20 1 8
SOMMAR

För dig som bor med Karlskronahem

Smartare sortering med
nya miljörum
SID

14

Odlingstips
för lägenheten
SID

18

Klockarebacken
10

Längtan och förväntan inför inflyttningsdagen
SID

Ut p
upptcktsfrd

Innehll
3
4
6
7
8
10

4

Min
passion
För Roger Svanberg är simningen både en källa till motion, glädje
– och en livsviktig kunskap.
– När man bor i en skärgård är det jätteviktigt att kunna simma och
ta sig framåt. Då behöver det inte vara snyggt, men det ska vara säkert.
Han höll på med simning som ung, men var enligt egen utsago ”ingen
stjärna” utan spelade hellre fotboll. När hans son började med simning
under 1990-talet började Roger engagera sig som tränare.
– Jag har tre barn och har tränat dem allihop. Vi har blivit en riktig
simmarfamilj.
I dag jobbar han med alla spektra inom simningen, från att lära upp
skolbarn till att träna morgondagens landslagssimmare i Parasimförbundet.
– Varje nivå har såklart sin tjusning. Men när en elev knäcker koden,
lär sig simma och får gå över till den djupa delen av bassängen. När man
ser den enorma glädjen. Det är det man hela tiden jobbar för.

Min passion
Hitta nya pärlor med orientering

Välkommen
Karlskronahems nya ansikten
Så här arbetar Karlskronahem

Vi har blivit
en riktig
simmarfamilj.
Roger Svanberg,
hyresgäst och simlärare

For Roger Svanberg, swimming is both excercise and a life saving
knowledge. He works as a swimming coach and appreciates
the joy when a child learns how to swim.

Klockarebacken
Längtan efter ett helt nytt hem.
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Värde i vardagen

Roger Svanberg

Grön glöd

H YRE SG Ä ST H O S KA RL SKRO NA H E M

Nio nya miljörum i Kungsmarken
gör det lätt att sortera rätt.
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Bättre service med
		 digitala tjänster
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Trygg och säker
		andrahandsuthyrning
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10
Spännande val för nya hyresgäster
på Klockarebacken.
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Tid för trender
Glass i stora lass hos Glassbrunnen.

Entré entreprenör
		 – Svalkande sötsaker för alla smaker

Ansvarig utgivare: Björn Eliasson, Karlskronahem. Produktion: infab.nu. Foto: Andreas Blomlöf m fl. Tryckeri: Grannar trycks i 4 000 ex av Printfabriken.

Det sociala ansvaret är
oerhört viktigt

I vår affärsplan står det ”Som kommunalt bostadsbolag har Karlskronahem uppdraget
att, med ett socialt ansvar, erbjuda hållbara och prisvärda bostäder åt alla”. Det är
oerhört viktigt för mig och en drivkraft i mitt arbete. Därför är det extra roligt att
berätta att Karlskronahem påbörjar en satsning på sociala frågor kring boendet. Det
handlar i grunden om att vara tydliga med hur det fungerar när man bor med oss.
Praktiska frågor om andrahandsuthyrning, hur många man kan bo i en lägenhet,
tydlighet kring fördelning av lägenheter men också om att skapa gemenskap och
engagemang i bostadsområdena. Vi vill att du ska bo länge, trivas och göra din
bostadskarriär med oss.
I detta nummer av Grannar kan du bland annat läsa om hur vi satsar framåt
på bostadssociala frågor. Trevlig läsning!
AN N W I N BOM
M AR KN ADS CH E F

Hitta

nya pärlor

MED ORIENTERING

Motion, äventyr och möjlighet att upptäcka nya guldkorn. Genom
orienteringsprojektet Hittaut.nu får Karlskronahems hyresgäster
möjlighet att prova på en aktivitet som passar hela familjen.

