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SOLATUM
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!

Produktion och tryck: 
ADC Media, Sollefteå 2022

Följ oss i våra 
sociala medier!

NI HITTAR OSS PÅ BÅDE 
FACEBOOK OCH INSTAGRAM. 

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 - Område Östra
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
Gör din felanmälan enkelt via Mina Sidor. 
Om inte din felanmälan är akut förstås, 
då ringer du vår jour.

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

ÖPPETTIDER JUL OCH NYÅR
Måndag 26 december  stängt
Torsdag 5 januari  09:00-11:45
Fredag 6 januari stängt

Övriga dagar öppet som vanligt. 

ÖPPETTIDER
Öppettider kontoret
Måndag-torsdag 13:00-16:00
Fredag 09:00-11:45

Telefontider växel
Måndag-torsdag 09:00-16:00
Fredag  09:00-14:00

Telefontider uthyrningen
Måndag, onsdag & torsdag 09:00-15:30
Tisdag 09:00-16:00
Fredag 09:00-14:00

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

FRÅN OCH MED DEN 29 NOVEMBER 
har kontoret och växeln förändrad öppet-
tid på tisdagar. 

Besökstiden är mellan kl. 13:00-16:00 samt 
telefontiden mellan kl. 09:00-16:00.

Uthyrningen har telefontid som vanligt till kl. 
18:00 och kommer därför att kunna ta emot 
förbokade besök mellan kl. 16:00-18:00.

Ändringen gör vi då behovet av att besöka oss 
under denna tid har minskat och nyttjas inte.

ÄNDRAD BESÖKSTID 
PÅ TISDAGAR 

ANSÖK ENKELT 
OM AUTOGIRO

Autogiro är ett enkelt sätt att betala sin hyra 
på, nästan lika enkelt är det att ansöka om. 

På vår hemsida www.solatum.se/dokument 
hittar du blanketten för ansökan, där kan 
du fylla i och sedan skriva ut för att kunna 
skicka in den till oss.

Behöver du hjälp eller vill ha blanketten 
hemskickad? 
Kontakta oss på telefon: 0620-68 28 52.

VI ARBETAR PÅ ATT INFÖRA EN SMS-
TJÄNST som ska kunna skickas ut en på-
minnelse vid sen hyresbetalning men också 
andra meddelanden.

VIKTIGT FÖR ER HYRESGÄSTER är att 
kontrollera att era uppgifter stämmer, har 
du bytt mobilnummer eller mejladress 
uppdaterar du enkelt dina uppgifter på 
Mina Sidor på www.solatum.se.

NY SMS-
TJÄNST



VEM VILL DU HA HJÄLP AV I JUL?

VAR FÖRSIKTIG MED LJUSEN i jul och 
glöm inte att släcka dem.

Kom också ihåg att testa din brandvarnare 
så att den fungerar. Är batteriet slut eller 

att den inte fungerar så behöver du göra 
en felanmälan, fastighetsskötaren kommer 
då och byter.

Glömmer du lätt bort att testa din brand-

varnare? Anmäl dig då till MSB’s sms-på-
minnelse på www.msb.se/testabrandvarna-
re. Där väljer du själv vilket intervall du vill 
ha din påminnelse.

FÖRSÖK ATT PARKERA din bil mitt i ru-
tan, då ryms din granne på sidan med sin 
bil också. Alla som hyr en bilplats skall kun-
na nå och använda sin motorvärmarstolpe 
därför är det viktigt att parkera din bil rätt.

SKÖTSEL SOM SKOTTNING  och sandning av hyrd par-
keringsplats ansvarar du som hyresgäst själv för, detsam-
ma gäller utanför hyrt garage eller carport.

Våra entreprenörer kan i mån av tid och utrymme även 
skotta och sanda din parkering ifall det inte står någon bil 
på platsen.

KOM IHÅG ATT FÖRNYA  ditt parkerings-
tillstånd för av- och pålastning på Storgatan 
25–31 om du fortsatt har behov av det, annars 
riskerar du parkeringsböter. Kontakta kund-
service för ansökningsblankett.

