንከፍተዋለን! 
ከሁለት አመት በሃላ መጋቢት 1በ   Djupövägen 3 ፣የሚገኘውን ዋና ቢሮ እንዲሁም በየ 
አከባቢያችሁ የሚገኙትን የእንግዳ መቀበያ ቢሮዎቻችንን እንደ አዲስ መክፋታችንን በደስታ 
እናበስራለን፣ በተጨማሪም የእንግዶች ማረፊያ አፓርታማዎቻችንንም ማከራየት ጀምረናል።
ከመጋቢት 1 ጀምረን የእንግዳ መቀበያ ሰአቶቻችንን ቀይረናል፣ ይህውም ከዚ በታች የተዘረዘሩትን 
ይመስላል። 
ሰኞ፣ እሮብ እና ሐሙስ 13:00-16:00
ማክሰኞ                        13:00-18:00
አርብ   09:00-11:45

የእንግዳ ማረፊያ አፓርታማችንን ቦታ ለማስያዝ በ uthyrning.solatum@solleftea.se ወይም 
በስልክ ቁጥራችን ፡ 0620-68 28 60 በመደወል የቤት አከራይ ሠራተኞቻችንን ያነጋግሩ።

Vi hälsar Catrin 
”Nina” Mähler 
välkommen
SOM VI SKREV i förra numret har vi en ny 
röst och ansikte i vår felanmälan och recep-
tion, och vi utlovade en närmare presenta-
tion av henne som kommer här. Vi hälsar 
Catrin ”Nina” Mähler välkommen till oss 
och hoppas att hon ska trivas. Nina kommer 
att arbeta hos oss under Emelies föräldra-
ledighet. 

– Jag heter Nina och har tagit över lurarna 
på felanmälan då Emelie har gått
på en längre ledighet. Har jobbat med sälj- 
och service i olika branscher i många år. 
Det blir spännande med nya utmaningar 
och jag ser fram emot att försöka hjälpa er 
hyresgäster. 

NY PERSONAL

”Nina” Mähler

NYTT OMRÅDESKONTOR RAMSELE 
OCH STORGATAN 38
VI HAR TVÅ nya områdeskontor, konto-
ret som varit på Storgatan 36 i Sollefteå 
har nu flyttat och finns på Storgatan 38. I 
Ramsele på Storgatan 10 har vi också bytt 
lokal, vi är kvar i samma hus men nu hittar 
ni oss i en ny lokal.
Välkomna!

I Ramsele kommer vi inom kort att hålla 
en invigning av nya kontoret, håll utkik!



ÅRSREDOVISNING för 2021 kommer att finnas att 
läsa på vår hemsida  www.solatum.se. Håll utkik!    

    www.solatum.se

ÅRSREDOVISNINGEN

I DAGARNA pågår planering för att arrangera utomhuscupen 
Solatumcup i fotboll för både herrlag och damlag den 23–24 
april på Nipvallen i Sollefteå. Solatum är LAIFs framtidsspon-
sor och vi känner oss hedrade som har fått cupen uppkallad 
efter oss. 

SPONSOR 

EN FÖRMIDDAG i december var Petra Tarberg och Roger Lundin och uppvaktade 
Karin Nordin som bor på Kvarteret Tuvan i Sollefteå. Karin berättar att hon är uppvux-
en i Ullånger och bodde senare en kortare period i Upplands Väsby, innan hon hösten 
1973 bestämde sig för att flytta till Sollefteå på Storgatan 27 A. Där bodde hon fram 
till 2013 då flytten gick till 27 C. Hon berättar att när hon flyttade in på Tuvan kostade 
hyran 500 kr/månaden. 
Jag trivs väldigt bra på området och det är nära till allt avslutar hon. 

Karin – en trogen hyresgäst 
sedan 1973

Energi-
spartips!

DRA UR ALLA LADDARE, 
TILL EXEMPEL TILL MOBILEN, 

NÄR DE INTE ANVÄNDS.

