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Hej,

Som ni ser har tidningen fått ett nytt utseende,
hoppas ni uppskattar den nya layouten och snart
känner er hemma i den nya formen.
Nu är sommaren äntligen här, även om det i skrivande stund inte direkt syns på termometern.
Men vi minns alla förra sommaren då vi fick känna
på att det faktiskt kan bli för mycket av det goda.
Skulle det bli så även i år så har vi samlat lite tips
för hur ni själva kan göra er lägenhet svalare.
Vi har nu fått en ny styrelse och jag ser fram emot
ett fortsatt bra samarbete och att vi tillsammans
fattar kloka beslut så vi kan driva bolaget framåt
och möta framtidens behov av nyproduktion och
digitalisering.
Jag vill passa på att tacka alla som kom och gjorde årets Ebodag till en riktigt höjdare. Jag hoppas
ni som var där tyckte det var lika trevligt som jag!
Jag vill även önska er en trevlig och solig sommar
så att våra solceller får arbeta ordentligt.
Och glöm nu inte att heja
ordentligt på de svenska
damerna på VM-festen
på torget!
Vänligen,
Kristina Forslund, VD

Ny styrelse I maj tillträdde Eslövs Bostads AB’s
nya styrelse & Mikael Wehtje fortsätter sin tredje mandatperiod som
bolagets styrelseordförande.
Styrelsen ansvarar för
att följa upp och driva
bolagets strategiska
arbete, se till att lagar följs
samt utser bolagets VD
för ledning av det dagliga
arbetet.
Mikael Wehtje fortsätter
nu sin tredje mandatperiod som bolagets styrelseordförande och är den
som leder styrelsearbetet
och följer verksamheten
löpande i dialog med VD.
Genom ett så kallat
ägardirektiv, bestämmer
kommunen i vilket rikt-
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Mikael, som menar att
ägardirektivet i grunden
är mycket bra, ser trots
detta att det kan finnas
anledning att se över
nuvarande direktiv för att
anpassa det efter kommunens förändrade behov.
– Sedan tidigare mål
sattes har det skett en
fantastisk utveckling i
kommunen. Det finns nu

Efter sommaren startas därför en process
tillsammans med ägaren
(kommunen) för att se
över ägardirektivet utifrån
de behov man idag ser i
kommunen.
Framtiden för bolaget
Mikael ser Ebo som ett

Tips för en svalare
lägenhet!
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ning bolaget ska arbeta. I
nuvarande direktiv säger
kommunen bland annat
att bolaget ska bygga
50-60 nya bostäder per år
under en tioårsperiod.

flera aktörer som
driver nyproduktionsprojekt i kommunen och då
kan Ebo som kommunalt
bolag, som inte drivs av
ett vinstintresse, istället
fokusera på andra viktiga
frågor som att bygga
specialbostäder för äldre,
arbeta för att stimulera
flyttkedjor eller driva
projekt för att skapa en
tryggare stad och by,
menar Mikael.
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Positivt planbesked för:

Samtidigt som vi längtar och hoppas på en varm
och härlig sommar så kan det ibland vara besvärligt
då det även blir varmt i våra lägenheter. När vädret
slår om snabbt hinner inte alltid husens värmesystem (eller våra kroppar) ställa om sig och producera
mindre värme. Här kommer lite tips på vad du själv
kan göra för att få det svalare i din lägenhet.
• Dra för gardiner/persienner.
• Vädra kvälls- eller nattetid då luften ute är
svalare än inne.
• Försök om möjligt att få tvärdrag (en fläkt kan
också hjälpa till med att sätta luften i rörelse).
• Stäng av apparater som utstrålar värme.

Utveckling av Badhusparken
Eslövs Bostads AB har
presenterat ett utvecklingsförslag av Badhusparken för kommunen.
Genom förslaget vill vi
förtäta staden, det vill
säga hitta nya användningsområden av en plats
som idag inte används
optimalt utifrån stadens

nuvarande behov. Kommunen har meddelat att
de är positiva till förslaget
vilket innefattar cirka 150
nya bostäder, lokaler samt
ett nytt parkeringshus
med cirka 400 platser.
Just parkeringsmöjligheterna är en förutsättning
för att förslaget ska fung-

mer boende, fastighetsera menar Sten Carling,
fastighetsutvecklingschef. ägare och myndigheter i
närområdet kunna lämna
Att kommunen gett ett
positivt planbesked är ett synpunkter på föreslagen
detaljplan.
första steg i en lång process. Kommunen kommer
nu påbörja en utredning
för att kunna ta fram en
detaljplan som stödjer
förslaget. Därefter kom-

Förutsatt att projektet går
genom skulle inflyttning
kunna ske inom fem till
tio år.

