
Nytt namn och ny logga från årsskiftet:

Varmt välkommen på Öppet hus
Torsdagen den 15/12 mellan klockan 15.00 och 18.00 hälsar vi er varmt   
välkomna till oss på en lussefika. Prata boende, ställ frågor om våra nya lägen-
heter eller våra andra nybyggnadsprojekt. Ge oss ris eller ros, eller kom bara 
hit och ta en glögg och prata lite. Hoppas vi ses!
Öppet hus på Öckerö Fastigheters kontor: 
Lammholmsvägen 8A, 15/12, kl. 15.00-18.00

www.ockerofast.se

Nu blir vi Öckerö Fastigheter!
Från och med årsskiftet samlas Öckerö Bostads 
AB, Öckerö Fastighets AB och Öckerö Nät under 
det gemensamma samlingsnamnet Öckerö 
Fastigheter. Men redan nu kommer vårt nya 
namn att börja synas, bland annat på vår 
hemsida. 

Öckerö Fastigheter arbetar precis som tidiga-
re inom affärsområdena bostäder, lokaler och 
stadsnätet Öckerö Nät. 

 – Vi är samhällsbyggare som arbetar för 
en stark och hållbar utveckling av våra öar. 
Allt detta gör vi tillsammans som ett bolag, 
och därför känns det naturligt för oss att ock-
så arbeta under ett gemensamt namn – Öck-
erö Fastigheter, säger vd Hans Andreasson. 

Ny logotyp börjar synas
I samband med namnbytet har vi tagit fram 
en ny logotyp. Kanske har du redan sett den 
i vår profilbild på Facebook, och nu kommer 
den snart att börja synas på fler ställen, som 
vår hemsida och på våra bilar till exempel. 
Praktiskt innebär själva namnbytet inga 
större förändringar för hyresgästerna, men 

samtidigt pågår ett stort förbättringsarbete 
inom företaget. 

– Som hyresvärd jobbar vi hårt sedan en 
tid tillbaka med förbättringsåtgärder på flera 
olika plan. Det känns väldigt bra att kunna 
fortsätta det arbetet under ett nytt namn och 
en tydlig gemensam identitet.

Hyresgästernas åsikter viktiga
Ett viktigt led i förbättringsarbetet är att 
lyssna på de synpunkter som hyresgästerna 
har på bolaget som hyresvärd.

– Under hösten har vi fått resultaten från 
både våra egna hyresgästundersökningar för 
bostäder och lokaler, och också Hyresgästför-
eningens NKI (nöjd-kund-index)-undersök-
ning. 

–Vi vill tacka alla som tagit sig tid att svara. 
Det är  oerhört viktigt för oss att veta vad 
våra hyresgäster tycker. Vi tar till oss av  
kritiken, och har tagit fram en handlingsplan 
för att åtgärda de punkter där hyresgästerna 
inte är helt nöjda med vårt arbete. 
Läs mer om vår handlingsplan på 
sidan 4. 
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Följ oss på sociala medier!
Få tips, nyheter och information 
från oss snabbt – följ oss på 
sociala medier. Vi finns idag på 
Facebook, LinkedIn och Instagram. 

Loggan kommer att synas i två  
varianter - liggande och stående. 

      

En av åtgärderna för att bli bättre på 
att informera är att synas  där många  
hyresgäster finns, på sociala medier. 



Betala med autogiro  
och vinn en julklapp!
Att betala hyran via autogiro är ett enkelt, be-
kvämt och miljövänligt sätt att alltid vara sä-
ker på att hyran betalas i tid. Nu vill vi belöna 
er som betalar på detta sätt genom att ger er 
chansen att vinna biobiljetter. Vi lottar ut två 
biobiljetter till tre hyresgäster bland de som 
anmäler autogiro före årsskiftet. Blankett för 
att starta autogiro hittar du på vår hemsida, 
www.ockerofast.se, eller kontakta oss så 
skickar vi den till dig. När du betalar hyran 
med autogiro får du inte din hyresavi ut-
skickad varje månad, utan bara när det sker 
en hyresändring. Skulle du någon gång ändå 
vilja ha din avi, är det bara att kontakta oss.  

