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Bästa sommarbilden

Aktuella erbjudanden

Tack för alla fina bidrag till sommarens
fototävling! Vinnaren har nu utsetts och vi
gratulerar Emelie Stenberg som tagit denna
stämningsfulla bild med en härlig känsla av
sommar och gemenskap.

Vi erbjuder dig som hyresgäst olika typer av
förmåner och erbjudanden. Aktuella erbjudanden
just nu är:

Hemförsäkring
Det är viktigt att du har en hemförsäkring om du
drabbas eller orsakar en skada. I samarbete med
Länsförsäkringar Västernorrland kan vi erbjuda
dig 20 procents rabatt på en ny hemförsäkring.

Gästlägenhet
Du har möjlighet att hyra en möblerad lägenhet
i centrala Örnsköldsvik, till exempel i samband
med att du får gäster. Kontakta kundtjänst för mer
information på tel. 0660-29 93 50.

Utlottning av hockeybiljetter
Nu drar ishockeysäsongen i gång igen och vi
lottar ut 20 sittplatsbiljetter till matchen
mellan Modo Hockey och Luleå HF
den 26 oktober i Fjällräven Center.

Studenter firar sommarlov med grillning och kubbspel
utanför Hamngatan 9.

Mer information hittar du på
ovikshem.se/hyresgast/mervarden

Lugnt och tryggt

Snabb överblick

Våra bostadsområden ska vara lugna och trygga
att bo och vistas i.

Som hyresgäst har du tillgång till en rad
olika tjänster via din hyresgästsida. Här kan
du till exempel göra en felanmälan, se din
hyresavi och kontrollera att den är betald.
Om din lägenhet har individuell mätning av
el, varmvatten och värme kan du även se din
förbrukning.

För att vi ska kunna åtgärda eventuella missförhållanden är det viktigt att du talar om för oss om du
blir störd i ditt boende.
Kontakta i första hand din bovärd eller vår kundtjänst på tel. 0660-29 93 50. Under kvällar och
helger kan du ringa fastighetsjouren på
tel. 0660-29 93 65.

Cyklar

Kontakta gärna vår kundtjänst för mer information om din hyresgästsida. E-post: uthyrning@ovikshem.se, tel. 0660-29 93 50.

Nu på hösten tar vi bort cykelställen för vinterförvaring. Kom ihåg att ta bort din cykel från
cykelstället senast den 15 oktober.

Uppskattad fotboll
I samarbete med Friska Viljor Fotboll lottade vi
ut tolv betalda deltagaravgifter till sommarens
fotbollsskola på Skyttis. Intresset för fotbollsskolan har varit stort och vi arbetar för att
kunna erbjuda denna möjlighet även nästa
sommar.

Breda satsningar
Varje år satsar vi cirka 75 miljoner på underhåll,
utveckling och reparationer av våra fastigheter
och lägenheter. Vi har i vårt bestånd stora bostadsområden med miljonprogramshus där nu
stora underhållsarbeten är i full gång.
I år har vi bland annat genomfört 138 stambyten och
badrumsrenoveringar på Sörliden, monterat 251 nya
lägenhetsdörrar i Gullänget, målat om i 20 trapphus och
helrenoverat tio tvättstugor runt om i våra bostadsområden.
Under hösten fortsätter vårt underhållsarbete med bland
annat fler stambyten, byten av källardörrar och ommålningar av trapphus, källare och cykelbodar.
Bor du i ett av dessa hus eller områden hoppas vi att du
har överseende med stöket och blir nöjd med resultatet.
Trevlig höst önskar vi på Övikshem!
Mer information hittar du på
ovikshem.se/hyresgast/underhall
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