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VD har ordet

VD, Mikael Reijer

Midsommarafton har passerat, syrenerna har redan 
blommat över och vi befinner oss mitt i sommaren 
2017. Hos oss märks det bland annat genom att 
medarbetarna går på välförtjänt semester - och att vi 
får tillskott i arbetslagen i form av våra uppskattade och 
duktiga sommarjobbare. Bjud på en extra glad hälsning 
när du träffar på dem, tycker jag. Vi vill gärna att de 
trivs och återkommer när de utbildat sig färdigt.
Ett annat sommartecken de senaste två åren har varit 
våra familjefester. Även i år, i Edsbyn, hade vi fantastiskt 
roligt tillsammans med er. Blir det fler fester? Ja, vem 
vet. Kanske har du själv någon idé om vad du vill ska 
hända på ditt bostadsområde. Hör gärna av dig.
Glad sommar!

Vi vill veta vad ni tycker
47%

har hittills gett oss högsta betyg i 
vår pågående kundundersökning.

Det är viktigt för oss att veta vad ni tycker om att 
bo hos Aefab. Därför genomför vi sedan en tid 
tillbaka en kundundersökning.

Den skickas ut slumpvis till alla hyresgäster vid 
olika tider - den kan alltså dyka upp precis när 
som helst under året och det är inte alls säkert att 
du och din granne får den samtidigt.

Fördelen med det är att vi kan mäta hur nöjda ni 
är löpande under året, i stället för att bara göra 
det en gång. På det viset kan vi också jobba 
hela tiden med att förbättra saker som ni visar 
missnöje med i enkätsvaren.

Självklart strävar vi efter att alla ska trivas så 
bra hos oss att ni ger oss en femma i betyg i 
undersökningen - i dagsläget är det 47 procent av 
alla som svarat som har gjort det.

47 procent är en bra siffra - men vi strävar högre! 
Och era synpunkter gör det lättare för oss att bli 
en bättre hyresvärd.

Hur nöjd är du med kundtidningen? Kontakten 
med din bovärd? Tvättstugan? Tryggheten på 
området? I undersökningen får du chans att 
tycka till om allting som rör ditt boende. Vi är 
tacksamma om du gör det.

Har du fått undersökningen och fyllt i den? 
Tack för hjälpen! 

Har du inte fått den? Håll utkik i brevlådan.
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Med önskan om en skön sommar till er alla!

Nygammal
styrelseordförande 

Vårt kommunala bostadsföretag är viktigt för hela 
Ovanåkers kommun. Vi har ett ansvar att alla som 
bor hos oss upplever bra kvalitet i sitt boende, fina 
utemiljöer och bra service från Aefab. 

Klarar vi detta så är jag övertygad om att våra 
hyresgäster trivs i Ovanåkers kommun och kanske 
då också talar gott i om livet i vår kommun och då 
lockar några att flytta till Ovanåker. Fler inflyttare är 
viktigt för att vi ska kunna behålla och utveckla den 
kommunala servicen.

Det är också spännande och viktigt att vi samtidigt 
bygger nytt. Just nu pågår för fullt de tjugo nya 
lägenheterna på Nordanå området i Alfta. Inom 
kort ska styrelsen ta ställning till lämnade anbud på 
Vintervägen i Edsbyn. Vi behöver klara att både ta 
hand om det befintliga beståndet och att bygga nytt i 
både Alfta och Edsbyn. 

Till sist vill jag passa på att tacka min avgående 
ordförandekollega Ylva Ivarsson för sitt arbete i 
styrelsen de senaste två åren.

Det är med glädje och stolthet som jag är 
tillbaka som ordförande för Aefab.

Håkan Englund
Ordförande, AEFAB

AEFAB:s styrelse maj 2017: Curt Arsander (m) vice ordförande, Ola Östergrens (c), 
Håkan Englund (s) ordförande, Björn Mårtensson (c), Kent Olsson (fp).
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Familjefesten på Fölet var ett av Aefabs 
boinflytandeprojekt, som anordnades i samarbete 
med Hyresgästföreningen. 

