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VD:n har ordet

På gång!

Kolla in vår nya webbsida!

Välkommen hem till oss!

Nya medarbetare

Välkommen hem!



En systematisk hyressättning har 
införts. Hyran kommer att justeras 
från 1 juli. Mer information om den 
nya hyressättningen får du i sam-
band med din nästa hyresavi.

Bredbandsutbyggnaden i Alfta är    
påbörjad. Inom två år kommer alla 
våra bostäder vara utrustade med 
fiberanslutning.

VD:n har ordet
PÅ GÅNG!Det har nu gått ett år sen jag blev VD på Aefab. Det har 

varit ett händelserikt år med stora utmaningar att ut-
veckla och effektivisera bolaget.  Jag trivs väldigt bra 
och ser att vi tagit flera steg framåt. 

Målet är att sätta Alfta och Edsbyn på kartan genom 
att utveckla och förvalta attraktiva boenden med per-
sonlig service. Vi vill attrahera fler människor till att 
flytta hit. Vår vision är att få Sveriges mest nöjda hy-
resgäster.

Under våren har jag tillsammans med vår drift- och 
marknadschef, Claes Vikström, ”praktiserat” hos våra 
fastighetsskötare. Vi fick då träffa många av er hyres-
gäster, vilket var väldigt roligt. Tillsammans kan vi 
vara stolta över vår kommun och våra fina bostadsom-
råden som håller hög standard med bra möjligheter 
till olika former av boenden. 

Den tragiska händelsen med branden på Öjollas har 
medfört många känslor och mycket arbete för oss och 
de drabbade hyresgästerna. Arbetet pågår nu med 
att ser över hur byggnaden ska återuppbyggas. I höst 
kommer vi ge er mer information om detta arbete.

Välkommen hem till oss!
Efter några års studier och arbete i Örnsköldsvik valde 
Klara och Martin Davidsson att flytta hem till Ovanåkers 
kommun igen. Det var då de blev hyresgäster hos oss på 
Aefab. Klara och Martin har tidigare bott på Trekanten i 
Edsbyn, men i höstas flyttade de till Timotej i Alfta. 

- Vi gillar Alfta för det är mysigt och det är nära till 
mycket. Vill jag åka till en större stad, till exempel Boll-
näs, ligger den bara 15 minuter bort, säger Martin som 
själv är uppvuxen i Edsbyn.

Nu när sommaren är här passar mammalediga Klara och 
dottern Wilma på att vara ute mycket. På Timotej finns 
vackra grönområden med lummiga trädgårdar och en fin 
lekplats.

- Timotej är ett tryggt och mysigt område att bo på. Som 
småbarnsföräldrar fungerar det bra att bo i lägenhet. 
Det är väldigt lättsamt, säger Klara med en glad Wilma 
i famnen. 

aefab.

SÅ HÄR FUNGERAR DET...
Som hyresgäst får du inloggningsuppgifter till en 
personlig sida som kallas ”Mina sidor” på webbsi-
dan. Där finns alla dina personuppgifter samlade. 

Första gången du loggar in anger du hela ditt per-
sonnummer som användarnamn och dina fyra sista 
siffror i personnumret som lösenord. Därefter är 
det viktigt att du byter ditt lösenord. När du log-
gat in på ”Mina sidor” kan du till exempel ändra 
adress, telefonnummer, e-post, läsa dina avtal el-
ler se din hyresavi. Du har även möjlighet att söka 
bland våra lediga lägenheter och ställa dig i kö. 

Förslagslådan är till för dig! 

Äntligen är den klar! Nu kan du snabbt och en-
kelt komma i kontakt med oss utan att behöva 
ringa. Webbsidan hittar du på www.aefab.com.

På webbsidan finns alla dina personliga uppgifter till-
gängliga. Där kan du till exempel göra felanmälan dyg-
net runt, se dina avtal, se din totala hyra och få veta 
vem som är din fastighetsskötare. Om du letar nytt 
boende kan du dessutom få erbjudanden om lediga lä-
genheter via e-post eller post, ställa dig i kö och göra 
intresseanmälan på våra lägenheter.

På webbsidan kommer du även kunna hitta intressanta 
tips om hem och inredning. Där berättar vi också om 
vad som händer inom Aefab och vilka projekt som är 
på gång.

Vi är lika nyfikna som ni över att se hur andra bor och 
har inrett sina hem. Därför kommer vi göra en liten 
rundvandring bland våra områden i Alfta och Edsbyn 
och besöka några av er hyresgäster för att se hur ni har 
det i era hem. Reportagen kommer ni kunna läsa på 
webbsidan, i nyhetsbreven och på vår Facebooksida, 
Aefab.

