
Välkommen hem!

Vi önskar alla 
God Jul & Gott Nytt År!



VD har ordet

Hej alla hyresgäster!

Öjollasbygget
Det senaste halvåret har den nedbrunna byggnaden 
på Öjollas varit ett prioriterat projekt för Joe Lönn-
gren, projektchef på Aefab. Våren 2014 beräknas de 
29 nya lägenheterna stå färdiga för inflytt. Lägen-
heterna kommer att bestå av ettor, tvåor, treor och 
fyror.  
 
Ritningarna är klara och ansökan om bygglov är 
också gjord. Vår förhoppning är att bygget ska vara 
igång i mars nästa år.  

Joe Lönngren
Projektchef

22 nya kontrakt har skrivits med 
de hyresgäster som tidigare bodde 
på Öjollas. Några flyttade till Alfta, 
men de flesta har nya lägenheter
i Edsbyn. Andra har löst 
boende på annat håll. Vi är 
mycket glada över det och 
hoppas att alla trivs bra i 
sina nya hem.

Nya boenden till de drabbade

Öjollas kommer att bli ett boende med modern och 
hög standard. Det kommer även att finnas hiss i 
fastigheten, vilket är viktigt för att vi ska kunna 
erbjuda ett boende anpassat till alla målgrupper. 

Vi hoppas också på att kunna bygga en gemensam 
bastu och relaxavdelning högst upp i fastigheten 
med utsikt över öjeparken.

Jag och mina medarbetare önskar er 
alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År! 
                      VD, Mikael Reijer

Du vet väl att du kan göra felanmälan via ”Mina 
sidor” på webben? Felanmälan skickas då direkt 
till din fastighetsskötare. Klicka på den röda felan-
mälan-knappen på webben och följ anvisningarna. 
Det går också bra att ringa in din felanmälan på
tfn 0271-573 40, måndag-fredag 7.30-10.30. Vid 
akuta fel på kvällar och helger ring jouren på tfn 
0271-574 44.

Nu blir det enklare att betala din hyra. Det går 
mycket snabbare och du slipper skriva in ditt OCR-
nummer varje gång du ska göra din betalning. 
E-faktura påverkar dessutom inte miljön så som 
din vanliga pappersfaktura gör.

Gå in på din internetbank och anmäl dig för e-fak-
tura. Nästa gång du ska betala är belopp, OCR och 
allt annat redan ifyllt. Det enda du behöver göra 
är att godkänna din betalning. Lämpligt va?! Mer 
information om E-faktura hittar du på vår webb. 

Gör felanmälan på 
www.aefab.com

Betala med e-faktura
Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår snöröj-
ning och sandning. Om du tänker på att hålla så 
rent som möjligt utanför husen går röjning och 
sandning både bättre och snabbare. Ställ in cyklar, 
pulkor, sparkar så att det blir enkelt för snöröjarna 
att ta sig fram. Tack så mycket för hjälpen!

Kalla vintermånader väntar oss och för både bilens 
och miljöns skull är det bra att du använder din 
motorvärmare. Vi vill passa på att påminna dig om 
att inte låta sladden hänga kvar i eluttaget! Dra 
ur sladden när den inte används. Se alltid till att 
motorvärmarluckan är låst. Det är viktigt så att inga 
lekande barn kommer till skada.

Hjälp snöröjarna i vinter!

Nu ska utomhusmiljön på Östra Kyrkogatan i Alfta 
bli bättre! Nya lekplatser, bänkar och bord, fina 
träd och buskar, boulebana, lugna och trivsamma 
innergårdar är något vi satsar på för att förbättra 
trivseln på området. Arbetet påbörjades i somras, 
då bland annat en ny lekplats byggdes upp. I vår 
sätter vi spaden i marken igen med många föränd-
ringar i sikte. 

Tack vare engagerade hyresgäster som kommer med 
tips och idéer tror vi att det här projektet kommer 
att bli väldigt lyckat.

Tipsa oss!
En fin och trivsam utomhusmiljö är betydelsefullt 
för många. Självklart vill vi förbättra miljön på flera 
områden i både Alfta och Edsbyn. Dela gärna med 
er av tankar och idéer. Hur kan utomhusmiljön på 
ditt område bli bättre?

Mejla in dina tips till info@aefab.com eller 
skicka till Box 80, 828 22 Edsbyn.

Trivsam utomhusmiljö

Som några av er har märkt finns vi på Facebook. 
Vi har redan en fin skara som gillar oss, men vill så 
klart att fler ska hitta dit och se fördelarna med att 
följa oss. Här har du en ypperlig chans att ta del av 
de allra senaste som händer hos oss.  