rödvägen balkonger

Under sommaren och hösten har ett antal underhållsarbe-
ten gjorts på våra öar. Bland annat har taken på Tallvägen 
och på servicehuset på Hedens by tvättats och behandlats. 
Behandlingen förlänger takens livslängd på mellan 20-25 
år.  På Hedens bys servicehus har även fasaden målats. 
På Knippla har vi målat fasaderna på Lindeviksvägen och 
Ytterskärsvägen, på Ytterskärsvägen har vi också fräschat 
upp balkongerna. Här har husen också fått effektivare ven-
tilation installerat under hösten. Vår fastighet på Rödvägen 
21 har också fått en rejäl uppfräschning. Bland annat har 
fasaden målats, balkongerna är nya och entrén har fått ny 
stenläggning. På verksamhetssidan har Vipekärrs förskola 
fått en ny lekplats. 

UNDERHÅLL I 
URVAL

Felanmäl enkelt på hemsidan 
På www.ockerofast.se kan du felanmäla 
snabbt och enkelt dygnet runt. Du behöver 
då ett användarnamn och ett lösenord för att 
logga in. För dig som bor i  lägenhet är an-
vändarnamnet lägenhetens objektsnummer. 
Det hittar du på din hyresavi. Lösenordet är 
de sex första siffrorna i födelsedatumet på 
den som står för kontraktet (ÅÅMMDD). Be-
skriv kortfattat felet, och din felanmälan går 
direkt ut till fastighetsskötarnas mobiler.

Stort intresse för Heinövallen 
Den siste oktober stängde vi för anmälan till 
lägenhet på Heinövallen. Intresset för de 60 
lägenheterna, som beräknas vara klara för 
inflyttning i augusti nästa år, är mycket stort. 
Vi jobbar just nu för fullt med fördelningen 
av lägenheter, och på grund av det stora in-
tresset kommer handläggningen att ta lite 
tid. Men vi lovar att återkomma till alla som 
anmält intresse så snart som möjligt. 

Behandlade tak på Tallvägen på Hönö. 

Nya balkonger på Rödvägen 21. 

Malin Andersson,  
verksamhetsekonom

Arvin Farati, Öckerö Nät
Arvin Farati börjar som affärsområ-
deschef för Öckerö nät den 1 decem-
ber. Han har tidigare arbetat med fiber 
inom Telenorkoncernen. 
– Jag är superexalterad. Det ska bli 
väldigt roligt att jobba med fiber på 
öarna. Mina första uppgifter blir att  
färdigställa utbyggnaden av stadsnätet 
på Fotö och Björkö.

PERSONALNYTT

Johan Berglund, arbetsledare 
Johan anställdes i våras som arbetsle-
dare för fastighetsskötare och miljövär-
dar.  – Vi jobbar just nu på att förbättra 
servicegraden och på att ta fram en 
servicegaranti. Målet är att hyresgäster-
na ska märka stor skillnad under 2017. 

I somras anställdes Malin An-
dersson som verksamhetsekonom 
på Öckerö Fastigheter. 
– Mina arbetsuppgifter är bland 
annat hyresavisering, fakturering 
och ekonomin när det gäller nya 
projekt. Jag trivs väldigt bra, jag 
har roliga och varierande arbets-
uppgifter.
– Dessutom är det härligt att ar-
beta i sådan här fin skärgårdsmil-
jö, jag kommer från Halmstad där 
kusten ser helt annorlunda ut.  
Malin har studerat ekonomi vid 
Högskolan i Halmstad, och har 
tidigare jobbat på flera fastighets-
bolag.  

Nymålade fasader på Knippla.  
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Policy för snö och halkbekämpning
Vid stora mängder snö sätter vi in extra personal för att klara snöröjningen 
fortast möjligt. Vi har en prioriteringsordning när det gäller snöröjning:

 T Öckerö vårdcentral och Hönö vårdcentral.
 T Solhöjdens servicehus samt pensionärslägenheter.
 T Skolor, förskolor, Kommunhuset, Börshuset och Börsvikshuset.
 T Övriga områden.
 T Övrigt.

Alla hyresgäster ansvarar själva för att hålla rent framför egna trappen!

Glöm inte släcka l jusen!

Trivsamt ute året om – vinterfint på balkong och uteplats

Tänk på att aldrig lämna  barn ensamma 
med levande  ljus. 

