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STÄLL DEN
I STÄLLET
ISTÄLLET

Svalkande
TIPS!

Håll koll på  
SOMMARENS ÖPPETTIDER

VALLÅKERSGATAN
förr och nu

- Din cykel -

Underlätta för fastighetsskötaren



Produktion: High Coast Media 2022
Tryck: ADC Media, Sollefteå 

KONTORET kommer under sommarveckorna 28–30 (11/7–29/7) att 
vara semesterstängt. Felanmälan är bemannad som vanligt och nås 
på telefon: 0620-68 22 22. Som hyresgäst gör du din felanmälan 
enklast via Mina sidor, men är ditt ärende akut ska du alltid ringa 
vår felanmälan. 

Under sommaren och semestern har vi mindre bemanning av per-
sonal och därför kan serviceordrar komma att ta längre tid att utföra 
än vanligt, vi ber er vänligen att ha överseende med det. Vi på Sola-
tum vill också passa på att önska er en trevlig sommar!

የበጋ ዕረፍት ወይም ሴመስተር
ቢሮው ከሳምንት 28-30 (11/7-29/7)  ለበጋ እረፍት ዝግ ነው። በአፓርታማዎት 
ወስጥ ችግር በሚገጥሞት ጊዜ ሪፖርት ማድረግያ ክፍላችን ግን እንደተለመደው 
ክፍት ስለሆነ በስልክ ቁጥራችን 0620-68 22 22 ላይ በመደወል ሰራተኞቻችንን 
ማግኘት ይችላሉ።  እርሶ እንደተከራይ በአፓርታማዎት ወስጥ ችግር በሚገጥሞት 
ጊዜ ሪፖርት ለማድረግ ቀላሉ መንገድ የእኔ ገጾች (Mina sidor) ላይ በመግባት ሪፖርት 
ማድርግ ነው፣ ነገር ግን ጉዳዮት  አስቸኳይ ከሆነ ሁል ጊዜ ወደ ሪፖር ማድረግያ 
ቁጥራችን ላይ መደወል አለቦት።
በበጋ እና በእረፍት ጊዜ፣ የሰራተኞቻችን ቁጥር አናሳ ስለሆነ  የአገልግሎት ትዕዛዞችን 
ማስተካከል ከወትሮው የበለጠ ጊዜ ሊወስዱ ስለሚችሉ እድትረዱን በአክብሮት 
እንጠይቃለን።በዚ አጋጣሚ ሶላቱም መልካም የበጋ እንዲሁም የእረፍት ጊዜ 
እንዲሆንሎት ይመኛል!

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

!

Sommar-
stängt

I sommar kommer ni kanske att se nya an-
sikten på våra områden, vi kommer näm-
ligen att ha sommarjobbande ungdomar 
som kommer att arbeta med bland annat 
vår utemiljö.

SKADEGÖRELSER 
PÅ OMRÅDET
VID pågående skadegörelser, in-
trångsförsök och inbrott i fastigheter/
förråd är det viktigt att kontakta Poli-
sen och anmäla till dem.

Sommarjobbare



I MITTEN på maj gick vår fastighetsskö-
tare Hans Sjölander i pension efter att 

ha arbetat i hos oss sedan augus-
ti 1998. Vi önskar honom all 

lycka till i framtiden och 
tackar för alla år och 

för ett fantastiskt ar-
bete. 

Tack för den här 
tiden, Hans!

MISSA INGEN INFORMATION, 
GLÖM INTE ATT LÄSA VÅR 
HEMSIDA.
HITTAR DU INFORMATION DU SÖKER 
PÅ VÅR HEMSIDA? 
Vi har just nu en enkät på vår hemsida där 
vi vill ta reda på just hur du upplever vår 
hemsidas information. Vi skulle uppskatta 
om du kunde ta dig tiden att besvara en-
käten.

VI HÄLSAR BRIAN MORRIS välkommen 
till oss, han började arbeta hos oss i mars 
och kommer att arbeta som fastighetsskö-
tare i Långsele. 