ANVÄND VATTENKOKARE NÄR DU 
SKA KOKA UPP VATTEN. DET GÅR 
SNABBT OCH DU SPARAR ENERGI.

TVÄTTA I 40 GRADER ISTÄLLET FÖR
60 GRADER, NÄR DET ÄR MÖJLIGT. 

DET KAN NÄSTAN HALVERA 
ENERGIANVÄNDNINGEN.

TVÄTTA MED FULL MASKIN. 
DET GÅR ÅT NÄSTAN LIKA MYCKET 
ENERGI FÖR ATT TVÄTTA EN TRÖJA 

SOM ATT TVÄTTA FULL MASKIN. 

SLÄCK LAMPAN NÄR 
LJUSET INTE BEHÖVS.

PLACERA INTE STORA MÖBLER
FRAMFÖR ELEMENTEN. VÄRMEN
KAN INTE KOMMA UT I RUMMET
OM DU STÄLLER STORA MÖBLER

SOM TILL EXEMPEL SOFFAN 
FRAMFÖR ELEMENTET.

Har du egna tips och idéer som du vill  
dela med dig av så mejla oss gärna på 

solatum@solleftea.se



VANLIGA MISSAR I FLYTTSTÄDNINGEN
 
DET ÄR MYCKET att hålla koll på vid en flytt och inte minst med städningen av lägen-
heten. Det är lätt att glömma allt som behöver städas och rengöras. Vi listar några av 
de vanligaste missarna vid flyttstädningen och i detta nummer står badrummet på tur.

• Ventil – glöm inte ventilen men kom ihåg att inte ändra någon inställning
• Golvbrunn
• Undersida av duschblandaren och tvättställsblandare – ett ställe lätt att missa
• Vattenlås under tvättställ och badkar
• Glöm inte rören på väggen uppe vid taket

ቤት በሚለቁበት ወቅት የቤት ፅዳቱ ብቻ ሳይሆን ብዙ ተጨማሪ ነገሮች ስላሉ፣ ሁሉም መጰዳት 
ያለባቸው ነገርች ሳይጰዱ በቀላሉ ሊረሱ ይችላሉ።
ስለሆነም በተደጋጋሚ ከሚረሱት ጽዳቶች በካከል ሽንትቤት አንዱ ሲሆን ቀሪዎቹን ከዚህ በታች 
ዘርዝረናቸዋል።
የአየር ማናፈሻ- የአየር ማናፈሻውን ማፅዳት እንዳይዘነጉ ነገር ግን ፕሮግራሙን ከነበረብት 
እዳይቀይሩት ተጠንቅቀው ያፅዱት። 
ሽንት ቤት ወስጥ ያለውን የወለል ፈሳሽ ማስወገጃ ፣የእጅ እንዲሁም የሻወር እጀታዎች ስር 
በተጨማሪም የውሃ ማፍሰሻ ቱቦዎቹን ማፅዳት አይዘንጉ።

UNDERSIDAN AV 
TVÄTTSTÄLLSBLANDAREN
OCH DUSCHBLANDAREN 

ÄR ETT STÄLLE LÄTT
ATT MISSA

GLÖM INTE ATT
RENGÖRA VENTILEN
MEN KOM IHÅG ATT
INTE ÄNDRA NÅGON

INSTÄLLNING



EARTH 
HOUR

LÖRDAG den 26:e mars mellan kl. 20.30-
21.30 genomförs årets Earth hour, var med 
och släck din belysning du också för vår 
planet.

LÄMNA INTE FARLIGT AVFALL I SOPRUMMEN 
I VÅRA SOPRUM får det inte lämnas farligt avfall förutom på de områden det finns av-
sedda behållare för batterier och småelektronik, men det händer ändå att vi hittar gamla 
tv-apparater och annat. Som farligt avfall räknas just el skrot som tv-och radioapparater 
men också batterier och kemiska produkter in.

