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

PÅ GUNILLAVÄGEN 4 i Junsele har vi under sommaren renoverat balkonger, entrébroar 
och loftgången. Loftgången och entrébroarna har lagats från skador och sedan har det 
lagts en ny halkfri och vattentät beläggning.

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

FELANMÄLAN
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

!

MISSA INTE TEXTEN 
PÅ HYRESAVIERNA!

FÖRSÄLJNING AV 
CENTRUMVÄGEN 

Renovering av balkongerna 
på Gunillavägen 

HUSEN på Centrumvägen 3–19 samt 25–
35 har varit avställda sedan 1 februari 2020. 
Tanken har där varit att omvandla dessa till 
egna hem till försäljning.
Detta har dock inte gått att genomföra då 
gällande detaljplan för fastigheterna inte 
medger detta och Jävsnämnden har avsla-
git ansökan om ändring av detaljplan.
Solatum’s styrelse har då fattat beslut om att 
fastigheterna ska säljas i befintligt skick som 
hyresfastigheter.
Under sommaren har därför en försäljnings-
process pågått som avslutades i augusti. 
Köpare av fastigheterna är Ramsele Bostä-
der AB och tillträdesdag är 1 december.

Har du sett att vi skriver meddelande på 
våra hyresavier?  Om inte kika gärna en ex-
tra gång nästa gång, ibland skriver vi om 
avvikande öppettider eller andra föränd-
ringar hos oss som är bra att få vetskap om.



UNDER sommaren deltog personal från 
lokalvården på golvvårdsutbildning. Golv-
vård gör vi för att underhålla golven och 
lägga grunden för en enklare städning un-
der resten av året. 

Golvvårds-
utbildning 

PÅ GRUND AV personalförändringar i vår 
städpool kommer vi i framtiden inte kunna 
erbjuda hemstädningar längre. Emil Hans-
son har valt att testa på nya äventyr och slu-
tade arbeta hos oss i början på sommaren. 
Birgitta Näslund arbetar numera som lokal-
vårdare på Helgum skola. 

Vi vill tacka Emil för ett fantastiskt jobb och 
vi önskar honom lycka till i framtiden.

STÄDPOOLEN 

ÅR 2024 ska kommunerna själva ta över 
förpackningsinsamlingen från Fti (för-

packnings- och tidningsinsam-
lingen) enligt ett beslut från 

regeringen. Det bety-
der att kommunerna 
kommer ansvara för 

all insamling av förpackningsavfall som kar-
tong, plast, glas, metall etc.
 
År 2021 såg återvinningsgraden i Sverige ut 
så här. Återvinningsgraden visar hur mycket 
förpackningar som återvunnits och används 
till nya produkter.

SOPHANTERING

I trapphuset på Storgatan 21 i Näsåker finner ni dessa fina foton över byn från förr i 

tiden. Trevligt eller hur?

Följ oss i våra 
sociala kanaler!



Har du gjort en felanmälan och sitter otå-
ligt och väntar på att fastighetsskötaren ska 
dyka upp?
Så betänk följande att vi har olika hand-
läggningstider beroende på hur akut felet 
är. En trasig persienn har en handlägg-
ningstid upp till 10 arbetsdagar medan 
ett avloppsstopp räknas som akut och ska 
åtgärdas under samma dag. Ett blinkande 
lysrör eller byte av batteri i en brandvarnare 
ska bytas inom två arbetsdagar.

Inträffar det ett akut fel under tiden konto-
ret är stängt vänder du dig till vår jour på 
telefon: 0620-68 22 22
Vi har egen personal som har beredskap 
och kan rycka ut och hjälpa dig om det 
händer något akut. 