                                 www.facebook.com/aefab1

Följ oss på Facebook!

Ett fantastiskt och mycket händelserikt år har nu 
passerat. Vi har arbetat aktivt med att göra bolaget 
konkurrenskraftigt och har därför gjort stora sats-
ningar på marknadsföring med bland annat en ny 
webbsida. 

Som ni säkert har märkt arbetas det intensivt med 
fiberutbyggnaden i alla lägenheter och vårt mål är 
att vara helt klara under nästa år. Telia kommer att 
bli kommunikationsoperatör och leverera en tjänst 
som kallas ”Öppen fiber”. ”Öppen Fiber” innebär att 
du kan välja mellan ett antal leverantörer och vilka 
tjänster du vill ansluta dig till när det gäller bred-
band, telefoni och digital-tv. 
 
Vi har utfört underhåll för drygt 13 miljoner kronor 
och investeringar för drygt 10 miljoner kronor med 
fokus på att förbättra fastigheternas standard. I år 
har vi bytt vitvaror för ca två miljoner kronor på 
Backa och Joners i Edsbyn och en del av Sunnan-
gränd i Alfta.

Uthyrningsläget ser mycket bra ut, vilket ger oss 
möjligheten att fortsätta förbättra standarden på alla 
våra fastigheter. 

I november anmälde vi oss till Allmännyttans 
energisparkampanj. En kampanj som ger oss de små 
smarta tipsen som gör att vi kan minska energiför-
brukningen utan att ändra vår livsstil allt för mycket. 
Vi hoppas att du också vill vara med och spara energi. 
Mer information om kampanjen kommer.

Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi skrivit 
ett nytt boinflytandeavtal. En viktig del i avtalet är att 
vi ska samarbeta med er hyresgäster och Hyresgäst-
föreningen i utvecklingen av våra bostadsområden. 
Utvecklingsarbetet ska präglas av öppenhet, samar-
bete och reellt inflytande och alla hyresgäster som 
önskar ska kunna medverka. I år har vi träffat några 
hyresgäster på Östra kyrkogatan och diskuterat fram 
en en plan för hur vi ska förbättra området. I vår ska 
vi göra samma sak på Oldaniels och Timotej i Alfta. Vi 
jobbar nu för att få en aktiv hyresgästförening i Eds-
byn och under nästa år hoppas vi på att kunna starta 
några boinflytandeprojekt även där.

Nästa år väntar arbete med stamrenoveringar, ny-
byggnation samt arbete med att fortsätta modernisera 
och effektivisera bolaget. Jag tror på en framtid och 
ska vi vara konkurrenskraftiga många år till måste vi 
fortsätta att våga satsa.



Glöm inte att släcka ljusen!
Inför julfirande kommer här en påminnelse om att 
inte lämna brinnande ljus utan uppsikt.

Testa att brandvarnaren fungerar. 
Byt batteri regelbundet. Ett vanligt nio-
voltsbatteri som finns i de flesta brand-
varnare håller i cirka ett år. Kontakta 
felanmälan så hjälper vi dig gärna.

Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar 
utan brandfarliga dekorationer.

Lämna aldrig tända ljus obevakade.

Lämna inte barn eller husdjur ensamma 
med tända ljus eller tomtebloss.

Se över sladdar och kontakter till de 
elektriska adventsljusen och stjärnorna.

Kom ihåg att stänga av spisen. 
En timer kan hjälpa.

Se till att filter och spisfäkt är fria 
från fett.

Gyllenvägen 30, Edsbyn       0271-573 30      info@aefab.com       www.aefab.com· · ·

Nu byter vi ut belysningen i många av trappupp-
gångarna till LED-lampor. Även utomhusbelys-
ningen byts ut till LED-lampor. Den nya LED-
belysningen ska minska energiförbrukningen med 
två tredjedelar. År 2015 kommer alla lampor med 
kvicksilver försvinna helt. 

LED-lampor har en lisvlängd på 
50 000 timmar och förbrukar 
mycket mindre energi än 
t ex glödlampan som har en 
livslängd på 1 000 timmar. 
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Checklista inför julen Gör som vi - byt belysning

Pssst... 
Tomten hälsar att det går att vara energismart 
även på vintern. När det mörknar ute så tänder 
vi mer inne. Ganska naturligt och mysigt. Men 
det finns faktiskt sätt att vara energismart 
även för dig som gillar att pynta med belysning 
- använd timer, byt till lågenergilampor och 
släck alltid lampor när du lämnar rummet. 
Många tror att det går åt mer energi
för att tända lamporna än att använda
dem, men det stämmer inte. 

Små steg kan göra stora avtryck!