Att lämna farligt avfall i våra soprum kräver resurser av oss i både tid och pengar då vi som 
bostadsbolag och företag innefattas av en viss typ av hantering för att få lämna avfallet 
på återvinningsstationen. För privatpersoner är det kostnadsfritt och utan registrering.
Så att lämna sitt avfall på rätt ställe på engång resulterar i att vi kan spara pengar som i 
stället kan läggas på underhåll. 

Vi kommer inom kort att starta ett nytt projekt inom sophantering, håll utkik i Trivsamt 
under året!

የምግብ ቆሻሻን ማስወገጃ አንዲሁም የቆሻሻዎች አያያዝ

በቆሻሻ ክፍሎቻችን ውስጥ አሁንም ያረጁ ቴሌቪዥኖች እና ሌሎች መጣል የማይፈቀዱ 
እቃዎችን እናገኛለን ስለሆነም እባኮትን  ለባትሪ እና ለትንንሽ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች የተቀመጡ 
ኮንቴይነሮች ካሉባቸው ቦታዎች በስተቀር መጣል የማይፈቀዱ ቁሳቁሶችን አይጣሉ።
አደገኛ ቆሻሻ ከምንላቸው ውስጥ እንደ ቴሌቪዥኖች እና ራዲዮዎች ያሉ የኤሌክትሪክ ቆሻሻዎች 
እንዲሁም በተጨማሪ ባትሪዎችን እና የኬሚካል ምርቶችን ያካትታል። በቆሻሻ ክፍሎቻችን 
ውስጥ አደገኛ ቆሻሻን በሚጥሉበት ወቅት የሠራተኞቻችንን ጊዜ  እንዲሁም ድርጅታችንን 
ላላስፈላጊ ወጪ ይዳርጋል፣ እርሶ እንደ ግለሰብ ወደ ትልቁ የቆሻሻ ማስወገጃ ስፍራ ሔደው መጣል 
ያለቦትን ቆሻሻዎች ቢጥሉ ነጻ ሥለሆነ ምንም አያስከፍሎትም፣ ነገር ግን ለኛ  እንደ ድርጅት እዛ 
ወስደን በምንጥልበት ወቅት ስለሚያስከፍለን የመኖርያ አካባቢዎትን ለማስዋብ እንዲሁም 
ለተለያዩ ጥገናዎች መጠቀም የምንችለውን ገንዘብ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ላይ ከማዋል 
እድንቆጥብ ይረዳናል።
በቅርቡ የቆሻሻ አያያዝን በተመለከተ አዲስ ፕሮጀክት እንጀምራለን፣ የዓመቱ መፀዬት ላይ 
ስለምናወጣ ይከታተሉት!

DIGITAL
BOKNINGSTAVLA 
 
Vi har nu installerat en digital boknings-
tavla för bokning av tvättid på Storgatan 
101 i Sollefteå. Det är ett första test och 
vi kommer nu att göra en utvärdering. 
Utefter resultatet det kan komma att in-
stalleras på fler områden framöver. 
I samband med installationen av tavlan 
kan hyresgästerna nu också boka tvätt-
stugan digitalt via vår hemsida.



DET ÄR MED blandade känslor jag skri-
ver idag. Glädjande är att alla restriktio-
ner är borttagna och vardagen blir mera 
normal igen. Våren närmar sig och det 
blir ljusare för varje vecka som går.

Nu överskuggas vår vardag i stället av 
krig i Europa, något man för några må-
nader sen inte ens kunde tro kunde in-
träffa. Vi ser fallande börser världen över, 
stigande energipriser samt ökad infla-
tion. På det finns en oro för stigande rän-
tor framöver. Då är det skönt att jag kan 
säga att Solatum står stabilt. Vi har en 
stabil ekonomi och förväntas göra ett re-
sultat för 2021 minst i nivå med budget.

Det borgar för fortsatta investeringar 
samt underhåll av vårt fastighetsbestånd 
även om vi skulle vilja göra mera. Under 
2021 så har vi lagt ned ca 35 miljoner på 
investeringar och underhåll i vårt be-
stånd och för 2022 är den siffran närmare 

50 miljoner. Begränsningen är väl att ha 
resurser till att driva allt samt att det finns 
entreprenörer som kan utföra planerad 
projekt.