Tack, alla ni som var med på vår 
familjefest på Fölet den 17 juni!

Vilken fest!
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Säsong för sommarjobbarna
Hur vet man att det är sommar? 
Om inte annat vet våra hyresgäster, 
när det börjar dyka upp nya, unga 
medarbetare i färgglada Aefab-tröjor 
på bostadsområdena. Nu är det första 
gänget igång för säsongen.

Klippa gräs, måla bänkar eller städa – arbetsuppgifterna 

är varierade för årets sommarjobbare. Gemensamt för 

alla är dock att de är minst sagt välkomna.

– Utan dem skulle vi aldrig hinna med under sommaren! 

Då är det högsäsong för oss i utförargruppen och 

sommarjobbarna gör en viktig insats, säger Robert 

Rubensson som är arbetsledare för utförargruppen.

Under hans ledning kommer sommarjobbarna bland 

annat att få rensa rabatter, klippa buskar och klippa gräs, 

men också olja och måla in bänkar och jobba inomhus 

vid behov.

I år kommer ett antal också att få jobba inom 

lokalvården och städa, något som gläder Elisabeth 

Hedman som är chef för lokalvården.

– Det var roligt att se att en del hade valt det som sitt 

förstahandsalternativ. De är självklart välkomna hit för 

att prova på yrket och se hur varierande och roligt det 

kan vara, säger hon.

Sammanlagt kommer 24 ungdomar att sommarjobba 

några veckor på Aefab i sommar. Och ett av de 

viktigaste syftena med sommarjobben är förstås att visa 

upp vad det kan innebära att jobba hos oss.

– Att locka flera unga till att kunna tänka sig ett jobb 

inom allmännyttan i framtiden är viktigt för oss. Här kan 

vi ge några lokala ungdomar en inblick i vad vi jobbar 

med och det är väldigt värdefullt. Förhoppningsvis kan 

det leda till att åtminstone några av dem så småningom 

återvänder och söker jobb hos oss, säger Carina 

Söderholm, HR-ansvarig.

Emelie Jacobs 

Söder och Moa 

Andersson, 

två av årets 

sommarjobbare, 

är redan i 

full färd med 

ogräset.
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Bra ventilation kan göra mycket, både för inomhusklimatet och miljön. Nu byter vi ut ventilationen 
på Backa i Edsbyn.

En stor förändring – som nästan inte syns över huvud 

taget. Så kan man kanske beskriva ventilationsbytet 

som är på gång för 40 hyresgäster under sommaren 

och tidiga hösten. Det mesta som ska bytas ut sitter 

nämligen i vanliga fall dolt, och inte särskilt mycket 

kommer att se annorlunda ut när arbetet är färdigt.

Men om det inte syns så mycket när arbetet är gjort, är 

skillnaden på insidan desto större. Under arbetets gång 

ska ventilationskanaler rengöras, luftfördelningsmattor 

ska bytas ut, fläktaggregat ska bytas ut - och så blir det 

byten av spiskåpor. 

– Egentligen är det bara spiskåpan som kommer att vara 

annorlunda efteråt i lägenheten, säger Kjell-Åke Nilsson, 

drifttekniker på Aefab.

Och ny spiskåpa i all ära: framför allt finns det stora 

vinster för miljön, eftersom det nya systemet är bättre på 

värmeåtervinning.

– Våra gamla ventilationssystem är inte så energieffektiva 

och det är hög tid att byta ut dem. Det kommer att göra 

skillnad för energiförbrukningen, säger Kjell-Åke Nilsson.

Det är på Backa i Edsbyn som ventilationsbytena sätter 

igång under sommaren och tidiga hösten – till en början 

handlar det om 40 lägenheter men ytterligare ett 30-tal 

ska få ny ventilation i ett senare skede. Exakt när arbetet 

börjar och hur lång tid det tar i varje lägenhet är lite 

olika. 