Sten Carling,
fastighetsutvecklingschef

samma ordförande
viktigt strategiskt verktyg
för kommunen att kunna
initiera och stimulera
stadsutveckling och
förtätning av staden.
Ebo har som ett så kallat
allmännyttigt bolag*
en möjlighet att driva
utveckling i miljonprogramsområdena genom
förtätning och genom att
arbeta med trygghetsfrågor på ett sätt som inte
vinstdrivande bolag kan
göra på samma sätt.
Allmännyttan har en
viktig roll på många sätt,
menar Mikael.
– Vi ser idag till exempel
en stor brist på entreprenörer vilket gör det väldigt dyrt att bygga nytt.
Genom att kommunala

bolag ställer gemensamma krav på myndigheter
och entreprenörer kan vi
driva dessa frågor med en
helt annan tyngd än om
man skulle göra det som
enskilt bolag.
I styrelsen ingår:
Mikael Wehtje (M)
Henrik Månsson (S) (ny)
Ingrid Lennerwald (S)
Kenneth Jönsson (S)
Fredrik Ottesen (SD)
Laila Fast Petrovic (V) (ny)
Anders Molin (C) (ny)

*Vad är allmännyttan?mhet ska

ens verksa
De kommunala bostadsbolag
aget ska tillgodose oliBol
e.
bedrivas i allmännyttigt syft
vara varierat, av god kvalitet
ka bostadsbehov; utbudet ska
r, inklusive människor med
och attrahera olika hyresgäste
rknaden. Det ska också
sma
en svag ställning på bostad
et till
erbjuda hyresgästerna möjligh
boinflytande.

Mikael Wehtje, styrelseordförande Eslövs Bostads AB

Utvärdering av

Välkommen hem

Sedan årsskiftet har vi haft frågor om hur ni vill läsa Välkommen hem i vår kundenkät. I skrivande stund har 264 av er svarat enligt nedan, vilket ligger till grund till
hur vi kommer arbeta med tidningen framöver. Hoppas ni ska gilla det!

Hur vill du helst läsa tidningen?
Vet inte

I tryckt format, som idag

Läser inte tidningen

Ej svarat

Som digitalt nyhetsbrev

Vilket av följande vill du läsa om i tidningen?

Nytt städavtal
Från den 1 april har vi nytt städavtal med Candeo AB. Inför ny avtalsskrivning gick vi genom
tidigare krav för att kunna förbättra städningen
där det behövs.
I vår kundenkät följer vi kontinuerligt upp hur
nöjda ni som hyresgäster är med städningen i våra
fastigheter. Vid uppstart med nya entreprenörer
finns det alltid lite normal inkörningsproblematik
men vi hoppas att vi med det nya avtalet ska kunna
öka nöjdheten efter hand.

Hur ofta ska det städas?
På gång i kommunen

På gång (projekt osv)

Tävlingar/erbjudande

Information om bolaget

Boende- & trivseltips

Ej svarat

Porträtt (medarbetare/
hyresgäster)

Trapphus: en gång/vecka (entrépartier en gång
extra/vecka under vinterhalvåret).
Källare: var fjärde vecka.
Tvättstugor: en gång/vecka.
Storstädning: två gånger/år.

Glöm inte att ladda ner
hyresgästappen!
I appen får du meddelande direkt i mobilen med
viktig information om vad som händer i just ditt
område. Du kan också enkelt göra felanmälan,
hitta kontaktuppgifter eller besöka Mina Sidor.
Gör så här för att få att ladda hem appen
• Gå in på App Store eller Google Play
• Sök på Eslövs Bostads AB
• Välj installera/ hämta appen
Inställning för pushnotiser
För att du ska få meddelande, så kallade pushnotiser, som är relevanta just där du bor går du in
på inställningar och ”aktivera aviseringar” under
prenumeration. Här kan du välja vilket område
du vill få pushnotiser om.

Nya regler om
rökförbud från 1 juli
Från och med den 1 juli blir det förbjudet
att röka på vissa allmänna platser utomhus.
Rökförbudet gäller:
•
Allmänna lekplatser.
•
Uteserveringar.
•
Entréer till allmänna lokaler,
till exempel restauranger och butiker.

I samarbete med Friskis & Svettis
erbjuder vi gratis jympa!
Passen är cirka 55 minuter och passar gammal som
ung. Ta gärna med en handduk eller ett liggunderlag
som du kan använda om underlag i gräset.
Tid: 18:00 - 19:00

Välkommen hem

är vår kundtidning och
skickas ut till samtliga
hyresgäster 4 gånger/
år.

Varmt välkomna följande datum:
26/6 - Rönneberga (Mysingen)
3/7 - Rönneberga (Mysingen)
10/7 - Rönneberga (Mysingen)
14/8 - Sallerup (Sockenvägen 3)
21/8 - Sallerup (Sockenvägen 3)
28/8 - Sallerup (Sockenvägen 3)

Redaktör/produktion
Eva Fritze

Hoppas vi ses där!

kommunikation@ebo.se

Ansvarig utgivare
Kristina Forslund
Skicka gärna frågor och
förslag på innehåll till

Kultur och evenemang hela sommaren!
Hela programmet på sommarieslov.se

Trollsjökväll för barn med Mamma Måd och vänskapsbandet!
»Torsdag 27/6 15.30–19.00, Trollsjön Eslöv

Trollsjökväll för barn med Ayla & Klas och fotbollstrixaren Emil!
»Torsdag 4/7 15.30–19.00, Trollsjön Eslöv

Utomhusbio: Mamma Mia! Here we go again
»Fredag 16/8 kl. 21 (när solen går ner), Trollsjön Eslöv

Utomhusbio: Bohemian Rhapsody

»Lördag 17/8 kl. 21 (när solen går ner), Harlösaparken
Sponsorer:

Foto: Ayla Kabaca/foto Maria Rosenlöf, Almaz Yebio/foto Christer Männikus, Mamma Måd/foto Mikael Larsson, Robin Paulsson/foto Robert Eldrim, Glada Hund/foto Ulrika Lahti