Vi har gjort en omorganisation inom 
fastighetsförvaltningen. Det gör vi för 
att minska arbetsbelastningen för några 
av våra medarbetare och med det följer 
förbättrad service till er hyresgäster då 
mera tid kan läggas på förebyggande 
åtgärder. Mera om detta på annan plats 
i Trivsamt. 

Vi kommer att börja planera för Bomö-
ten på respektive ort framöver. Det känns 
bra att kunna ses fysiskt igen så håll utkik 
efter inbjudan framöver.

Önskar er alla allt och så hoppas jag att 
vi ses snart.

Roger Lundin, VD

MED BLANDADE KÄNSLOR 
I TANKARNA



SOLLEFTEÅ
1002 Långgatan 23  Renovering av tvättstuga 
1002 Långgatan 25  Ombyggnad till ny gruppbostad  
1004 Storgatan 36  Nytt ventilationsaggregat samt ny hiss
1004 Storgatan 30–36  Nytt låssystem 
1005 Storgatan 38–40  Nytt låssystem
1006 Storgatan 25  Renovering av tvättstuga
1006 Storgatan 29  Ombyggnad till gruppbostad
1010 Djupövägen 36 SÄBO Renovering ytskikt, kök samt utvändig
    målning och utemiljö
1016 Vallåkersgatan 4–6  Rengöring yttertak
1016 Vallåkersgatan 4B  Renovering lokal för ny dagverksamhet
1019 Fridhemsgatan 4–6 SÄBO Renovering ytskikt och kök
1020 Hembygdsvägen 12 SÄBO Renovering ytskikt, utvändig målning samt utemiljö

LÅNGSELE
1102 Vikengatan 1  Renovering badrum och kök samt byte av fönster
1109 Ärebo SÄBO  Byte belysning och radiatorer

RAMSELE
1522 Centrumvägen 2–4  Åtgärder infart till parkering

JUNSELE
1606 Gunillavägen 4  Renovering av loftgång och balkonger
    samt byte av ytterdörrar
1606 Ängsvägen 3 SÄBO  Ombyggnad av lägenhet till lokal för Solrosen
1608 Gunillagården SÄBO Renovering ytskikt och kök
1608 Gunillagården SÄBO Byte ventilationsaggregat samt installation
    av sprinkler och brandlarm

NÄSÅKER
1702 Lissgården SÄBO  Utemiljöåtgärder
1702 Lissgården SÄBO  Byte ventilationsaggregat samt installation
    av brandlarm
1703 Gökvägen/Lärkvägen Installation av luftvärmepumpar
1707 Storgatan 21  Ombyggnad f.d. Folktandvård och Vårdcentral
    till nya lägenheter

PLANERADE ÅTGÄRDER OCH 
INVESTERINGAR UNDER ÅRET
UNDER 2022 SÅ HAR VI MÅNGA OLI-
KA PROJEKT SOM VI PLANERAR FÖR I 
VÅRA FASTIGHETER RUNT OM I KOM-
MUNEN.
HÖR KOMMER EN LISTA PÅ PLANE-
RADE ÅTGÄRDER:

Utöver ovanstående så utförs 
hela tiden lägenhetsunderhåll 
samt löpande underhåll av fastig-
hetsbeståndet.
Mera information kommer till dig 
som hyresgäst innan respektive 
åtgärd planeras att utföras.



SKADEDJUR

ATT STÄDA med ättika är både effektivt och ett bättre val för miljön, du kan enkelt själv 
göra egna rengöringsmedel med inte allt för många ingredienser. Det du behöver tän-
ka på när du använder ättika är att ättika och ättiksprit har olika % syra, och beroende 
på vilket recept du hittar på medel behöver du läsa noggrant vilken av sorterna det 
anges för att få en korrekt blandning. Den vanligaste och skonsammaste blandningen 
görs med 12% ättika.
Även om ättika är effektivt att städa med och dessutom är antibakteriellt fungerar det 
inte att använda på alla material då den är frätande och därför är det också bra att an-
vända handskar vid användning. Är du osäker på om du kan använda ättika på en yta är 
det smart att första testa på en liten yta som är relativt dold.