– Jag heter Brian Morris och är 45 år, jag 
kommer ursprungligen från Australien. 
Innan jag flyttade till Sollefteå jobbade jag 
som fastighetsskötare på en skidanlägg-
ning i fjällen och innan dess jobbade jag 
som driftchef på en stor teater i Stockholm. 
På fritiden sysslar jag med konstmåleri som 
jag ställer ut ibland och är aktiv med kajak-
paddling, löpning och att åka snowboard. FAST TELEFONI

Under året kommer kopparnätet att avslu-
tas i Graninge Bruk samt Undrom och därav 
kommer den fasta telefonin sluta att fungera. 
 

Lunchstängt på 
felanmälan
Från och med måndag 4 juli kommer fel-
anmälan att ha lunchstängt alla dagar mel-
lan kl. 12:00-13:00. Vi kommer endast att 
ta emot akuta felanmälningar under den 
tiden. 

Brian Morris

Aivis Bergs

NY PERSONAL 

AIVIS BERGS är ny fastighetsskötare i 
område södra och började arbeta hos oss 
i april. Vi hälsar honom välkommen och 
hoppas att han ska trivas hos oss. 

– Aivis Bergs heter jag. Nyinflyttad till Sol-
lefteå från Gävle. Tidigare jobbade jag 
med industriell fastighetsskötsel. Då hade 
jag andra miljöer men samma mål: funk-
tionella, hållbara och trivsamma miljöer/
lokaler.
På fritiden gillar jag att hoppa fallskärm el-
ler läsa någon spännande bok. Den senaste 
boken jag läste var ”Tatueraren i Auschwitz” 
av Heather Morris. Den rekommenderar jag 
er att läsa i sommar. Själv ska jag utforska 
fler naturutflyktsmål här i kommunen.



..att grilla på din balkong eller uteplats 
inte är tillåtet på grund av brandrisk, an-
vänd i stället områdets grillplatser om det 
finns eller ta med en egen grill till grönom-
rådet. Röken kan irritera dina grannar, så 
försök att förhindra att detta sker. 

Cyklar som ställs undan i cykelställ och inte 
kastas runt på gräsmattorna underlättar för 
personalen som klipper gräset och sköter 
den yttre skötseln på våra områden.

Och självklart kastas skräp i soptunnor och 
inte på marken. Då ser området mycket 
trevligare ut. 

Undvik spring i trapphuset och håll det 
rent på grejer. Trapphuset är så lyhört att 
det lätt ekar och kan därför störa andra bo-
enden i samma trappuppgång. 

Sist men inte minst att komma ihåg är att 
blomlådor måste placeras på insidan av 
balkongräcket för att inte riskera att ramla 
ner på någon.

በበረዳዎት ላይ ባርበኪው ወይም ግሪል ማድረግ 
ለ እሳት አደጋ ሊያጋልጥ ስለሚችል ክልክል ነው ፣ 
ባርበኪው ወይም ግሪል ማድረግ ሲፈልጉ ውጪ 
ላይ ለ ባርበኪው ወይም ግሪል ያዘጋጀነውን ቦታ 
ይጠቀሙ አልያም የራሶትን ግሪል ማድረግያ ወደ 
ውጪ ይዘው በመውጣት ይጠቀሙ። ጭሱ 
ጎረቤቶችዎን ሊረብሽ ስለሚችል ይህ እንዳይከሰት 
ለመጠንቀቅ ይሞክሩ።

ሳር ላይ ብስክሌቶችን አያስቀምጡ፣ ብስክሌቶቹን 
የብስክሌት መደርደሪያዎች ላይ ቢያስቀምጡ 
ሣር ለሚቆርጡ ሰራተኞቻችን ስራ ያቀልላቸዋል 
እንዲሁም አከባቢው የተዋበ እንዲሆን ያደርጋል 
።

በተጨማሪም ለአከባቢዎት መዋብ እባኮትን 
ቆሻዎችን በቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ውስጥ 
እንጂ በመሬት ላይ አይጣሉ።