I sommar får Karlskronahems hyresgäster möjlighet att
utforska Karlskrona genom projektet Hittaut.nu. Utifrån
en karta, som även finns digitalt, ska deltagarna hitta olika
kontrollpunkter, så kallade checkpoints. För varje checkpoint
som hittas och registreras får deltagaren en lott med chans
att vinna fina priser.
– Vi hoppas att de som deltar kommer upptäcka platser
de inte tidigare kände till. Vi vill också visa upp Karlskrona,
därför har vi satt checkpoints på utsiktsplatser och andra
vackra ställen, säger Leif Ingemarsson, projektledare och vice
ordförande i orienteringsklubben Karlskrona SOK.
Olika svårighetsgrad
Hittaut.nu påminner om orientering, men det går lika bra att
ta med sig barnvagnen som att cykla. De olika kontrollerna är
markerade efter svårighetsgrad, där grön är enklast och svart
är mer utmanande.
– Vi hoppas på att det ska få ett positivt gensvar och
att det är många som går ut och går, både Karlskronabor,
besökare och nyanlända i olika åldrar, säger Leif.
Både för vuxna och barn
Genom samarbetet med Karlskrona SOK kring projektet
Hittaut.nu, kan Karlskronahem erbjuda en aktivitet som är
perfekt för de hyresgäster som vill ut och röra på sig. Det finns
också möjlighet att prova på orienteringen under Karlskronahems årliga grillturné, då med en lättare bana för barn.

Ls mer

>> hittaut.nu/karlskrona

– Vi arbetar mycket med social hållbarhet. Det handlar
bland annat om att bidra till att skapa meningsfull fritid för
människor genom olika aktiviteter. Hittaut.nu passar bra
eftersom man väljer nivå själv, så både barn och vuxna kan
delta, säger Ann Winbom, marknadschef på Karlskronahem.
”Väldigt uppskattat”
Projektet startar 1 maj och håller på till 4 november. Utöver
de hundra checkpoints som finns på papperskartan, släpps
ytterligare 10 checkpoints i appen och på hemsidan varje
månad mellan juni och oktober. Hittaut.nu finns på 26 platser
i Sverige, däribland Karlshamn och Ronneby.
– Det här är ett stort friskvårdsprojekt som har blivit
väldigt uppskattat på andra platser. Det finns till och med de
som åker runt till olika städer och letar efter checkpoints som
ett sätt att upptäcka staden, säger Leif.
ENGLISH SUMMARY

Karlskronahem’s tenants can partake in the project Hittaut.nu. Find
checkpoints all around Karlskrona with the help of a map – an easy
and fun way to get outside and explore new surroundings.

Vi hoppas att de som deltar kommer upptäcka
platser de inte tidigare kände till.
Leif Ingemarsson, projektledare och vice ordförande i Karlskrona SOK
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VÄLKOMMEN

nya ansikten
KARLSKRONAHEMS

Pride
– viktigt året om
Under Pride-veckan pyntas bobutiken i regnbågens alla färger för att uppmärksamma
HBTQ-frågor. Men vi på Karlskronahem står
bakom alla människors lika värde och rättigheter varje dag, året om. Hos oss är du alltid
välkommen, oavsett vem du är!
Karlskronahem participates in Pride and supports
equal rights for alla pepole.

Ingen pool
FÖR DIN SÄKERHET
Vi är måna om våra hyresgästers trivsel och säkerhet.
Därför är det inte tillåtet att ha någon typ av pool
uppställd. Det gäller både på ytor som tillhör hyresgästens boende, som altan eller uteplats, eller på ytor
som ägs av Karlskronahem, till exempel mellan
husen. Anledningen är att vi inte har möjlighet att
kontrollera och ha översikt över pooler som sätts
upp i våra områden. Om en olycka skulle inträffa är
vi som fastighetsägare ytterst ansvariga. Så för din
egen och dina grannars säkerhet, svalka dig på en
trevlig badplats.
It is not allowed to have a pool inside or outside of the
apartment.

NYTT PRIS PÅ NYCKLAR
Från och med 1 maj höjs priset för nycklar och taggar. De
följer då den prislista som satts av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. De nya priserna gäller för extra
nyckel, extra tagg, cylinderbyte, tvättkolv och postbox.
Läs mer på karlskronahem.se.
There will be a cost increase for keys and tags from May 1 2018.

Sommarkul

Håll utkik efter årets

Grillturn
Träffa vänner och grannar, delta i tävlingar och ät
god mat. Den 27 till 31 augusti är det dags för
Karlskronahems årliga grillturné. Du kan som vanligt
välja den plats och det datum som passar dig. I juli
kommer inbjudan i brevlådan – håll utkik!
Karlskronahem’s annual barbecue tour is
the 27–31 August. An invitation will be
send to your mailbox.

i Kronotorp

Runt midsommar är det återigen dags att träffas i Kronotorp för
Sommarkul. Karlskronahem bjuder tillsammans med Lyckå församling
in barn och vuxna till fika, pyssel och lekar. Välkomna till innergården
på Kronotorpsvägen den 18–20 och 25–27 juni klockan 11–13. Mer
information hittar du på karlskronahem.se.
In June there will be fun summer activities att Kronotorpsvägen for both
children and grown-ups. More information at karlskronahem.se.
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Linda Kjellin