En viktig doldis
Ventilationsbyten -  osynligt men värdefullt
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Vem hjälper till med vad?
Ibland är det svårt att veta vem man ska vända sig till när man behöver hjälp 
med sitt boende. Vi är många som jobbar  på Aefab och alla är bra på olika 
saker. Den här guiden svarar på en del av frågorna.

UPPLEVER DU ATT DET ÄR KALLT I LÄGENHETEN?.
Mät gärna själv termometern med en 
inomhustermometer. Stämmer dina misstankar 
att temperaturen ligger under 20 grader, gör en 
Felanmälan.

VILL DU VETA VAD DU SJÄLV FÅR GÖRA FÖR ATT FRÄSCHA UPP DIN LÄGENHET?.
På www.aefab.se hittar du information om renovering 
av din lägenhet. Har du ytterligare frågor, kontakta 
Din Bovärd.

HAR DU FÅTT EN PÅMINNELSE OM OBETALD HYRA OCH HAR FRÅGOR RUNT DET?.
Alla frågor om hyresavier, betalningar och andra 
ekonomiska frågor besvaras av Eva Woxlin på vår 
Ekonomiavdelning.

VILL DU ANSÖKA OM EN PARKERINGSPLATS?.
Gå själv in på www.aefab.se och logga in under Mina 
Sidor. Där kan du anmäla intresse på en P-plats. 
Saknar du dator eller behöver hjälp, kontakta 
Uthyrningen. ??

?
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HAR DU EN DROPPANDE ELLER RINNANDE KRAN?.
Eller är det något annat som är trasigt i din lägenhet? 
Gör en Felanmälan.

HAR DU TAPPAT DIN TAGG ELLER NYCKEL?.
Gör en Felanmälan så får du mera information om hur 
du ska gå tillväga. Är du utelåst, kontakta din Bovärd, 
eller kvällar och helger till Jouren.

MISSTÄNKER DU ATT DU HAR SKADEDJUR I LÄGENHETEN?.
Gör en Felanmälan så får du hjälp med att undersöka 
och göra något åt problemet.

VILL DU BESTÄLLA FLERA TV-KANALER?.
I varje lägenhet finns Telia digital-TV. Kontakta Telia 
om du vill beställa flera kanaler till din TV.

VILL DU BOKA KVARTERSLOKALEN?.
Vi har ett antal kvarterslokaler i både Alfta och 
Edsbyn. Uthyrning av kvarterslokalerna sker via 
Hyresgästföreningen.

HAR DU PROBLEM MED STÖRANDE GRANNAR?.
Alla störningar ska hanteras av din 
Störningshandläggare.

Kontakta oss!
Nästa sida

UNDRAR DU OM DU KAN SÄTTA IN EN DISKMASKIN?.
Kontakta alltid oss om du har planer på att installera 
hushållsmaskiner, Prata med Din Bovärd så får du 
mera information om vad som krävs för att sätta in en 
diskmaskin i din lägenhet.

!
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KONTAKTA OSS!

0271-575 22 

emilia.jansson@aefab.se

0271-575 21

johan.norell@aefab.se 0271-575 20

david.lindsmyr@aefab.se

Felanmälan

Ring din bovärd

Måndag - Fredag
kl. 7.00 - 16.00

Akuta fel, kvällar & helger

Jouren
0271-575 50

Störningsjouren

0271-575 56

0271-575 25

staffan.tallberg@aefab.se
0271-575 26

carl-axel.martensson@aefab.se

Carl-Axel
Mårtensson

Bovärdar
Alfta Edsbyn

Staffan
Tällberg Emilia

Jansson

Johan
Norell David

Lindsmyr

Störningar

0271-575 27

Måndag - Fredag
kl. 8.00 - 16.00

Kontoret
0271-575 00

0271-575 33
Uthyrningen

0271-575 32
Eva Woxlin

020-240 250

Felanmälan TV

020-755 766

Frågor och beställningar TV

Glöm inte att 
du kan göra 

Felanmälan och 
mycket annat 
i vår bostads-

app!