Gör eget allrent:
Blanda 2 dl ättika och 2 dl vatten i en sprayflaska. Passar bra som allrengöring att an-
vända i badrum och kök. Undvik däremot alla ytor av natursten som marmor, granit och 
liknande när du använder ättika eftersom den är frätande och skadar stenen.

Fler tips på hur du kan 
använda ättika som städmedel 
hittar du på: 
www.hemfrid.se/tips/stada-med-attika

DET FINNS en rad olika åtgärder vi själva 
kan göra förebyggande för att minska ris-
ken att drabbas av myror inomhus. Svart-
myran kan invadera hus och hem under 
vår- och sommarmånaderna, och skulle 
du drabbas av dem kan du kontakta vår 
felanmälan för hjälp. Vid svårare fall tar vi 
hjälp av saneringsföretaget Anticimex. 

• Rengör ofta och noggrant för att ta 
bort föda, se till att det inte ligger kvar 
matrester på golvet.

• Töm soporna regelbundet då myrorna 
dras till mat och fukt.

• Förslut livsmedel/skafferivaror/foder i 
täta förpackningar.

• Låt inte mat och vatten till husdjur bli 

stående framme.
• Våt torka golven regelbundet så blir du 

av med myrornas doftspår.
• Täta under altandörrar och på liknande 

ställen så att myrorna inte tar sig in.

Källa: www.anticimex.se

Förebygg oinbjudna gäster

VIKENGATAN 1
RENOVERINGEN på Vikengatan 1 i Lång-
sele pågår för fullt just nu, där gör vi stam-
byte med badrum- och köksrenovering 
samt även fönsterbyte. Så här kan det se 
ut under projektets gång.
 
Vår byggprojektledare Johan på platsbesök

Lokalvården tipsar 
– städa med ättika



VÅR DRIFTLEDARE 

UlfUlf
svararsvarar

!

NU HAR DU som hyresgäst chansen att tävla om hyresrabatt! 
Registrera dig för autogiro - ett smidigt och enkelt betalsätt som är ett bättre val för 
miljön. För att delta i tävlingen behöver du först registrera dig för autogiro, sedan 
kommentera på vårt Instagraminlägg om autogiro samt följa oss och då har du chan-
sen att tävla om 22 % i hyresrabatt under en månad. Du kan också välja att skicka 
mejl till solatum@solleftea.se i stället för att kommentera på Instagram men då blir 
hyresrabatten 12 %.

Du som redan idag är ansluten till autogiro behöver endast kommentera vårt inlägg 
på Instagram eller om du väljer att skicka ett mejl samt följa oss på Instagram.

Autogiroblankett hittar du enkelt på vår hemsida. Tävlingen avslutas 30 april.
Lycka till!

KLOCKAN PÅ MOTORVÄRMAREN GÅR 
FEL, HUR STÄLLER JAG IN RÄTT TID?

Ulf, områdeschef södra/driftledare svarar: 
Vi har olika sorter med de vanligaste heter 
GARO och ABB, för att ställa in någon av 
dessa gör du så här: 
 

GARO 
Inställning av klockan Så här gör Du: Håll 
in båda knapparna tills siffrorna börjar 
blinka, släpp knapparna och stega sedan 
tiden med hjälp av knapparna, framåt eller 
bakåt, tills rätt tid visas, släpp knapparna 
och efter några sekunder slutar siffrorna 
att blinka.

ABB 
Inställning av klockan så här gör du: Tryck 
på klocksymbolen tills texten Set visas 
i displayen aktuell tid blinkar i displayen 
och kan ställas om med valfri (-) (+) knapp.