በአፓርታማዎ ውስጥ የተፈጠረው 

ስህተት ምን ያህል አጣዳፊ እንደሆነ 

ከተመለከትን በሃላ እዛ ላይ በመመርኮዝ 

ለያንዳንዱ ሥህተቶች መልሶ የማስተካከያ 

ጊዜዎች ስላሉን ከሡ አንፃር ስተቶቹን 

እናስተካክላለን። ለምሳለሌ ያህል መስኮት 

ላይ ያለው የፀሀ መከላከያ (ፓርሸን)

በሚበላሽበት ወቅት የማስተካከያ 

ጊዜአችን 10 ቅን ሲሆን ነገር ግን  የውኃ 

መውረጃ ቱቦዎች በሚደፈኑበት ወቅት 

በአፋጣኝ መሥተካከል ሥላለበት በአንድ 

ቀን ውስጥ አናስተካክለዋለን። ብልጭ 

ድርግም የሚል የፍሎረሰንት አምፖል 

እንዲሁም የእሳት አደጋ ማስጠንቀያው 

ባትሪ መቀየር በሁለት የስራ ቀናት ውስጥ 

እናስተካክላለን።

ቢሮው ዝግ በሚሆንበት ቀናት ላይ 

ድንገተኛ አጣዳፊ የሆኑ ችግሮች 

ከገጠሞት እባክዎን የጥሪ አገልግሎት 

ስልክ ቁጥራችን በሆነው  0620-68 22 

22 በመደወል ስህተቱን ያመልክቱ ።

አስቸኳይ የሆኑ  ስህተቶች   በሚፈጠሩበት 

ወቅት ከስራ ሰአት ውጪ አንዲሁም 

ቅዳሜና እሁድ ሊረዱዎት የሚችሉ 

የራሳችን ሰራተኞች ስላሉን ለአስቸኳይ  

ስህተቶች  መደወል ይችላሉ ።

የኃይል ውድቀት 
ቢከሰት
መብራት በሚጠፋበት ጊዜ በአብዛኛው 
እኛም ምክንያቱን ወዲያው ስለማናቅ እኛ ጋር 
ከመደወል ይለቅ    የ E.ONs       ድህረገፅ ላይ 
በመግባት መብራት የጠፋበትን ምክንያት 
መመልከት ይችላሉ። አብዛኛውን ጊዜ 
የመብራት ችግር ሲፈጠር ፈጣን የሆነ መረጃ 
በድህረገፃቸው ላይ ስለሚያስቀምጡ በቀላሉ 
አዛ ላይ መመልከት ይችላሉ።
www.eon.se 

የስሕተት ሪፖርት አድርገው 
የንብረት አስተዳዳሪው 
( ጠባቂው) እስኪመጣ 
በትዕግስት እየጠበቁ ነው?

HANDLÄGGNINGS-
TIDER FELANMÄLAN 

VID STRÖMAVBROTT
VID ETT pågående strömavbrott vet 
vi oftast lika lite som er hyresgäster vad 
som har hänt. Snabbaste sättet att få 
reda på information om strömavbrottet 
är att besöka E.ONs hemsida www.eon.
se och söka via deras avbrottskarta. De 
brukar vara snabba med att gå ut med 
information och uppdaterar regelbun-
det i ärendet. 

MINA SIDOR
Om du skulle tappa bort din hyresavi kan 
du själv titta och hämta den digitalt via 
Mina Sidor, du kan också göra din felanmä-
lan direkt till oss där. Du loggar in till Mina 
Sidor via vår hemsida.

Är din felanmälan akut vill vi att du ring-
er och anmäler direkt till oss på telefon:  
0620-68 22 22



Upplever du problem med ventilationen i 
lägenheten, känns matos eller andra dof-
ter från granne eller trapphus? Kanske har 
du då stängt de spaltventiler som kan sit-
ta i överkant på fönstret eller har ni stängt 
eller kanske täppt igen de ventiler som 
sitter i tak eller på vägg? Dessa ventiler i 
lägenheten är injusterade i ett visst läge av 
fackmän, för att ge så bra luftombyte som 
möjligt, ändras de så kan det medföra att 
det skapas en obalans i ventilationen i din 
lägenhet. Har du frågor om ventilationen 
eller vill göra en felanmälan är du välkom-
men att kontakta oss.

በአፓርታማው ውስጥ የአየር ማናፈሻ 

ችግር ካጋጠመዎት፣ከጎረቤቶት ወይም 

በደረጃ መውጫው ላይ  የምግብ 

ወይም ሌላ ሽታዎች ይረብሾታል? 