Bovärdar
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Nya fönster på Skidan i höst

Varmare lägenheter och mindre störande ljud - det är målet nu när Aefab ska påbörja fönsterbyten 
på Skidan i Edsbyn.

Tvåglasfönstren på Skidan börjar få rätt många år på 
nacken, och det märks naturligtvis. Och när det nu 
började bli dags att renovera fönstren bestämdes det att 
de i stället ska bytas ut mot helt nya, treglasfönster.
 – Det kommer att bli ett lyft, treglasfönster är betydligt 
bättre, förklarar Janne Elofsson som arbetar med 
projektet.

Efter sommaren kommer arbetet att sätta igång i två hus 
Långgatan 26 A-B och Västra Centralgatan 22 A-C. De 
gamla fönstren tas bort ur karmarna, och ersätts med 
nya fönster. Karmarna kommer i de flesta fall att behållas 
och förbättras vid behov, i något enstaka fall kan det bli 
aktuellt att byta ut även karmen.
– I de lägenheter som har balkongdörrar kommer vi att 
byta ut både karmar och dörr, säger Janne.

Hur lång tid arbetet tar beror på hur lägenheten ser ut 
och hur många fönster man har. Exakt när fönsterbytena 
sätter igång är fortfarande inte säkert, och de hyresgäster 
som berörs kommer att få mera information innan det är 
dags.

Fönsterbytena innebär en standardhöjning som, i enlighet 
med Aefabs överenskommelse med Hyresgästföreningen, 
kommer att medföra en hyreshöjning.

Men det finns många fördelar med att få nya fönster till 
sin bostad. Dels blir det förstås betydligt mer klimatsmart 
med tätare fönster, och varmare i lägenheterna.
– Men det allra bästa är nog den ljudmässiga skillnaden. 
Treglasfönster släpper in betydligt mindre ljud utifrån och 
det tror jag att hyresgästerna kommer att uppskatta.
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I Alfta går det fort just nu och våra nya hus växer fram 
precis som vi planerat. Du som bor i närheten - ta en 
promenad förbi Ängen och titta ibland, det är spännande 
att följa arbetet.

Och att det finns intresse för de nya bostäderna står 
klart. Det går att anmäla intresse för att bo på Ängen och 
det har redan börjat rulla in en del.
- Är man till exempel en villaägare som skulle kunna 
tänka sig att flytta hit framåt nästa höst är det helt klart 
idé att ställa sig i bostadskö nu, säger Kristina Lundman, 
uthyrare.

Precis som i de nybyggda husen på Älvstranden i Edsbyn 
är det ett boende med hög standard som kommer att 
erbjudas. Hiss i alla trappuppgångar, öppna och rymliga 
planlösningar. Stora ljusinsläpp och med grönska och 
motionsspår precis invid husknuten. 

Vi har skapat det helt själva, unikt och anpassat efter vad 
just våra hyresgäster behöver. Resultatet: energieffektiva, 
tillgänglighetsanpassade och trevliga hus - med fina och 
bekväma lägenheter som man ska kunna bo kvar i länge. 
Kanske är det du som flyttar in?

Kika in på Ängen
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Ängen
Du kan redan nu anmäla intresse för att bo på Ängen.

Det gör du enklast genom att gå in på Dina Sidor på 

webben eller i bostadsappen och ange Ängen som 

område i din sökprofil!
Vill du bo här?

Den närmaste tiden påbörjar vi även planeringen för att bygga nya hus på Vintervägen i Edsbyn. Håll utkik på www.aefab.se och i kommande nyhetsbrev för mera information om framtidens bostäder i Byn!

Vintervägen
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Bovärdarna tipsar om sysslor du kan klara på 
egen hand - så slipper du vänta på oss!

