DECEMBER-2016

Lycksele Bostäder
vill önska alla våra
hyresgäster en riktigt
God Jul och ett
Gott Nytt År!

Nya motorvärmare
Under 2016 har vi bytt nya motorvärmare på Domarvägen och Holkvägen. Vi planerar att under 2017 att även
byta på Järnvägsgatan 32, Bångvägen 15, Prästbolsvägen 26 och Nybruksgatan 6,8.

Hyreshöjning motorvärmare
Från och med 1/1 2017 höjs hyran för alla bilplatser och garage med 20kr/månad. Hyreshöjningen beror på ökade
drifts- och underhållskostnader samt höjt elpris. På Domarvägen och Holkvägen kommer bilplatserna höjas med
30kr/månad på grund av att det numer finns fjärrstyrning på dessa.

Nytt fastighetssystem
Vi kommer under 2017 införa ett nytt fastighetssystem. Du som hyresgäst kommer att kunna logga in på
Mina sidor och se bl. a kötid, hyresinbetalningar, beställa lägenhetsunderhåll och göra felanmälan.

Ny park
Vi har under hösten 2016
färdigställt en ny park på
Arvids Franklinsväg 16-24.

Vårt främsta mål
är att ha nöjda
hyresgäster

Vår absolut viktigaste fråga, som vi jobbar med varje
dag, är att ta hand om alla kunder på ett så bra sätt som
möjligt.
Det finns bara en som vet hur du vill bo, och det är du.
För att vi ska kunna skapa ett bättre boende är vi beroende av att få veta vad du som hyresgäst tycker och tänker
om din lägenhet, huset och området du bor i.
Utmaningen för framtiden är att hitta nya sätt att möta
våra kunder, hitta nya attraktiva förvaltningskoncept och
inte minst hänga med i och dra nytta av den digitalisering
som sker på fler och fler områden.
Vi har ett tydligt internt fokus på kundnöjdhet, personalens engagemang är fantastiskt! Det är roligt att se att
vårt arbete med medvetna insatser som genomförts återspeglas i vår kundundersökning. Det är ju ett tecken på
att det arbete vi lägger ner varje dag ger något bra
tillbaka till våra hyresgäster. Men vi slappnar inte av
ändå, det finns förbättringsområden.
2016 börjar närma sig sitt slut och så här års brukar jag
se tillbaka på det gångna året för att summera och reflektera över allt som hänt. Ett år som för mig varit fyllt av
möten med nya människor. Hur har ditt år sett ut, vilka
möten eller uppleverlser tar du med dig?
Tack för ett bra år, nu gör vi 2017 ännu bättre!
Carina Hellström Edvinsson
Vd

Vi planerar inför 2017
•

Undvik bränder i juletid

•

Fortsatt installation av underjordsbehållare för hushållssopor på ett antal områden.
Byte garageportar på Hedlundavägen 2.

•
•

Fortsatt renovering av fasaden
på Holkvägen 16-34.
Byte lägenhetsdörrar Timmervägen 18.

Under december månad brinner det mest i våra bostäder och detta beror
många gånger på de levande ljusen. Det finns några enkla sätt att undvika
bränder. Följ brandskyddsföreningens goda råd så kan du fira en brandfri jul.
Kontrollera att:
• ljusen står stadigt i adventsljusstaken.
Kom ihåg att släcka alla levande ljus
när du lämnar rummet.
• endast ljusstakar i metall, keramik
och sten med obrännbart material
används.
• ljusstaken inte är dekorerad med
mossa, bomull eller annat brännbart
material.
• inga ljus är placerade på tv:n eller i
närheten av brännbart material, till
exempel gardiner.
• du inte har levande ljus eller tomtebloss i granen.
• lamporna i elljusstakar och ljusslingor har rätt watt-tal.
• du alltid har uppsikt över spis och
ugn när du lagar mat.
• du har en fungerande brandvarnare.
• ta alltid en extra runda innan du
lämnar lägenheten för att se att alla
levande ljus är släckta.

Ska du fira jul på annan ort?
Glöm inte bort att stänga av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare , tv och
andra elektriska apparater. Givetvis
måste du också se till att inga tända
ljus är kvarglömda.