ምናልባት  በመስኮቱ አናት ላይ ያለውን 

የአየር ማናፈሻ ወይንም በጣራው ላይ 

እንዲሁም  በግድግዳው ላይ ያሉትን 

የአየር ማናፈሻ  ዘግተውት ሊሆን ይችላል፧ 

በአፓርታማዎቹ ውስጥ ያሉትን የአየር 

ማናፈሻዎች  በተቻለ መጠን ጥሩ የሆነ 

የአየር ዝውወር እንዲኖረው ታስቦ 

በባለሙያዎች የተስተካከሉ ስለሆኑ፣ 

የአየር መናፈሻዎቹን እርሶ በራሶት 

ከቀየሩት በአፓርታማዎ ውስጥ የአየር 

መናፈሻ አለመመጣጠን እንዲፈጠር 

ሊያደርግ ይችላል።ስለ አየር ማናፈሻው 

ጥያቄዎች ካለዎት ወይም ስሕተትን 

ሪፖርት ለማድረግ ከፈለጉ እባክዎን 

ያነጋግሩን።

Projektet på Vikengatan 1 i Långsele med 
stambyte, badrum- och köksrenovering 
samt fönsterbyte fortsätter i full fart och 
startade med etapp 2 efter semestern. 12 

lägenheter av 20 är helt färdigrenoverade 
och nu återstår de sista att bli klara. Vi har 
hållit oss till tidsplanen hittills och beräknar 
vara klara i januari 2023.

PROJEKT – VIKENGATAN

Studentboende i Sollefteå
DEN 1 september förvärvade vi fastigheten Linden på Hågestavägen 8 i Sollefteå och vi 
erbjuder nu från i höst studentrum för uthyrning.
Dessa kommer hyras ut till studenter mellan 16–25 år som går på gymnasieskola, högskola 
eller universitet i Sollefteå Kommun. 

PROBLEM 
MED VENTI-
LATIONEN?



TILLBAKA på job-
bet efter en veckas 
semester i älgskogen. Tyvärr grumla-
des veckan av en förkylning orsakad av 
Covid vilket gjorde att jag fick vara isole-
rad i flera dagar.
Mediaflödet domineras av valet och i skri-
vande stund är det inte klart vilken reger-
ing som Sverige får. I Sollefteå är det däre-
mot klart att Centern kommer att fortsätta 
att styra fyra år till. Troligtvis då i samverkan 
med VI och V.
Vår projektverksamhet går för högtryck just 
nu. Renoveringen av Vikengatan i Långse-
le är inne i slutfasen och kommer att vara 
färdigställd i december. Ombyggnaden av 
gruppbostaden på Storgatan 29 i Sollefteå 
pågår för fullt och snart drar vi i gång även 
ombyggnad av gruppbostaden på Lång-
gatan 25. Vi har dessutom förvärvat fast-
igheten Hågestavägen 8 i Sollefteå även 
kallad Linden per den 1 september. Där 
kommer vi att bygga ytterligare en grupp-
bostad i bottenvåningen. På övervåningen 
är det nu ett regelrätt studentboende med 
10 st rum. Förutom dessa projekt så reno-
veras det lägenheter överallt i vårt bestånd 
samt att utemiljöer förbättras lite varstans. 
Något som vi kommer att börja med fram-
över är boendedialoger på respektive ort 
eller område. Först ut är Ramsele där vi 
inbjuder till boendedialog på kvällen den 

20 september i sam-
band med att vi 

officiellt in-
viger det 
nya områ-

deskontoret 
med öppet hus 

under eftermid-
dagen. Framöver kommer vi att bjuda in 
på övriga orter också. Så ta chansen att 
komma och träffas oss och lämna dina syn-
punkter på vad som kan förbättras där du 
bor. Nu i september pågår arbetet med 
delårsbokslutet. Vi kan se ökade kostnader 
på tjänster där bränslepriserna påverkar 
som tex sophämtning men även på räntor-
na när vi ska lägga om våra lån. Inför nästa 
år finns även en oro för ökade elpriser. Hur 
det kommer att påverka hyresförhandling-
arna nästa år återstår att se men klart är att 
kostnaderna ökar i stort, både för oss som 
bolag och oss som privatpersoner. Trots 
det måste vi se positivt på framtiden. Vi 
hoppas på nya företagsetableringar och 
inflyttning. Solatum kommer att fortsätta 
att arbetet med att förbättra och underhål-
la våra fastigheter så att attraktiva bostäder 
ska finnas i alla delar kommunen. 
Med dessa rader önskar jag er alla allt gott 
och en fin höst.