Anton Gustafsson

Ålder: 39 år
Arbetsuppgift: Controller

Ålder: 30 år
Arbetsuppgift: Projektledare underhåll

Linda Kjellin var parkförman när hon
bestämde sig för att sadla om till
ekonom. Efter att ha arbetat på
Lessebo kommun och som redovisningskonsult är hon nu Karlskronahems nya controller. Tjänsten
innebär bland annat att hon
ska bistå Karlskronahems
fastighetsavdelning genom att
stötta dem i ekonomiska frågor
och ha budgetavstämningar med
bovärdarna.
– Jag kommer däremot inte
vara så synlig för våra hyresgäster, utan arbeta internt på
ekonomifunktionen.
Det var i samband med sitt
examensarbete som hon kom
i kontakt med Karlskronahem.
– När jag var på besök kände jag
genast att jag ville jobba här. När
den här tjänsten senare kom ut sökte
jag den direkt, säger hon.
Hon bor i Eriksmåla utanför Emmaboda
med sin familj, men siktar på att packa
flyttlasset för att bosätta sig i Karlskrona.
– Mina föräldrar är uppvuxna här
och vi har alltid varit här mycket, så
Karlskrona ligger mig varmt om hjärtat,
säger Linda.

Som Karlskronahems nya projektledare för underhåll kommer
Anton Gustafsson ansvara för
större projekt som fönsterbyten
och stambyten. Arbetsuppgifterna
innebär bland annat att han
kommer ha kontakt med såväl
entreprenörer som berörda hyresgäster. Redan till hösten väntar
ett stort renoveringsprojekt
i Kungsmarken.
– Vi ska byta tak på Ahuset och dra om dagvattenledningarna till utsidan av huset.
Det blir ett jättestort projekt som
involverar många personer.
Han är väl bekant med Karlskronahems fastigheter. Under sin
tidigare anställning på byggföretaget JSB bestod hans arbetsuppgifter främst av att arbetsleda
service- och underhållsarbete åt
Karlskronahem.
– Jag har nästan bara jobbat i deras
fastigheter, så jag har väldigt bra kännedom om hur de ser ut konstruktionsmässigt. Det känns ändå spännande att
få arbeta på Karlskronahem, de vill ligga i
framkant på alla plan, säger Anton.
ENGLISH SUMMARY

Karlskronahem have two new employees,
Linda Kjellin, controller, and Anton Gustafsson,
project manager for maintenance.
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EKOLOGISK HÅLLBARHET:

Så här arbetar

Vra tre fokusomrden

KARLSKRONAHEM
Karlskronahems viktigaste roll är att erbjuda ett bra boende
för alla som vill leva och bo i Karlskrona. Men vårt ansvar
sträcker sig längre än att ta hand om våra hyresgäster och
fastigheter. Vi måste också se till att skapa en hållbar framtid.
Här är en sammanfatting av vår affärsplan, där du kan läsa
mer om vad vi gör samt våra mål och visioner.

DETTA GÖR VI: Karlskronahem erbjuder lägenheter för alla via sin intressebank

där fördelning sker efter köpoäng. Serviceverkstaden, som erbjuder människor
långt från arbetsmarknaden en möjlighet till praktik, har 2017 blivit en permanent
verksamhet. Nybyggnation av studentlägenheter och övriga lägenheter pågår.

Detta r Karlskronahem

EKONOMISK HÅLLBARHET:
Ha en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser
för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

Karlskronahem ägs av Karlskrona kommun och är kommunens största
bostadsbolag. Karlskronahem äger och förvaltar cirka 3 900 hyresrätter,
nästan 400 studentbostäder, ett tiotal omsorgsboenden och ett mindre
antal kommersiella lokaler. Sammanlagt äger Karlskronahem cirka
35 procent av hyresrätterna i Karlskrona kommun.

av Sveriges befolkning bor i

hyresrätt
8

energi och använda miljövänliga eller förnyelsebara
energikällor. 2015 togs all olja bort. I dag används
framför allt fjärrvärme men även sol-, berg- och sjö
värme för uppvärmning. För att förbättra sopsorteringen pågår ett omfattande arbete med miljörummen.

Arbeta för ett jämställt och jämlikt samhälle, bidra till en positiv samhällsutveckling
och vara en attraktiv arbetsgivare.