በደረጃዎቹ ላይ መሮጥ እንዲሁም  የተለያዩ 
ቁሳቁሶችን በደረጃዎቹ መወጣጫዎች ላይ 
ከማድረግ ይቆጠቡ፣ ደረጃው ስለሚያስተጋባ 
ጎረበቶችዎን በቀላሉ ሊረብሽ ይችላል።

በመጨረሻም ሰው ላይ ከወደቀ ጉዳትን 
ሊያስከትል ስለሚችል፣የአበባ ማስቀመጫዎችን 
በውጨኛው የበረንዳ አጥር ላይ አያንጠልጥሉ፣ ።

ከበጋ በፊት ማስታወስ 
ያለቦት

VI PÅMINNER INFÖR 
SOMMAREN.. 

Svalkande 
tips!
INFÖR SOMMAREN 2021 de-
lade driften med sig av svalkande 
tips inför sommarens värme och vad 
du själv kan göra i din lägenhet, vi 
tycker att de är för bra för att inte 
delas igen. 
• Häng ljusa lakan för fönstren om 

inte persienner räcker till.
• Öppna upp alla innerdörrar i lä-

genheten och fixa korsdrag när 
det är som svalast, en liten glipa 
räcker.

• Spraya ett lakan med kallt vatten 
och häng framför ett öppet föns-
ter så kyls rummet ner av vinden 
som kommer in.

• Ställ en grund skål med is, flaskor 
med kallvatten eller kylklampar 
framför en fläkt och i takt med att 
isen avdunstar, kommer luften i 
rummet att kylas ner.

• Äta och dricka kall mat och dryck.
• Stäng av elektronik som avger 

värme ex. datorer, och låt inte 
TV:n stå i standby läge då den al-
strar värme.

Driftorganisationen kommer att 
jobba för fullt med att köra venti-
lationen nattetid, men när det är 
varmt ute blir även tilluften varm. 



MED allt högre energipriser, så är det ännu 
mer angeläget att energieffektivisera.  Luft/
luftvärmepumpar till Gök- och Lärkvägen i 
Näsåker blir vårt nästa energisparprojekt.  
Husen värms upp med direktel i dagsläget. 
Jobbet blir utfört under sommaren, och ska 
sänka elförbrukningen med ca 40 000 kWh/år.  
Vidare kommer det att bytas ventilationsag-

gregat på Storgatan 36 och Lissgården.  Näs-
ta stora energisparprojekt blir frånluftsvär-
mepumpar på Storgatan 25–31, och där ska 
projekteringen snart köras igång.  Solcellerna 
på Graningebyn producerar nu för fullt, 6 300 
kWh hittills i maj. Frånluftvärmepumparna på 
Långgatan 23–25 är i full drift, och projektet 
ska snart slutbesiktas. 

ENERGI PROBLEM MED 
STÖRANDE 
GRANNAR? 
Bor du i en hyresrätt med andra 
människor runt omkring dig behö-
ver du tänka på dina grannar och 
vilken ljudvolym du har för att inte 
störa andra i huset, och speciellt på 
kvällar och nätter när de flesta sover.
Vi handlägger störningsärenden ef-
ter en rutin som innebär att anmälan 
om störningar ska lämnas in till oss 
skriftligt. Anvisningar finner du på 
vår hemsida eller genom att kontak-
ta vår kundservice.

Försök att skapa en god relation till 
dina grannar. Vet du av att du skall 
ha en större fest med många besö-
kare är det klokt att meddela gran-
narna i förväg. 
Visste du att du som hyresgäst an-
svarar för dina gäster. 

Som boende i ett hyreshus behöver 
du också ha en förståelse för att an-
dra människor bor och lever i sam-
ma hus och har olika livssituationer. 
Vi behöver enkelt sagt ha en viss 
acceptans för en normal ljudvolym 
och vissa ljud går förstås inte helt 
och hållet att undvika. Små barn kan 
bli ledsna, grannens hund kanske 
skäller ibland och renoveringar kan 
låta. 