Roger Lundin, VD

INGA SAKER I TRAPP-
HUSEN
Det är förbjudet att förvara saker i trapphu-
set som dörrmattor, skohyllor, möbler, skor 
och annat. Det utgör en brandrisk samt att 
det försvårar trappstädningen för våra lo-
kalvårdare avsevärt. 
Vänligen plocka bort alla saker i trapphuset 
som ej ska vara där. Trapphuset är en viktig 
utrymningsväg!
Tänk på att trapphuset är din väg ut och 
räddningstjänsten väg in!

በደረጃዎቹ ላይ እቃዎች 
አያስቀምጡ

እንደ የበር ላይ ምንጣፎች ፣ የጫማ 
መደርደሪያዎች ፣ የቤት እቃዎች ፣ ጫማዎች 
እና ሌሎች የመሳሰሉ ነገሮችን ደረጃዎቹ ላይ 
ማስቀመጥ የተከለከለ ነው ። 
ለእሳት አደጋን ያጋልጣል እንዲሁም ለጽዳት 
ሰራተኞቻችን ደረጃውን በሚያፀዱበት ወቅት 
ያስቸግራል።
እባኮትን ደረጃው ላይ ያሉትን አስፈላጊ ያልሆኑትን 
እቃዎች በሙሉ ያንሱ፣ ደረጃው ወሳኝ የሆነ 
መንገድ ነው!

ያስታውሱ ደረጃ መውጫው የእርስዎ መውጫ 
እና የድንገተኛ ጊዜ አገልግሎት መግቢያው ነው!

BRANDSKYDD
NÄR brandvarnaren börjar pipa med jäm-
na mellanrum är det dags för batteribyte, 
gör en felanmälan till oss, då kommer fast-
ighetsskötaren och byter batteriet.
När brandvarnaren börjat pipa räcker bat-
teriet 1–2 veckor innan det är helt urladdat. 
Har du varit bortrest ett längre tag är det 
bra att testa sin brandvarnare så inte batte-
riet har blivit slut under tiden du inte varit 
hemma. 

በደረጃዎቹ ላይ 
እቃዎች አያስቀምጡ
የእሳት ማስጠንቀቂያው መደወል 

(መጮህ)ከጀመረ ባትሪ መቀየርያ ጊዜ 

ደርሶ ስለሆነ ባትሪውን መቀየሮትን 

አይዘንጉ ፣ የእሳት ማስጠንቀቂያው 

መደወል (መጮህ)ከጀመረ ባትሪውን 

መቀየርያ ጊዜ ደርሶ ስለሆነ ባትሪውን 

እድንቀይርሎት ወደ ስህተት ማመልከቻ 

ስልክ ቁጥራችን በመደወል መተን 

እድንቀይርሎት ያሳውቁን።

የእሳት  ማስጠንቀቂያው (ማንቂያው) 

ድምጽ ማሰማት ወይም መጮህ 

ከጀመረበት ቀን ጀምሮ ፣ ባትሪው 

ሙሉ በሙሉ  ከመጥፋቱ በፊት ከ 1-2 

ሳምንታት ይቆያል።

ለረጅም ጊዜ በቶት ካልነበሩ ፣ እርስዎ 

ቤት ባልነበሩበት ወቅት ባትሪው አልቆ 

እንዳይሆን ወደ ቤቶት ሲመለሱ ባትሪው 

አለማለቁን ማየቶትን አይዘጉ።

HÖGTRYCK PÅ PROJEKTVERKSAMHETEN



Som vi skrev i förra numret så har vi haft 
ungdomar som arbetat hos oss under 
sommaren och vilket fantastiskt jobb de 
har gjort med bland annat målning, ogräs-
rensning och markering av 
trappsteg.