Snart är advent och jul här och att lysa upp höst- och vintermörkret med 
levande ljus är mysigt.  Men se till att vara försiktig. Under december och 
januari  ökar antalet bostadsbränder på grund av  levande ljus drama-
tiskt. Brandvarnare räddar liv – om du inte har brandvarnare,  kom in till 
oss och hämta en! 

Ta för vana att alltid kontrollera din brandvarnare i adventstider, och följ 
Brandskyddsföreningens råd.  Har du ingen brandvarnare? Kom in till oss på 
kontoret och hämta en. Du får den gratis av oss. 

– Skulle du av någon anledning ha svårt att montera den själv, är det bara att 
höra av sig till oss så hjälper vi dig, säger Morgan Islander på Öckerö Fastighe-
ter. 

Morgan har själv tidigare arbetat som deltidsbrandman och uppmanar alla 
att vara försiktiga med levande ljus, och att aldrig lämna ett brinnande ljus 
utan uppsikt. 

– Jag har själv sett värmeljus explodera och fara iväg och landa på en matta. 
Så var rädda om er – och följ brandskyddsföreningens råd nedan:

Goda råd från Brandskyddsföreningen
 ¬ Testa att brandvarnaren fungerar. Byt batterier en gång om året.  
 ¬ Tänd bara levande ljus i obrännbara ljusstakar, utan brandfarliga dekorationer. 
 ¬ Lämna aldrig levande ljus obevakade. Det gäller även värmeljus, som plötsligt 

kan få höga lågor.
 ¬ Ställ inte ljusen för nära gardiner eller på tv:n.
 ¬ Se till att ljusen står stadigt.
 ¬ Sätt aldrig många värmeljus tätt tillsammans på en bricka eller ett fat.
 ¬ Julgransbelysning och elektriska adventsljusstakar ska släckas med strömbrytare. 

eller genom att dra ut kontakten. Skruva inte ur glödlampor för att släcka. Kom in till oss på kontoret och hämta en  
brandvarnare om du inte redan har en. Källa: Brandskyddsföreningen. Läs mer på: www.brandskyddsforeningen.se

Även på vintern kan uteplatsen vara en trivsam del av ditt boende. Varför inte fixa 
lite vinterfint i krukorna istället för att låta dem vara tomma ända till våren? Ett 
tips är att låta jorden efter sommar- eller höstplanteringen vara kvar i krukorna, 
om de är vinterhärdiga. Sedan kan man sticka ner kvistar av olika vintergröna väx-
ter i ett vinterarrangemang. Murgröna och små cypresser gör sig också fint i kruka 
året om, och olika prydnadsgräs är vackert med frost. Men även om du inte har 
gröna fingrar, se till att hålla snyggt på uteplatsen. Vi har alla ett gemensamt ansvar 
för att det ser trivsamt ut i våra områden. Om du vill julpynta och göra fint utanför 
ditt hem, tänk på hur du placerar lyktor och annat – de får inte vara skrymmande 
så att räddningstjänst har svårt att ta sig fram om olyckan skulle vara framme.

Tänk också på att inte
 mata fåglar genom att 

kasta ut brödrester. Fåglarna 
smutsar ner och smulorna 

kan dra till sig oönskade gäster, som 
råttor och möss.   



Skönt inneklimat på vintern

1. Tänk på hur du möblerar

StÄLL INTE SO
FFAN 

FRAMFÖR ELEMENTET!

2. Kolla ventilationen

Öckerö Fastigheter är ett nytt samlingsnamn för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. 

Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital  IT-infrastruktur på Öckeröarna. 

ÖCKERÖ FASTIGHETER   |   031-764 56 00   |  info@ockerofast.se  |  www.ockerofast.se  

      

Nu när det börjar bli  kallt ute upplever många av oss också att 
det är kallt inomhus. Här har vi ställt samman några enkla tips 
för vad du kan göra för att ha det varmt och behagligt  inomhus.

Ofta ställer vi möbler 
för nära de element 
som finns. Då kan inte 
värmen från elementet 
sprida sig ut i res-
ten av rummet. Ställ 
soffan en liten bit ifrån 
elementet. Om du har 
långa gardiner i dina 

fönster, kolla så att de inte hänger för nära termostaten, då kan 
den inte känna av temperaturen i rummet på rätt sätt. Värme-
systemet kan då tolka det som att det är varmt i din lägenhet och 
minska värmen.