Kolla in vår nya webbsida!

BORTREST ÖVER SOMMAREN?

Äntligen är sommaren här! Planerar 
du att vara i sommarstugan under se-
mestern och vill att din hyresavi ska 
skickas till en tillfällig adress? Nu kan 
du enkelt ändra det via ”Mina sidor” på 
webbsidan.

Den nya webbsidan är till för dig! Där-
för vill vi att den ska fungera så bra 
som möjligt. Vi hoppas att ni kommer 
ha stor nytta av den. 

Tycker du att det verkar svårt och kän-
ner du behov av hjälp? Tveka inte att 
besöka oss på kontoret så visar vi gärna 
hur det fungerar. Här finns även dator 
att låna för dig som inte har tillgång 
till dator och internet hemma.

Om du har frågor om den nya webb-
sidan kontakta Victoria Selin på tfn 
0271-573 29 eller victoria.selin@aefab.
com.

VERKAR DET SVÅRT?
- VI HJÄLPER DIG GÄRNA

Vill du ställa frågor till oss eller delta i 
tävlingar där du har chansen att vinna 
fina priser? ”Gilla” oss på Facebook!

På vår sida, Aefab, kan du läsa om alla 
våra områden i Alfta och Edsbyn. Där be-
rättar vi även om vad som händer inom 
bolaget. Intervjuer med er hyresgäster 
och andra reportage om bland annat hem 
och inredning kommer också presenteras 
på vår sida.

VI FINNS PÅ FACEBOOK

TYCK TILL OM OSS PÅ WEBBEN

.. Vad behöver vi förbättra?

Vad kan vi göra för att du ska 

trivas ännu bättre i ditt hem?

.

.

com

MIN FRAMTIDSTRO ÄR STOR

Trevlig sommar!
VD, Mikael Reijer

ÖJOLLAS

Det är mycket viktigt att du som har tillgång till 
dator och internet loggar in på ”Mina sidor” och 
uppger din e-postadress och kontrollerar så att 
dina uppgifter är korrekta. Om du står i kö på lä-
genheter och vill få unika erbjudanden skickade 
till dig är det viktigt att din e-postadress finns re-
gistrerad. Vi vill också att du ser över så att dina 
önskemål om lägenhetstyp och område stämmer. 
För dig som inte har internet eller någon e-post 
skickas erbjudanden ut via vanlig post.

VI BEHÖVER DIN E-POSTADRESSObs!



Huvudkontor
Gyllenvägen 30
Edsbyn       
Fax 0271-233 83 
Tfn 0271-573 30 

                                           

Områdeskontor
Perersvägen 5
Alfta
Tfn 0271-573 41
Fax 0271-553 64 

Postadress                                                                 
Box 80
828 22 Edsbyn
info@aefab.com
www.aefab.com 

Alfta-Edsbyns Fastighets AB växer och blir fler. Kristina Lundman, Staffan Tällberg, 
Victoria Selin och Anders Andersson är våra fyra nya tillskott i bolaget. Kristina är vår 
uthyrningsansvarig, Staffan är vår nya fastighetsskötare, Victoria är vår informations-
ansvarig och Anders är vår nya snickare.

Victoria sköter informa-
tions- och kommunikations-
arbetet i bolaget. Hon är 
även redaktör för nya webb-
sidan och kommer förse er 
hyresgäster med nyhetsbrev 
och annan information. 
Victoria har även hand om 
marknadsundersökningar 
och kommande kommuni-
kationsaktiviteter.

Kristina har tidigare erfa-
renhet inom fastighetsbran-
schen. Med sitt glada humör 
hjälper hon dig med uthyr-
ning av lägenheter, förråd, 
garage och parkeringsplat-
ser. Om du har frågor och 
funderingar angående ditt 
hyresavtal kan du vända dig 
till henne. 

Staffan är för många känd 
som backhopparen från 
Bollnäs. Han har tidigare 
arbetat inom byggbran-
schen och klev för en månad 
in i tjänsten som fastighets-
skötare hos oss. Staffan an-
svarar för fastighetsskötseln 
hos dig som bor på Östra 
Kyrkogatan  i Alfta.

Nya medarbetare

Vi på Aefab vill önska er alla en glad sommar!

Anders är en av våra duk-
tiga snickare som jobbar i 
Alfta och Edsbyn. Han har 
många års erfarenhet som 
snickare och är sedan ja-
nuari anställd hos oss. An-
ders sköter reparationer och 
underhåll av fastigheterna. 
Han är den som kommer 
hem och hjälper dig om t ex 
din köksinredning ska bytas 
ut eller dörrar ska lagas. 