Här kommer ett axplock av 
deras arbete

SommarjobbareHÖGTRYCK PÅ PROJEKTVERKSAMHETEN

NY UTEPLATS LÅNGSELE
I sommar har området Villavägen, Kvistvägen och Tvärvägen i Långsele fått en ny uteplats 
och nya grusgångar.

BETALSÄTT
AUTOGIRO, e-faktura 
eller pappersfaktura? Välj 
det betalsätt som passar 
dig.
Vi erbjuder hyresavier 
per post, e-post, autogi-
ro och e-faktura. 
Gör du inget val skickas din hyresavi 
via posten.

Autogiro är ett smidigt och enkelt sätt 
att betala din hyra på, hyran dras au-
tomatiskt varje månad från ditt bank-
konto. 
För att ansluta dig till autogiro behö-
ver du först fylla i en blankett, du hittar 
den enkelt på vår hemsida eller så kon-
taktar du oss så sänder vi ut en till dig.

E-FAKTURA beställer du själv via din 
internetbank. 

Skulle du vilja ha din hyresavi på mej-
len behöver du kontakta oss och läm-
na en giltig mejladress. 



ELPRISERNA är turbulenta nu, även på våra 
breddgrader som tillhör elområde SE2. An-
ledningen är till största delen att överföring-
en genom gasledningarna från Ryssland till 
Tyskland är stoppade.  Energimängden med 
dessa ledningar i full drift motsvarar ungefär 
30 normalstora kärnkraftverk.  

Vissa av er boende har bundna elpriser, och 
ett bundet pris från en seriös leverantör gäl-
ler.  Mindre seriösa leverantörer har förvarnat 
om att de kan komma att säga upp bundna 
avtal, men detta har inte hänt ännu.  Vad 
som händer med rörliga avtal är omöjligt att 
förutse. Med rörligt elavtal betalar med ett 
månadsmedelvärde för elen. Dom höga el-
priserna det skrivs om i media gäller endast 
hittills endast vissa timmar eller dagar. Dom 
är med och påverkar månadsmedelvärdet, 
men under samma månad finns även da-
gar med normala priser, så medelvärdet blir 
nånstans däremellan.

Vill man binda elpriset nu, så sker det till en 
relativt sett hög kostnad. Men det innebär 
en försäkring mot ännu högre priser.

För att minska risken för oförutsett höga el-
kostnader, kan man för det första hålla koll 
på hur stor elförbrukning man hade förra 
vintern, och på Nordpool kan man se hur 
månadspriset utvecklas.  Behöver man be-
gränsa förbrukningen så är det att minska 
användningen av ev. värmekällor, inte ha 
belysning på i onödan, byta till LED-lampor, 
inte köra köksfläkten mer än vad som be-
hövs etc. som gäller. 

För er som bor i småhus med kallhyra görs 
även varmvattnet med el.  Småhus med kall-
hyra har en så pass hög elförbrukning att 
eventuella politiska stödpaket kan komma 
att träda in, precis som förra vintern.

SPARA EL – tips inför 
kommande situation

NU har hösten kommit, och det är skarpt 
läge för värmesystemen igen. Allt håller på 
att gås igenom, så det ska fungera när det 
är dags. 
Vi väntar fortfarande på luft/luftvärmepum-
parna till Gök- och Lärkvägen i Näsåker. 
Frånluftvärmepumparna på Långgatan i Sol-
lefteå går som de ska nu, och sänker energi-
förbrukningen med ca 50%. På Graningebyn 
kan första årets drift av solenergianläggning 
summeras till ca 60 000 kWh producerad el, 
varav så gott som allt använts inom fastig-
heten. Projektering pågår på ett antal nya 
energisparprojekt, och de kommande åren 
planerar vi att ta avgörande steg för att nå 
de uppsatta målen inom Allmännyttans Kli-
matinitiativ.
Energimarknaden är minst sagt osäker nu. 
Då är det bra att ha en stor del av energi-

effektiviseringen gjord redan, men också 
angeläget att fortsätta jobbet.  Vi vet i dags-
läget varken vad elen eller fjärrvärmen kom-

mer att kosta nästa år, men med nyckeltal 
som redan är låga så är vi väl förberedda för 
2023.

ENERGI