ÄNDRAD NYCKELHANTERING VID FLYTT
BOR DU i område södra eller östra (Sollefteå, Långsele, Helgum, Graninge och Vall-
änge) och ska flytta från din lägenhet ska du själv lämna in dina nycklar hos oss på 
kontoret på Djupövägen 3, Sollefteå i samband med avflyttningsbesiktningen om inte 
annat överenskommits.

ቤት በሚለቁበት ወቅት የቁልፍ አስተዳደር ተለውጧል

የሚኖሩት በደቡብ ወይም በምስራቅ አካባቢ ከሆነ ማለትም (Sollefteå, Långsele, Helgum, 
Graninge och Vallänge) እና ከአፓርታማዎ የሚለቁ ከሆነ፣ የተረከቡትን ቁልፎች የቤቶት ፅዳት 
ከተፈተሸ በሃላ  በ Djupövägen 3 በሚገኘው ቢሮአችን በመገኘት ቁልፎትን አንዲያስረክቡ 
በትህትና  እንጠይቃለን ።

Tävling!



EN GÅNG PER ÅR förhandlar Solatum 
Hus&Hem hyran med Hyresgästfören-
ingen. Sist vi förhandlade var 2021 då vi 
tillsammans förhandlade fram en över-
enskommelse på ett två årsavtal gällande 
hyreshöjning för både 2021 och 2022.

För bostadslägenheter höjs hyran med  
1,5 %. Fördelat enligt nedan; 

•  Lägenheter i Sollefteå, Ärebo och Gran-
inge höjs med 18 kr/kvm, Ramsele och 
Långsele höjs med 12 k/kvm, Junsele och 
Näsåker höjs med 13 kr kvm lägenheter.

•  Rum höjs med 45 kr/månad.
• Parkeringsplatser, garage/carport och el-

bilsplatser höjs med 10–30 kr/plats och 
månad.

•  Lokaler med förhandlingsklausul höjs en-
ligt årets index 2,8 %.

Anledningen till att hyrorna höjs är för att 
täcka de kostnadsökningar som sker på va-
ror och tjänster både i Sollefteå specifikt, 
till exempel avgifter för sophantering, el 
och vatten, men också i samhället i stort 
som byggkostnader och löneökningar.

Hyran som Solatums hyresgäster betalar 
varje månad går främst till drift av husen, 
underhållskostnader och administration. 
Driftskostnaden kan vara värme, el, vatten, 
reparationer och fastighetsskötsel. Under-
hållskostnader är kostnader för att bibehål-
la en viss standard där hyresgästerna bor. 
Till exempel byte av fönster eller att total-
renovera ett äldre hus. I administrationen 
ingår kundcenter som hanterar felanmälan, 
företagsledningen, områdeschefer, med 
mera.

NYA HYROR FR.O.M.  1 APRIL 2022

NU ÄR frånluftvärmepumparna på 
Långgatan 23–25 i full drift, och ener-
giförbrukningen har sjunkit drastiskt.  
Fortfarande återstår en del jobb med 
att trimma in systemet, men redan nu är 
resultaten tydliga.  Solcellerna på Gran-
ingebyn börjar också vakna till liv efter 
vinterdvalan. I skrivande stund produ-
cerar dom nästan hundra kilowattimmar 
per dag.  Styrprojekten är klara installa-
tionsmässigt, men även här återstår in-
trimning. 

Totalt var energiförbrukningen på Sola-
tum 128 kWh/m2 för 2021, och det känns 
bra att kunna sänka den ytterligare utan 
att tumma på komforten. Med tanke på 
dagens höga energipriser, känns det 
också bra att redan ha kommit långt i 
energispararbetet. 

Energi



NY FASTIGHETSORGANISATION
Från 1/1 2022 har vi gjort en förändring i fastighetsorganisationen för att förbättra 
arbetet inom fastighetsskötsel och drift. Med det har vi även gjort en förändring av 
områdesindelningen, där det som tidigare varit område Östra delas i två delar.  
Område Västra kvarstår oförändrat.