>> karlskronahem.se

miljoner

DETTA GÖR VI: Karlskronahem arbetar för att spara

Karlskronahem har tre fokusområden: ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet. Dessa ligger till grund för såväl vision
som det dagliga arbetet. Fokusområdena bygger på Agenda 2030
och dess 17 globala mål för hållbar utveckling som antogs
av FN:s medlemsländer 2015.

SOCIAL HÅLLBARHET:

Ls mer

2,8

Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemets produktionsförmåga är utgångspunkt för
hantering av produkter, produktion, resurser samt
klimat- och miljöpåverkan.

DETTA GÖR VI: Karlskronahem uppfyller ägarens krav på ett överskottsmål på 2 procent, en soliditet om minst 17 procent samt en
direktavkastning på 7,5 procent. Målet är en långsiktig och stabil
ekonomi med ändamålsenliga och kostnadseffektiv satsningar på
investeringar och underhåll.

VÅRT UPPDRAG
Karlskronahem är en del av Allmännyttan och har som uppdrag att
med ett socialt ansvar erbjuda hållbara och prisvärda bostäder för alla.
Uppdraget innebär att ta hand om hyresgäster och fastigheter på ett
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Karlskronahem ska
köpa, sälja, förvalta, utveckla och bebygga fastigheter eller tomträtter
inom Karlskrona kommun.

ENGLISH
SUMMARY

Karlskronahem shall offer
good living standards for
everyone who wants to
live in Karlskrona and
work for a sustainable
future – socially, economically and ecologically.

kad befolkning och fler bostder
Under 2017 nådde Karlskrona kommun 66 666 invånare, vilket var en ökning med
404 personer jämfört med 2016. Kommunens tillväxtmål är en befolkningsökning på
1,5 procent varje år, med minst 70 000 invånare till utgången av 2019. Det innebär
att bostadsbyggandet måste ta fart. Därför har Karlskronahem fått i uppdrag av
kommunen att bygga 400 nya hyreslägenheter. Även nationellt råder det brist på
bostäder, där regeringens mål är att bygga minst 250 000 nya bostäder till 2020.

9

Det bästa av två

vrldar

Linda Rydell Petersson och Simon Ågren har
länge letat efter det perfekta boendet. Nu ska
de flytta till Karlskronahems lägenheter på
Klockarebacken i Nättraby.
Att få skapa ett hem som verkligen känns som sitt eget. Det är något
som Linda Rydell Petersson och Simon Ågren länge har drömt om.
När de nu får välja färger på tapeter och klinkers till sin nya lägenhet
ligger förväntan i luften.
– Det har varit vitt i alla lägenheter vi har bott i, så jag ser fram
emot att kunna välja färger vi trivs med. Det kommer kännas mer som
vårt eget hem, säger Linda.
På Klockarebacken byggs 22 radshusliknande hyresrätter strax
efter Nättraby kyrka, i riktning mot Sjuhalla. Lägenheterna ligger ett
stenkast bort från kommunikationer och service, med närhet till havet
och vacker utsikt över ängarna.

Vi har tittat på hus i Nättraby tidigare, men
när det här dök upp så kändes det perfekt.
Linda Rydell Petersson, blivande hyresgäst hos Karlskronahem

Lgenheter:
Liten trea: 70 kvm, 4 st
Treor: 78 kvm, 12 st
Fyror: 95 kvm, 6 st
Hyra: 9 510 kr - 12 041 kr
Beräknad inflyttning: December 2018.
Parkeringsplats samt balkong eller
uteplats till samtliga lägenheter.

Idylliskt område
För Linda och Simon var just läget det som lockade, på lagom pendlingsavstånd till deras respektive arbetsplatser i Kallinge och Karlskrona.
– Vi har tittat på hus i Nättraby tidigare, men när det här dök upp
så kändes det perfekt. Det är som att man bor på landet men ändå har
nära till allt. Vi får det bästa av två världar, säger Linda och berättar att
flytten också innebär nya äventyr för innekatten Toulouse.
– Nu bor vi i en lägenhet mitt i Ronneby och där går det inte att
släppa ut henne. Men nu kommer hon kunna gå ute.
Planerad inflyttning är i början av december och den lilla familjen
ser fram emot det nya boendet.
– Det är roligt om vi kan fira jul där. Området är så idylliskt och
har allt som jag trivs med, säger Linda.
ENGLISH SUMMARY