PARKERA RÄTT 
I DIN RUTA 

SKÖTSEL AV 
PARKERINGSPLATS 

FÖRNYA DITT 
PARKERINGSTILL-
STÅND PÅ TUVAN



NU HAR SNART ÄNNU ETT ÅR GÅTT 
TILL ÄNDA. Vi är inne i adventstiden nu 
och personligen uppskattar jag den här 
tiden. Jag tycker om alla ljusen, både ute 
och inne.

Tiden har gått fort, snart är det 5 år sedan 
jag tillträdde som VD för detta fina bolag 
med så många engagerade medarbetare. 
Det har varit gynnsamma år rent ekono-
miskt. Vi har haft historiskt låga räntor samt 
låga elpriser vilket gjort att vi kunnat lägga 
stora resurser på underhåll samt att hyres-
höjningarna legat på låga nivåer mellan 
1–1,5 % per år. Vi har ändå kunnat lämna 
ifrån oss ett bra positivt resultat varje år. 
Nu väntar kärvare tider då räntorna stiger 
och både fjärrvärme, vatten m.m. ökar med 
mellan 5–10 % samt att elpriset i princip 
fördubblas nästa år.

Vi får nog räkna med en högre nivå på hy-
reshöjning nästa år även om den inte kom-
mer att täcka kostnadsökningarna. I vår 
budget för 2023 har vi ett betydligt lägre 
resultat än tidigare men vi har valt att be-
hålla nivån på underhåll ändå. Många bo-
lag runt om i Sverige får i princip pausa allt 
underhåll för att få ekonomin att gå ihop. 
Nästa år har vi också stora investeringar, 
framför allt i de gruppbostäder vi bygger 
till funktionsstöd. Mer om 2023 års inves-
teringar och underhållsplaner i kommande 
nummer av Trivsamt. Men nu ser vi fram 
emot jul- och nyårshelger då vi får träffa fa-
milj och vänner och får möjlighet att få vila 
innan det drar i gång igen i januari. Ett tufft 
år ligger framför oss med stora utmaningar 
som jag är övertygad om att vi kommer att 
klara.

Med dessa rader vill jag önska en God Jul 
och ett Gott Nytt År!

Roger Lundin, VD

EN JULHÄLSNING

God Jul 
&

Gott Nytt År



VINTERN NÄRMAR SIG, och årets en-
ergisparprojekt är i det närmaste färdiga. 
Värmepumparna på Gök- och Lärkvägen 
i Näsåker har drabbats av leveransförse-
ningar, men nu börjar även dom komma i 
gång. Vi har fått höjda fjärrvärmetaxor, och 
elpriset för 2023 är i skrivande stund inte 
klart. Detta visar hur angeläget det är med 
energieffektivisering.

Nu pågår planering för nästa år. Ett stort 
antal ventilationsaggregat ska bytas, det 
finns intressanta solcellsprojekt och vi ska 
gå vidare med frånluftsvärmepumpar även 
på Storgatan 25–31 i Sollefteå. 

Önskelistan är något större än vad som 
ryms i budgeten, så vissa projekt kommer 
att flyttas framåt i tiden.

Statistiken hittills i år tyder på att energiför-
brukningen för hela Solatum blir hela 3 % 
lägre än förra året, och detta beror till stor 
del på frånluftvärmepumparna på Långga-
tan 23–25 i Sollefteå.

ENERGI 

FÖR ATT SKAPA EN TRIVSAMMARE 
MILJÖ i våra soprum för både andra hy-
resgäster och för vår personal så vänligen 
släng inte dina soppåsar på golvet. Knyt 
ihop påsen ordentligt innan den kastas så 
slipper vi en massa onödigt kladd i sopkär-
len. Slutligen tänk också på att slänga dina 

SOPRUMMET 
sopor och återvinning i rätt tunna så hjälper 
vi till i miljöarbetet. Lätt som en plätt!

Har vi otydlig information angående vad 
som ska kastas i respektive kärl i soprummet 
på ditt område? Kontakta oss så skall vi kolla 
över saken och förbättra informationen.