Ring alltid 112 om du
upptäcker brand eller
om någon är i fara!

Gästlägenhet

Som hyresgäst hos Lybo har du
möjlighet att hyra en möblerad
gästlägenhet på Nybruksgatan 6
Lägenheten har 3 bäddar och
disponeras från kl 12.00 till 12.00
dagen därpå.
Max 5 sammanhängande dygn
kan bokas.
Lägenheten är utrustad med
husgeråd, täcken, kuddar och
städmaterial.
Sängkläder, handdukar och
förbrukningsmaterial såsom
toalettpapper, diskmedel, soppåsar mm måste man själv ha med
sig. Lägenheten lämnas i städat
skick och det är självklart rökning
förbjuden.

Badrumsrenovering
Etapp 1 av badrumsrenoveringen på Brännbergsvägen
18-22 är nu helt klar. Vi
kommer fortsätta med etapp
2 med badrumsrenovering
och byte av el på 77 lägenheter på Brännbergsvägen
6-16. Denna etapp kommer
starta med Bbv 16 under
början på 2017 och fortsätta
tills hela området är klart.

Kontakter
Vill Du nå oss på något sätt? Vill Du
berömma eller klaga? Allt detta
får Du hjälp med nedan. Här finner
Du ett antal olika möjligheter att få
kontakt med oss på Lycksele Bostäder...
Lycksele Bostäder AB
921 81 Lycksele
Besöksadress: Storgatan 21
Organisationsnummer:
556502-7819
Styrelsens säte: Lycksele
Öppettider:
vardagar 9.30 - 15.30
Telefon (växel): 0950 - 169 40
E-post : lybo@lycksele.se

Kundundersökning
Först och främst ett stort tack till dig som tog dig tid att svara på enkätfrågorna i årets kundundersökning och som hjälper oss att bli en ännu
bättre hyresvärd!

Driftskontor
Bångvägen 6
Telefon: 169 39, kl. 08.30-08.45 samt
13.30-13.45
Fax: 169 50

Lycksele Bostäder genomför vart annat år en större kundundersökning.
Det är viktigt för oss att veta hur våra hyresgäster trivs i sitt boende och
om de är nöjda med oss som hyresvärd. Kundundersökningen är en bra
avstämning för att uppnå ständiga förbättringar.

Upplåsning:
tel. 661 11 (TAXI) Upplåsning kostar
f.n 300kr. Leg. krävs

Vi har i dagarna erhållit resultatet, återigen når Lycksele Bostäder rekordnivåer för kundnöjdheten. Svarsfrekvensen från föregående undersökning har ökat från 38% till 63% vilket vi tycker är fantastiskt!

Kabel-TV
Kundtjänst/Felanmälan
Bredbandsbolaget 0770-777 000

Nu börjar det stora arbetet med djupanalyser av årets resultat för att
bibehålla vår höga nivå och vad vi ska prioritera för att förbättra oss
utifrån dina eller dina grannars synpunkter. Återkoppling kommer att
ske under nästa år.

Internet via Stadsnätet
Kundtjänst/Felanmälan
T3 090-12 93 00
Bredband2 077-811 000
Alltele 0910-79 80 00
Katastrof (åtgärd som ej kan vänta
till kommande vardag):
tel 0950-101 17 LARMCENTRALEN
(endast helger, kvällar och nätter)
Hyresgästföreningen:
tel 0771-11 01 10 Ombudsman i Umeå
E-post: norrland@hyresgasterna.se
www.hyresgastforeningen.se

Grattis!
Säger vi till Renee Gustafsson som blev den lycklige vinnaren av en
gratis månadshyra genom att delta i vår kundundersökning.

Visste du att . . .
. . . vi har återvinning i samarbete med IL-Recycling på nästan alla våra
fastigheter. Ca 90 % av våra hyresgäster har kärl för minst 7 fraktioner i
sitt soprum. Vi vill underlätta för våra hyresgäster att minska andelen sopor som går till förbränning genom att kunna källsortera nära bostaden.

QT-systems
Det finns en ny uppdaterad app för samtliga fastigheter med digitaltvättstugebokning, appen heter QT kund. Ni som bor på Brännbergsvägen
6-22 kan även styra era motorvärmare via denna.