I dagsläget ligger ansvaret på Fti (förpack-
nings- och tidningsinsamlingen) för insam-
ling och hantering av återvunna förpack-
ningar som papper, kartong, plast, glas 
och metall. Tanken är att alla ska lämna sin 
återvinning på någon av deras stationer. De 
finns runt om i hela kommunen, till exempel 
vid matbutiker eller tankstationer. 

Men detta är på väg att förändras och tan-
ken är att ansvaret ska läggas på kommu-
nerna, det är dock inget som är klart i dags-
läget men vi hoppas att vi snart får en bättre 
tydlighet kring det för att kunna förbättra 
källsorteringen i våra fastigheter enligt nya 
direktiv. 

SOPHANTERING



SKRIVER dessa rader från en hotellobby i 
Stockholm. Solen skiner och det grönskar 
för fullt. Jag samt vår ordförande; Anders 
Bergman, ska träffa kollegor från andra bo-
stadsbolag runt om i landet under ett par 
dagar. Det är viktigt med nätverkande med 
andra bolag. Alltid kan man få till sig några 
bra idéer från dessa eller varför inte dela 
med sig av goda exempel från oss i Sollef-
teå. Annars så domineras medierna av kri-
get i Ukraina, stigande räntor samt hög in-
flation. I riket har kostnaderna för att bygga 
stigit med över 12 % på ett år samt att ma-
terialpriser på byggvaror och färg har stigit 
upp emot 40 % under samma period. Det 
gör att många bolag valt att ”pausa” flera 
projekt då det helt enkelt blir för dyrt att 
genomföra dessa projekt. Bränslepriserna 
ligger också på rekordhöga nivåer vilket 
påverkar oss med bland annat höjda pri-
ser för sophämtning och snöröjning. Trots 
allt detta negativa så ser vi positivt på ut-
vecklingen i Sollefteå Kommun. Försvarse-
tableringen samt satsningen i Långsele på 
Hamreåkern ger framtidstro vilket gör att 

vi fortsätter enligt plan med våra investe-
ringar och underhåll. På Vikengatan i Lång-
sele helrenoverar vi lägenheterna med nya 
stammar, badrum, kök, fönster samt för-
bättrad ventilation. På Storgatan 21 i Näs-
åker väntar vi på bygglovet för att kunna 
bygga om f.d. folktandvård och vårdcentral 
till 5 st. nya tillgängliga lägenheter. Till det 
kommer satsningen på två nya gruppbo-
städer för funktionsstöd i Sollefteå. Beträf-
fande underhåll så kommer vi att ompri-
oritera medel till inre lägenhetsunderhåll 
och i stället hålla tillbaka på det yttre un-
derhållet under detta år. Positivt också att 
vi kunnat vara med på bomöten igen nu 
under våren. Vi kommer att bjuda in till hy-
resgästkvällar på respektive ort under året 
för att få en bra dialog med er hyresgäster 
och fånga upp önskemål på förbättringar 
och behov. Vill nu också påminna er om att 
jag gärna kommer på besök om ni önskar 
nu när restriktionerna är borta. Med dessa 
rader vill jag önska er en skön och avkopp-
lande sommar.

SOMMAREN ÄR HÄR!

VANLIGA MISSAR I 
FLYTTSTÄDNINGEN 
Det är mycket att tänka på vid en flytt, och 
städningen av lägenheten är en stor och vik-
tig del för att nästa hyresgäst ska få ett trev-
ligt välkomnande till sitt nya hem.
Vi förstår att det inte är enkelt att komma 
ihåg allt så här kommer några ställen som of-
tast missas i flyttstädningen av köket:
• Undersidan av överskåpen och översta 

hyllorna
• Bakom spisen
• Inuti kökslådorna
• Mellan fönsterram och persienner
• I diskbänksskåpet där avloppsrören går ner
• Listen runt kylskåpsdörren
• Ugnsluckan
• Fronterna under fryslådorna, de är oftast 