SOM VI HAR SKRIVIT lite om i tidigare 
nummer ska kommunerna själva ansvara för 
förpackningsinsamlingen från 1 januari 2024 
enligt regeringsbeslutet om en ny förord-
ning om producentansvar för förpackningar.
Sveriges kommuner ansvarar då för att:

• Samla in förpackningsavfall (plast, pap-
per, metall och glas) från hushåll via fullt 
utbyggt fastighetsnära insamling.

• Via lättillgängliga insamlingsplatser ta 
emot övriga materialslag.

• Överlämna de insamlade förpackningarna 
till respektive PRO.

• Rapportera till Naturvårdsverket mäng-
den material som samlats in och kostna-
derna.

Information från FTI (förpackningsinsamlingen)

ÅTERVINNING

TVÄTTSTUGAN
NÄR DU HAR TVÄTTAT klart i tvätt-
stugan och tiden är slut ska tvättstugan 
vara tömd på dina saker och städad så 
nästa hyresgäst kan börja tvätta på sin 
tid. Golven ska vara rengjorda, luddfil-
tret i torktumlaren ska vara tömd, ma-
skinerna ska vara avtorkade, glöm inte 
tvättmedelsfacken.



FRÅN DEN 1 DECEMBER 2022 gäller nya 
priser på nycklar och cylinderbyten.

Cylinderbyte kostar mellan 2.200-4.800 kr.
Extra nycklar 380 kr/st.
Bokningscylinder till tvättstuga 
inkl. nycklar 390 kr.

Taggar till port 250 kr/st.
Nyckel till motorvärmare 250 kr/st.
Nyckel till postbox 250 kr.

iLOQ nyckelsystem
Extra nyckel 600 kr/st.
Borttappat nyckel 2.200 kr/st.

VI VILL ATT ALLA VÅRA HYRESGÄSTER 
ska känna sig trygga i sitt hem och för att 
bidra till det uppdaterar vi hyreshusen på 
Storgatan 30, 36, 38, 40 med nya, säkra, di-
gitala lås. Vi ersätter de gamla mekaniska 
låsen i fastighetens samtliga dörrar med 
ett nytt smart, digitalt låssystem som heter 
iLOQ.

• En nyckel som funkar i alla lås du har be-
hörighet till, exempelvis port, tvättstuga 
och förråd.

• Det innebär hög säkerhetsnivå på alla 
lås i hela fastigheten - din lägenhet, 
trapphuset och övriga gemensamma 
utrymmen.

• Funktionen drivs av den elektricitet som 
alstras när nyckeln sätts i låset och på-
verkas alltså inte av eventuellt strömav-
brott eller andra elektriska störningar.

PÄLSÄNGRAR ÄR skalbaggar som lever 
av produkter av animaliskt ursprung och an-
griper främst yllevaror, pälsar och skinn men 
även andra textilprodukter kan bli utsatta.

De är alla ovalt avlånga till formen, brun – 
eller svartfärgade i olika nyanser och möns-
ter samt mellan 3–6 mm långa. Beroende 
på temperatur tar det lite olika lång tid för 
ett pälsängerägg att kläckas och bli en larv. 
Larvstadiet varierar sedan stort och kan 
vara allt från 6 månader upp till 2–3 år innan 
den blir en skalbagge.

FÖR ATT BEKÄMPA PÄLSÄNGRAR 
HEMMA BEHÖVER DU:
• Tömma utrymmen som garderober, kläd-

kammare, byråer med mera från kläder, 
textilier och organiskt material.

• Dammsuga drabbade utrymmen nog-
grant, speciellt runt lister, springor och 
sprickor. Frys dammsugarpåsen i en 
vecka innan den slängs i soporna.

• Lägg endast undan rena kläder, gärna 
förpackade i täta emballage.

• Kontrollera undanlagda textilier regel-
bundet.

• Angripna textilier kan värmebehandlas 
vid 60°C genom tvätt, strykning eller 
torktumling.

• Angripna textilier kan även läggas i påsar 
och frysas i minst en vecka i -18°C.