Våra system anpassar sig efter temperaturen utomhus - ju kallare 
ute, desto varmare blir elementen. Om kylan slår till hastigt kan 
det ta litet tid för våra värmesystem att anpassa sig och höja 
värmen i lägenheterna. Om elementen inte känns varma kan det 
bero på att du har tillräckligt med värme i lägenheten, och att ter-
mostaten slagit av elementet. Då svalnar det efter en stund. När 
temperaturen sjunker under 21 grader i rummet slås elementen 
på igen, för att hålla en jämn värme. Om du ändå tycker att det är 
kallt i lägenheten, kolla ventilationen. Det är viktigt att frisklufts- 
ventiler är öppna för att undvika drag.

Vädra gärna –  men tänk på att vädra 
kort och effektivt. Fem minuter i 
tvärdrag brukar räcka. Vädrar du för  
längre släpper du ut värmen och det tar 
tid för värmesystemet att värma upp 
lägenheten igen.

Om temperaturen sjunker under 20 grader så ska du felanmäla, 
det gör du enklast på www.ockerofast.se.  Men mät temperatu-

ren själv innan du felanmäler till oss. Sätt upp en termometer 
så centralt i lägenheten som möjligt, om den sitter mot en 
yttervägg eller nära en frisklufts ventil kan den visa en lägre 
temperatur än det faktiskt är inne. 

Besökstid: mån-fre 08:00-12:00, Lammholmsvägen 8A, Öckerö
Telefontider: mån-tors 08:00-16:00, fre 08:00-14:30
Felanmälan: www.ockerofast.se - dygnet runt. Telefon: 031-764 56 00, vardagar 08:00-10:00
Övrig tid akut: 031-703 17 10

Vädra effektivt!3.

Mät på rätt sätt!4.   MISSA INTE - 
FÖLJ VÅRA PROJEKT

Just nu har Öckerö Fastigheter flera 
byggprojekt på gång på våra öar. Följ 

utvecklingen – på 
www.ockerofast.se uppdaterar vi 

kontinuerligt med nya bilder.

Krafttag för bättre service
Öckerö Fastigheter har under hösten analyserat resultatet 
av de Nöjdkundindex-undersökningar som gjorts under 
året. Undersökningarna bekräftar till stor del våra tidigare 
analyser av vad vi kan göra bättre. För att förbättra oss 
som hyresvärd och ge våra hyresgäster bättre service, har 
vi nu tagit fram en handlingsplan för 2017. 

Glädjande är att undersökningarna visar att de allra 
flesta av våra hyresgäster trivs bra eller mycket bra i sin 
lägenhet - så svarar hela 98% av er. Nästan alla känner 
sig också trygga och har bra kontakt med sina grannar. 
Men många anser att vi brister när det gäller information, 
och känner att de inte har tillräckligt inflytande över sitt 
boende. Många är heller inte nöjda med den tid det tar att 
få ett anmält fel avhjälpt.  

Vissa åtgärder i handlingsplanen har vi redan startat 
– vi informerar mer på vår hemsida, och vi syns nu på 
sociala medier. Vi hoppas att vårt Öppna hus nu i decem-
ber ska locka många besökare, och att vi får intressanta 
diskussioner om boende. Vi har också nyligen utökat 
bemanningen i vår reception. På vardagar har vi besöks-
tid mellan 8-12, då finns alltid någon av oss tillgänglig för 
att svara på frågor. 

Ett annat exempel är att vi för att förbättra utemiljön 
och hålla snyggt i våra områden har köpt in en sopma-
skin. Andra förbättringsåtgärder arbetar vi med nu för 
att kunna lansera under nästa år, som till exempel en 
servicegaranti för snabbare återkoppling och service vid 
felanmälan. 

Så vill unga i Öckerö kommun bo
Prisvärd hyra och nära, bra kommunikationer är 
viktigast när det handlar om boende för unga i Öckerö 
kommun. Det visar en undersökning som Öckerö Fastig-
heter gjort i samarbete med Research One AB och Fritid 
& Kultur. Undersökningen visar också bland annat att 
unga gärna bor i hyreslägenhet och i områden med blan-
dad ålder på de boende. Undersökningen genomfördes 
för att användas som underlag vid planering av framtida 
nybyggnadsprojekt.