This winter, Linda Rydell Petersson and Simon Ågren are moving to Klockarebacken in Nättraby. They appreciate the area’s closeness to nature as well as
service and public transport.
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JOHANS

LISTA

Vrde i vardagen

påbörjade och planerade

projekt

i våra områden

VALHALLAVÄGEN 4 OCH
NÄKTERGALSVÄGEN 4–8
Montering av postboxar. Även säkerhetsdörrar ska monteras efter sommaren.
KUNGSMARKSVÄGEN
Projektering av ombyggnation av A-husets
tak på pågår. Parallellt sker projektering och
entreprenad av markavloppen.
KUNGSMARKEN, HALLENGRENSVÄGEN
OCH STÄRKELSEVÄGEN
Planering pågår för ombyggnation av
befintliga lokaler till åtta lägenheter.
STÄRKELSEVÄGEN
Lås, passage och tvättstugebokning ska
installeras.
GYLLENSTJÄRNAS VÄG 15
Passage och tvättstugebokning ska installeras.
HOLMGATAN 9
Dräneringsarbeten och ombyggnad av
utemiljön är beställt.

Vintern, Lyckeby

Karlskronahem is improving the handling of personal data in accordance with the new General Data Protection Regulation, GDPR.

Här byggs 30–35 nya hyresrätter inom Karlskronahems boendekoncept 65+, som
riktar sig till personer som är 65 år eller äldre. Lägenheterna är tvåor och treor, med
en lokal för gemensamma aktiviteter. Inflyttning sker under vinter 2020. Intresse
anmälan görs via Karlskronahems ordinarie kösystem.

1000

På Karlskronahem värnar vi om din integritet som hyresgäst.
Med anledning av den nya EU-förordningen GDPR (General
Data Protection Regulation), som skärper kraven på hur
företag behandlar personuppgifter, förbättrar vi nu hanteringen av personuppgifter. Du som söker lägenhet eller bor hos
oss ska alltid känna dig trygg i hur dina uppgifter hanteras
av Karlskronahem. När förbättringsarbetet är genomfört återkommer vi med mer information kring hur personuppgifter
kommer att hanteras i framtiden.

sommarjobb

TRYGGARE HANTERING AV
PERSONUPPGIFTER MED GD PR

Välkomna

våra sommarjobbare

Karlskronahems serviceverkstad får
förstärkning i sommar. Sex stycken ungdomar
ska bland annat hjälpa till med enklare fastighetsreparationer och att rusta upp lekplatser. De har
hittat till oss via Navigatorcentrum och Karlskrona
kommuns satsning ”1 000 sommarjobb” och
kommer att arbeta under tre perioder mellan
18 juni och 19 augusti. Säg gärna hej till dem!
This summer six adolescents will work for Karlskronahem.

Tack till alla som deltog i vår
Vill du veta mer om Vintern?
Träffa oss och få mer information på Näringslivsdagen den
12 oktober. Du kan också läsa mer på karlskronahem.se.

Minerva, Campus Grsvik
Här skapas ytterligare 70 studentlägenheter, dels genom ombyggnation av vindar, dels genom en tillbyggnad mellan två
befintliga hus. Inflyttning i Hus 1 är beräknad till hösten 2018
och i Hus 2 till vintern 2019.

Lyckebyskolan, Lyckeby

kundunderskning
Drygt 50 procent av hyresgästerna svarade på kundundersökningen som mäter hur nöjda hyresgästerna
är med bland annat service, skötsel och trivsel. Det
sammanlagda betyget blev 3,8 av 5 möjliga, vilket visar
på ett långsiktigt stabilt resultat jämfört med tidigare
mätningar. Resultatet är värdefullt för oss eftersom
det både visar vad vi gör bra och vad vi kan förbättra.
Karlskronahem skänkte pengar till Barncancerfonden baserat på antalet som svarade.
Karlskronahem got the rating 3,8 of 5,0 in a satisfaction
survey among the tenants. For every tenant who answered
Karlskonahem donated money to The Swedish Childhood
Cancer Foundation.

Karlskronahem planerar att bygga cirka 100 nya
hyresrätter där gamla Lyckebyskolan står i dag.
Lägenheterna ligger nära såväl centrala Lyckeby som
skola och förskola. Arbete med detaljplan pågår,
byggstart är planerad till 2019.