Källa: anticimex.se

NYTT LÅSSYSTEM STORGATAN 

SKADEDJUR

NYA PRISER NYCKLAR OCH CYLINDERBYTEN 

ÄNDRING 
FELANMÄLAN 

0620-68 22 22 
VI HAR GJORT FÖRÄNDRINGAR på 
vår felanmälningstelefon och kommer 
under tiderna kl. 08:30-09:00, 12:00-
13:00 samt 14:30-15:00 endast ta emot 
akut felanmälan. Tänk på att om ditt 
ärende inte är akut ser vi helst att du 
gör din felanmälan via Mina Sidor. 

Är ditt ärende akut ringer du: 
0620-68 22 22

FINBESÖK



Taggar till port 250 kr/st.
Nyckel till motorvärmare 250 kr/st.
Nyckel till postbox 250 kr.

iLOQ nyckelsystem
Extra nyckel 600 kr/st.
Borttappat nyckel 2.200 kr/st.

EN TISDAG i slutet av november kom det förbi en kille till områdeskontoret 
i Näsåker som heter Hero. Tro om vi har någon boplats åt honom?

FÖR ATT UNDVIKA att dina tillhö-
righeter inte förstörs vid en eventuell 
översvämning i källaren ska de stå på 
en pall eller liknande minst 10 cm från 
golvet. Det gäller också för att du ska 
kunna få hjälp från din hemförsäkring.

För visst har du en gällande hemför-
säkring?

FINBESÖK

TIPS FÖR DITT 
källarförråd

HAR DU PROBLEM MED ATT KLOCK-
AN PÅ MOTORVÄRMAREN går fel så 
kan du enkelt ställa om den själv, så här gör 
du på två av våra vanligaste modeller. 

GARO: Håll in båda knapparna tills siffror-
na börjar blinka, släpp knapparna och jus-
tera sedan tiden med hjälp av knapparna, 
framåt eller bakåt, tills rätt tid visas, släpp 
knapparna och efter några sekunder slutar 
siffrorna att blinka.

ABB: Tryck på klocksymbolen tills texten 
Set visas i displayen aktuell tid blinkar i dis-
playen och kan ställas om med valfri (-) (+) 
knapp. 

För att motorvärmaren ska starta ställer du 
in avresetiden, det vill säga den tiden du 
ska åka i väg med bilen. Då kommer mo-
torvärmaren att starta en tid innan och hur 
länge den går beror på hur kallt det är ute. 

Dessa tider och temperaturer är ungefärliga 

+5°C och högre  30 min 

+1°C  60 min 

-4,5°C  105 min 

-6°C  120 min 

-10°C  135 min 

-14°C och lägre  180 min

OBS! Lämna inte motorvärmarkabeln i uttaget 
när den inte används, kabeln är då strömförande.

STÄLLA IN 
KLOCKAN PÅ 
MOTORVÄR-

MAREN

FETTFLÄCKAR PÅ TAPETER ser 
aldrig trevligt ut men kan undvikas 
genom att använda en sänggavel när-
mast väggen.

Som hyresgäst kan du bli ersättnings-
skyldig när du flyttar från lägenheten 
ifall det uppstått ett onormalt slitage 
på exempelvis tapeter, och fettfläck-
ar kan räknas in under den kategorin. 
Var rädd om dina tapeter och förstås 
allt annat i din lägenhet för att slippa 
extra kostnader vid avflytt.

UNDVIK 
FETTFLÄCKAR 
PÅ TAPETER 



VÅR JULKLAPP i år är en gåva till hoppets stjärna till förmån för de krigsdrabbade barnen i Ukraina.

Årets julklapp  

Tusen tack för er fina julgåva 
till de krigsdrabbade barnen i Ukraina.

Tillsammans ser vi till att de får  
uppleva julstämning.

TTACK SOLATUM HUS & HEM AB! ACK SOLATUM HUS & HEM AB! 

 

Tusen tack för er fina julgåva 
till de krigsdrabbade barnen i Ukraina.

Tillsammans ser vi till att de får  
uppleva julstämning.

TTACK SOLATUM HUS & HEM AB! ACK SOLATUM HUS & HEM AB! 

 

Tusen tack för er fina julgåva 
till de krigsdrabbade barnen i Ukraina.

Tillsammans ser vi till att de får  
uppleva julstämning.

TTACK SOLATUM HUS & HEM AB! ACK SOLATUM HUS & HEM AB! 