Gör det själv!
Våra bovärdar finns alltid till hands för våra hyresgäster. Men ibland kan det vara onödigt att felanmäla saker i din 

lägenhet som du enkelt fixar själv. I det här nya inslaget i vårt nyhetsbrev får bovärdarna själva tipsa om vilka saker du 

kan göra själv - för att slippa felanmäla och vänta på oss. Först ut är Staffan Tällberg, bovärd i Alfta, som förklarar hur 

du går tillväga för att själv åtgärda att det gått en säkring.

Varje lägenhet är utrustad med ett eget proppskåp. Där sitter en rad säkringar som går till olika 
delar av lägenheten, till exempel spisen, belysning eller badrum. När det går en säkring försvinner 
strömmen just där. Det löser du enkelt själv genom att, på ett nyare proppskåp bara fälla upp 
säkringen igen, och på ett äldre byta ut säkringen.

Nytt proppskåp. Om 
en säkring gått syns det 
genom att fliken pekar 
nedåt. Fäll upp fliken igen 
så att den pekar åt samma 
håll som de övriga.

Äldre proppskåp. Om en 
säkring har gått har den 
röda lilla pricken i mitten 
”hoppat ur”. Skruva 
loss, byt ut säkringen 
som sitter inuti och 
skruva tillbaka. Det är 
lägenhetsinnehavaren som 
ska stå för nya säkringar.

I de modernare proppskåpem finns också en säkring som är markerad ”jordfelsbrytare”. När den 
går, går strömmen i hela lägenheten. Det sker ofta i samband med att du använt någon elektrisk 
utrustning, till exempel en elvisp eller en lampa, med ett jordfel. Problemet löser du på samma vis, 
men fundera över vad som kan ha orsakat det och byt ut den trasiga utrustningen.
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Självklart är vi med...

Att vara med och sponsra olika verksamheter och 

arrangemang är ett bra sätt för oss att skapa trivsel och 

trygghet i våra bostadsområden, och bidra till att våra 

hyresgäster har det bra. Det ger oss också en möjlighet 

att bidra till att göra Ovanåkers kommun till en mer 

attraktiv kommun att bo i.

Det är också viktigt för oss att kunna gynna 

hyresgästernas sociala och kulturella liv, för att på sikt se 

till att flera vill både bo kvar länge hos oss och locka till 

oss nya hyresgäster. 

– Att vi medverkar på Edsbyn Pride är en självklarhet, 

dels för att arrangemanget bidrar till ökad trygghet 

och trivsel men också för att det stämmer väl överens 

med våra värderingar. Alla är lika mycket värda, det är 

verkligen något vi vill ska genomsyra vårt arbete, säger 

Josefin Nygren som är kommunikationsansvarig.

Det är också viktigt för oss att göra det möjligt för alla 

att delta i det som pågår i vårt samhälle. Ekonomin ska 

inte vara en begränsning för några av våra invånare. 

Genom Hittaut Ovanåker har alla våra hyresgäster 

fått en ny möjlighet att komma ut och upptäcka 

kommunen, röra sig i skog och mark och delta i en stor 

friskvårdssatsning. 

Mera om både Edsbyn Pride och Hittaut finns att läsa 

på vår hemsida, www.aefab.se eller på kommunens 

hemsida, www.ovanaker.se



Bornvägen 2, Alfta
Box 80, 828 22 Edsbyn

Bornvägen 2, Alfta
Långgatan 16 E, Edsbyn

Bovärdskontor

0271-575 00
www.aefab.se
info@aefab.se 

Huvudkontor

1 maj-31 augusti har vi sommartider:
Måndag - fredag kl. 8.00 - 15. 00

Lunchstängt kl. 12.00 - 13.00

Öppettider

Felanmälan
Måndag - fredag kl. 8.00 - 16. 00

Ring direkt till din bovärd
eller felanmäl på Mina sidor

Jouren
Akuta ärenden, övrig tid

0271-575 56

Störningsjouren
0271-575 50

Gilla oss på...

Psst!Under veckorna 29-30 har kontoret 

stängt och även under v 31 är många 

lediga. Läs mer på www.aefab.se