ENGLISH SUMMARY

Karlskronahem fick betyget 3,8 av 5 möjliga
i undersökningen kring trivsel och trygghet

Försäljning av
fastigheter
BEKRÄKNAS VARA KLART I JUNI
Som vi tidigare informerat har Karlskronahem
fått i uppdrag att sälja 265 hyresrätter och två
omsorgsboenden. Förhandlingarna med en ny
köpare avslutades i mitten av april. Därefter
ska köparen godkännas av moderbolaget och
slutligen i kommunfullmäktige i slutet av maj.
Överlämning till ny ägare är planerad till slutet
av juni. På karlskronahem.se uppdateras
informationen löpande kring försäljningen. Här
finns även svar på generella frågor och hur du
som är berörd av försäljningen påverkas.
Karlskronahem is selling 256 apartments. More information at karlskronahem.se.

Karlskronahem is building new apartments in Lyckeby and
student apartments on Campus Gräsvik.
Skissbilder av LewisJonsson Arkitektkontor.
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Nya miljörum

i Kungsmarken

Det ska vara lätt att sortera rätt. Nu står nio nya miljörum klara i Kungsmarken.
Satsningen är en del av Karlskronahems projekt där samtliga miljörum ska fräschas
upp för att förenkla sopsorteringen – och för att spara på miljön.
– Det ska kännas tryggt att gå in i ett miljörum. Man ska se och
synas. Det ska också vara fräscht med rätt antal kärl och märkning
så att det är lätt att göra rätt, säger Peter Rasmusen, servicechef på
Karlskronahem.
De nya miljörummen har så kallad fullsortering vilket innebär
att det vanligaste hushållsavfallet kan sorteras och slängas, som
matrester, plast och metall. Däremot inte möbler, glödlampor,
batterier eller elektroniska apparater som ska köras till återvinningscentralen eller lämnas tillbaka till butiken.
Hyresgästerna har viktig roll
Karlskronahem samarbetar med flera parter kring skötseln av
miljörummen. Dialog förs kontinuerligt med hyresgästerna och
Hyresgästföreningen som hjälper till med att sprida information.

Sedan ser Karlskronahem till att alla kärl finns på plats, Affärsverken
sköter tömning, Samhall har hand om städning och Jotac tar hand
om yttre skötsel.
– Men det är väldigt viktigt att hyresgästerna sorterar avfallet
på det sätt som är tänkt, säger Peter.
Fler miljörum ska rustas
Den 26 april hölls en invigning i Kungsmarken där det bjöds på
tävlingar, fika och information om hur de nya miljörummen fungerar.
Under hösten fortsätter upprustningen med renovering av miljörummen i Kronotorp.
– Vi har börjat i de områden där behovet är som störst,
men vårt mål är att se över samtliga av Karlskronahems
miljörum, säger Peter.

En medelsvensk

slänger
500 kg

Sortera

per år.

PÅ RÄTT SÄTT

>>

>>

Invigningen av de nya miljörummen i Kungsmarken firades med tävlingar, fika och miljömingel. Rawan Muhammad, Dafina Dervishaj och Dalila Muharemovic testade sina kunskaper.
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RÄTT SAK I RÄTT KÄRL
För att kunna återvinna så mycket avfall som möjligt är det
viktigt att slänga rätt sak i rätt sopkärl. Läs på instruktionerna
vid varje kärl eller se sorteringsguiden på affarsverken.se.
KNYT PÅSEN
För att soporna inte ska lukta illa, dra till sig flugor, trilla ut
och smutsa ner är det viktigt att knyta ihop påsen ordentligt
innan den slängs i sopkärlen.

>>

VIK IHOP KARTONGER
Alla kartonger ska plattas till och vikas ihop så att de inte tar
upp onödigt utrymme i kärlen.

>>

ÖVRIGT AVFALL
Avfall som inte kan sorteras i miljörummen, som möbler, batterier,
elektronik, glödlampor med mera ska slängas på återvinningscentralen. Butiker som säljer elektroniska apparater måste också
enligt lag ta emot och återvinna dem. Läs mer på karlskronahem.se
eller i Sorteringsguiden på affarsverken.se.

Du kan koka

38 koppar
kaffe

på en återvunnen
dagstidning.

Titta på TV
i 7 timmar

för en återvunnen
konservburk.
Källa: sopor.nu

E N G L I S H S U M M A R Y In Kungsmarken nine recycling rooms have been renovated as a part of Karlskronahems project to improve the possibilities for recycling.
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Bttre service med

Bättre service med digitala tjänster

Nya tjänster för hyresgäster och mindre förbrukning av papper. Karlskronahems uppdatering av sitt fastighetssystem
öppnar upp för fler digitala lösningar – som dessutom är bättre för miljön.