SÅ HÄR SER DEN NYA ORGANISATIONEN UT:

Magnus Nordenmark, Fastighetschef 
Telefon: 0620-68 28 51
Mejl: magnus.nordenmark@solleftea.se 
Fastighetschef har det övergripande ansvaret för fastighetsskötsel 
och drift samt ansvar för energifrågor. Utöver detta även uppgifter 
som till exempel underhållsplanering och projektledning inom energi.

Nicole de Bruyn, Biträdande fastighetschef 
Mejl: nicole.debruyn@solleftea.se 
Bitr. fastighetschef ansvarar bland annat för myndighetskrav, 
lekplatser, storkök, avfallsfrågor och brandskydd.

Johan Bergström, Projektledare bygg 
Mejl: johan.bergstrom@solleftea.se 
Projektledare bygg ansvarar för projektering och genomförande av 
större ombyggnads- och underhållsprojekt.

OMRÅDESCHEFERNA ansvarar för löpande fastighetsskötsel, lägenhetsunderhåll, 
beställning genomförande och uppföljning av reparationer och serviceorder inom 
respektive område. Driftledare ansvarar för skötsel, underhåll och reparationer av 
värme, ventilation och el-installationer.

Område Östra innefattar nu Sollefteå tätort, utom Kommunhuset, Apotekshuset, GB-sko-
lan, Skidgymnasiet, Prästbordets skola och gruppbostäderna på Prästbordsvägen 7 och 
Åsbäcksvägen 10. 

Området har sex fastighetsskötare och områdeschef Östra är 
Lars Svensson. 
Mejl: lars.svensson@solleftea.se
Områdeschefen finns anträffbar på Storgatan 38 måndagar  
kl. 14:00-15:00, Solgården Djupövägen 30 onsdagar  
kl. 14:00-15:00.

Område Södra innefattar Kalknäs, Vallänge, Kommunhuset, Apotekshuset, 
GB-skolan, Skidgymnasiet, Prästbordets skola, gruppbostäderna på Prästbordsvägen 7 och 

Åsbäcksvägen 10, Långsele, Helgum och Graninge. 

Området har tre fastighetsskötare/tekniker och områdeschef Södra 
är Ulf Näsmark. 
Mejl: ulf.nasmark@solleftea.se
Områdeschefen finns anträffbar på Fridhemsvägen 19 A,  
Långsele onsdagar kl. 10:00-11:00.

Område Västra innefattar Edsele, Ramsele, 
Junsele, Näsåker samt Resele och Öhns 
skolor. 

Området har fem fastighetsskötare/ 
tekniker och områdeschef Västra är  
Lars Lundgren.
Mejl: lars.lundgren@solleftea.se
Områdeschefen finns 
anträffbar i Näsåker 
Storgatan 21 tisda-
gar kl. 17:00-18:00, 
Junsele Sesamhuset 
onsdagar kl. 10:00-
11:00 och Ramsele 
Storgatan 10 torsda-
gar kl. 10:00-11:00. 

Driftgruppen består av tre drifttekniker, 
och ansvarar för värme och ventilation i 
alla tre områden.  
Driftledare är Ulf Näsmark, som även 
är Solatums el-ansvarige.
Mejl: ulf.nasmark@solleftea.se

Felanmälan görs via ”mina sidor”, via 
telefon: 0620-68 22 22 eller mejl till  
solatum@solleftea.se. Solatums växel 
har nummer 0620-68 28 50.



BOSTADSOMRÅDE FRÅN FÖRR

KÄNNER DU IGEN VÅRA BOSTADSOMRÅDEN FRÅN FÖRR? 
Långgatan 23–25 i Sollefteå är vårt största område idag. Här ser du 
foto som tagits från skidbacken innan området var byggt och från 
när byggnationen startat. 

Idag ser området ut så här, förutom 
några skillnader i utemiljön.

Sedan har vi foton från Bruket i Sollefteå, då och nu.
Inte helt olikt sig, eller hur?