avtagbara. 
• Filter till köksfläkt
• Bakom element

ቤት ሲለቀቅ በሚደረገው 
ጽዳት ወቅት ብዙውን ጊዜ 
ሚረሱ ነገሮች
ቤት በሚለቀቅበት ወቅት ሊታሰቡ የሚገቡ 
ብዙ ነገሮች አሉ፣ አፓርታማውን ማፅዳት አንዱ 
እና ትልቀ ነገር ነው ፣ የአፓርታማው በደንብ 
መጽዳት ለቀጣዩ ተከራይ ወደ አዲሱ ቤታቸው 
በሚገቡበት ወቅት መልካም አቀባበል ይሆናል።
ሁሉንም ነገር ለማስታወስ ቀላል እንዳልሆነ 
ስለምንረዳ ፣ ከዚ በታች ብዙውን ጊዜ በተለይ 
በኩሽና  ጽዳት ወቅት ሚረሱትን ነገሮች 
ዘርዝረንሎታል።
የላይኛው መደርደሪያዎች ስር እንዲሁም 
የላይኛው ካቢኔዎች
ከምድጃው በስተጀርባ
የኩሽና መሳቢያዎች ውስጥ
በመስኮት ፍሬሞች መሃከል
የእቃማጠብያው ስር ያለውን የውኃ መውረጃ 
ቱቦዎች
በማቀዝቀዣው በር ዙሪያ ያሉትን ጎማዎች
የምድጃው በር
ከፍሪጁ ስር
የኩሽና አየር ማውጫ
ከኤለመንቱ በስተጀርባ



FRÅN FÖRR

Området nu.

Känner du igen dig? På nedanstående 
svartvita foton ser vi området på Vallåkers-
gatan i Sollefteå.



FÖLJ OSS i våra sociala medier, vi finns på Facebook och Instagram. Där brukar vi vara 
snabba att uppdatera någon händelse, som en plötslig vattenavstängning eller telefoni-
problem. 
Där får du också följa oss mer i vår vardag och vad som händer hos oss, du kan bland annat 
läsa presentationer av vår personal. 

MISSA INTE ATT FÖLJA 
OSS I SOCIALA MEDIER

BRANDSKYDD
NICOLE tipsar om MSB’s app Brandrisk 
Ute. Den hjälper dig att hålla koll på brand-
risken vart du än befinner dig, om det finns 
ökad brandrisk eller om det skulle vara eld-
ningsförbud i området du vistas i. 

PÅ MED LOCKET
Lägg alltid locket på kastrullen när du 
kokar något på spisen. På så vis förbrukar du 
bara en tredjedel av energin som krävs om du 
kokar utan lock. 

HÅLL RÄTT TEMPERATUR
Tänk på att ha rätt temperatur i din kyl och frys. 
Det räcker med  -18 grader i frysen och +6 gra-
der i kylen, vilket sparar både energi och pengar. 
Kom ihåg att alltid lukta och smaka på maten för 
att avgöra om den går att äta.

STÄNG AV KÖKSFLÄKTEN
Se till att du stänger av köksfläkten när den 
inte längre behövs. Den transporterar nämli-
gen ut stora mängder med uppvärmd inneluft, 
och det är ju onödigt att elda för kråkorna.

3 ENKLA 
ENERGISPARTIPS

NYA PRISER PÅ TILLVAL
FRÅN 1 JULI 2022 gäller nya priser på tillval. Priserna är förhandlade med
Hyresgästföreningen. Under sommarveckorna 26–31 tar vi inte emot några nya
beställningar på tillval. Vi ber er att återkomma vecka 32.

Diskmaskin   125 kr/månad. 
    Förutsätter att utrymme finns samt att gällande regelverk uppfylls. 
Spis med häll och varmluftsugn 50 kr/månad. 
Höjd standard avseende köksluckor 150 kr/månad. 
inkl. bänkskivor och kakel  Förutsätter att gällande regelverk kan uppfyllas. 
Persienner   7 kr/st/månad. 
Tvättmaskin 40 cm toppmatad 125 kr/månad. 
Luftvärmepump   300 kr/månad.
    (Gäller småhus med eluppvärmning och kallhyra) 
Tittöga i lägenhetsdörr  5 kr/månad.

Under sommarveckorna 26–31 tar
vi inte emot några nya beställningar
på tillval.
Vi ber er att återkomma vecka 32.