DIGITALA TJÄNSTER

Uthyrning i andra
hand mste alltid
godknnas av
Karlskronahem

Olovlig andrahandsuthyrning är ett
växande problem som drabbar många
unga och personer som nyligen har
kommit till Sverige. Nu satsar Karlskronahem på att ge mer information
om vilka regler som gäller.

Genom att använda digitala lösningar och e-tjänster minskar användningen av till exempel pappersfakturor. Det gör
det också lättare för hyresgäster att få service dygnet runt.
– Uppgraderingen av systemet gör att vi kan erbjuda en bättre service till våra kunder och underlättar vårt eget
interna arbete. Sedan kan det säkert bli en del utmaningar inledningsvis, men vi få ta ett steg i taget, säger Ingrid Carlsson, projektledare på Karlskronahem.
– Du kan även välja att betala din hyra med e-faktura

Nya tjänster för hyresgäster och
genom din internetbank, eller få din avi via mejl.
mindre
av papper.
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ENGLISH SUMMARY
det säkert bli en del utmaningar inledningsvis, men
Karlskronahem offers the tenants more digital solutions
and e-services.
vi får ta ett steg i taget, säger Ingrid Carlsson,
projektledare för Vitec Hyra på Karlskronahem.
Viktigt med uppdaterade uppgifter
I och med uppgraderingen erbjuds hyresgästerna
nya funktioner, men det blir också en del ändringar.
Bland annat kommer hyresgäster som i dag betalar
hyran via autogiro inte längre att få en pappersavi.
Pappersavi skickas enbart ut vid en förändring, till
exempel en eventuell hyreshöjning.

Ingrid Carlsson
P R O J E K TLE DAR E F Ö R VI TE C H Y R A
P Å K AR LS K R O N AH E M

Trygg och säker andrahandsuthyrning
Du ska åka iväg ett halvår och låter en vän hyra lägenheten under tiden. Men om
hyresvärden inte har godkänt uthyrningen, försätter du dig själv och din vän i en
situation som både är olaglig och som i allra värsta fall kan sluta illa.
– Den som har hyrt olovligt i andra hand står helt utan skydd och kan förlora
sitt boende, medan personen som har hyrt ut förlorar sitt kontrakt. Därför vill vi
informera om hur viktigt det är att det går rätt till. En andrahandsuthyrning måste
alltid godkännas av Karlskronahem, säger Anna-Karin Hallström, på Karlskronahems
kundservice.

OM DU VILL HYRA UT I ANDRAHAND:

Allvarligt problem
Olovlig andrahandsuthyrning har ökat markant de senaste åren och problemet är
större än att någon går före i bostadskön. Vid till exempel en brand eller försäkringsfrågor behöver hyresvärden veta vem eller vilka som bor i lägenheten. Men det finns
också personer som systematiskt lurar människor, genom att hyra ut samma lägenhet
till flera personer eller sälja ett hyreskontrakt för stora summor.
– De råder bostadsbrist och det kan göra att människor blir desperata och försätter
sig i en ännu värre situation, säger Anna-Karin.

Be den som ska hyra ut om en kopia på
tillståndet om andrahandsuthyrning från
Karlskronahem.
Känns något tveksamt kontakta
Karlskronahem.

Vill ha dialog
För att komma tillrätta med andrahandsuthyrningen och förhindra att människor
utnyttjas arbetar Karlskronahem för att skapa sig en bild av hur utbrett problemet
är samt informerar hyresgäster om vilka regler som gäller.
– Vi vill gärna ha en dialog med våra hyresgäster så att vi förhindrar att någon blir
lurad eller råkar illa ut, säger Ann Winbom, marknadschef på Karlskronahem.
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Tillstånd ska skriftligen sökas hos Karlskronahem. Andrahandsuthyrning godkänns främst
för studier och jobb på annan ort och kan
som längst vara på två år.
Den som bott i andrahand kan ej ta
över kontraktet.
OM DU SKA HYRA I ANDRAHAND:

För frågor eller information kontakta
bobutiken eller besök karlskronahem.se.

ENGLISH SUMMARY

It is illegal to sublet an apartment without
a permission from Karlskronahem.
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Lttodlat

ENTRÉ ENTREPRENÖR

Sol, bad och massvis med glass. Nu slår Glassbrunnen upp portarna
i Karlskronahems lokaler på Stumholmen. Där kan besökare stilla
sitt sug efter något som svalkar eller mättar – eller både och.

Sommarsvalka

i lägenheten

TID FÖR TRENDER

Anna Rökaeus och Olof Söderén är två journalister som bor och odlar ihop. Tillsammans
har de podden Odlarna, bloggen Spenat i stan och har precis gett ut en bok med
samma namn. De odlar hemma i lägenheten och på en odlingslott med fokus på hållbar
odling som ger både mat och lite grön fägring. Här bjuder de på sina bästa tips!
Välj rätt växter
Välj växter efter odlingsplats och väderstreck. Skuggig
balkong: passar bladgrönsaker som sallat och spenat. Solig
balkong eller soligt fönster: varmt och torrt läge passar
chili, tomater, gurka och kryddväxter som timjan, oregano
och basilika.

Odla yteffektivt
Använd godislådor (går att få gratis från butiker) för att skapa
växtkuvöser. Då kan du genast ersätta en planta med en ny
efter skörd. Fyll lådan till hälften med jord, så fröerna och gör
hål i locket och botten. Förvara lådorna ute på balkongen så
växer sig inte plantorna höga för snabbt.

Använd stora, djupa kärl
Om du odlar på balkongen kan jorden lätt torka ut. Med stora
kärl slipper du vattna flera gånger om dagen.

Odla ekologiskt
Använd inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel då
det skadar människor och miljö, och på sikt även är negativt
för odlingsresultatet. Kemiska bekämpningsmedel kan
till exempel döda insekter som vi behöver för pollinering.
Använd frilandsjord eller jord som är godkänd för ekologisk
odling så innehåller den inte konstgödsel.

Jobba med jorden
Att odla handlar mycket om att se till att jorden är bra
och får näring. Ett bra sätt är att lägga på ett rejält lager
med nyklippt gräs två gånger under säsongen. Gräset kan
förvaras i en tillsluten plastsäck. Torkar det förlorar det
sin näring.

Foto: Rökaeus/Söderén

på Stumholmen

I kyldisken lockar 26 olika glassorter. Klassikerna
gammaldags vanilj och ägglikör samsas med trendiga
smaker som hallon-saltlakrits och Vrooom, en glass
som smakar som röda godisbilar.
– Det kommer alltid nya smaker men jag tar inte
in alla, bara de som är väldigt goda, säger Patrik
Jonsson, ägare till Glassbrunnen Karlskrona.
Verksamheten har funnits på Stumholmen i två år
men har inför tredje säsongen flyttat in i nya lokaler
på Bastionsgatan. Ytterligare en nyhet är en kafédel
med kakor, bakelser och lite matigare alternativ.
– Det var något som efterfrågades förra året, så
nu täpper vi till den luckan.
Men glassen är fortfarande i fokus. Patrik berättar
att råvarorna är det viktigaste, med riktig grädde

som ger god smak. Och även om många ser det som
en dröm att vara omgiven av god glass hela dagarna,
tycker Patrik att jobbet har andra fördelar.
– Det är roligt med kundkontakten. Man möter
alla möjliga sorters människor och de flesta är väldigt
glada. När de kommer tillbaka vet man att de uppskattar det man erbjuder, säger han.
ENGLISH SUMMARY

This summer the ice cream café Glassbrunnen opens in
Karlskronahem’s facilities on Stumholmen.

Patrik Jonsson

Karlskronabornas favoritsmaker:
De mest sålda smakerna är alltid jordgubb,
vanilj och choklad.

Glassfrsljarens egen favorit:
Min favoritsmak i år är kola-havssalt.
Det är inte mycket som slår den.

Mrkligaste glassorten:
Det är nog rödbetssorbet.

Anna Rkaeus och
Olof Sdern
JO UR N ALI S TE R O C H B LO GGAR E

ENGLISH SUMMARY

The journalists Anna Rökaeus and Olof Söderén runs the blog ”Spenat i stan”. Here they share their best tips for how to grow plants when living in an apartment.
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ppettider

UNDER SOMMAREN

Se våra öppettider under sommarmånaderna på karlskronahem.se

Flj oss!
Karlskronahem finns lite överallt. I Karlskrona – men också på
webben och sociala medier. Kika gärna in och se vad som är på gång.
Har du en bra idé kring innehåll till Grannar – eller vill ställa någon
fråga till oss? Maila info@karlskronahem.se

#karlskronahem
karlskronahem.se

