Välkommen hem!
Information till dig som är hyresgäst hos ebo

nr 4, 2018
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Året som gått
I en hektisk vardag är det lätt att bli fartblind och inte notera alla framsteg man gör.
2018 är snart över och det är lätt att tänka
”vad har vi egentligen gjort”?! Men oavsett
om det är hemma eller på jobbet så är det
viktigt att stanna upp och faktiskt se allt det
bra man genomfört.
Som fastighetsägare och allmännyttig aktör har vi som bolag ett otroligt spännande,
och viktigt uppdrag där ingen dag är den andra lik. Vi arbetar med och i människors hem
för att de ska vara trivsamma, vi arbetar för
att nya hem ska skapas och vi arbetar för att
kommunen ska vara en kommun ditt folk
vill leva och bo. Vi arbetar kortsiktigt för att
saker ska fungera här och nu och vi arbetar
långsiktigt för att samhället ska fungera även
när vi inte finns kvar, att det ska finnas hus
att bo i och en miljö som våra barn kan leva i
och 2018 var inget undantag.
På Ebo började året med att vi lämnade
över Berga till Brinova samt att vi sålde en
av Eslövs mest kända fastigheter – Köpmannen i folkmun kallad Sten Stensson – till
Blomsterberg. Att vi släppte dessa resurskrävande fastigheter har inneburit att vi kunnat
sätta större fokus på andra fastigheter men
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också att vi i större utsträckning kunnat arbeta för att utveckla oss som bolag.
I slutet av 2017 tog styrelsen fram en ny affärsplan som ska säkerställa att vi sätter kunden (det vill säga dig som hyresgäst) i fokus i
allt vi gör, oavsett om det gäller hur vi bygger
eller förvaltar. Utifrån detta har vi satt stort
fokus på verksamhetsutveckling vilket vi hoppas att du som hyresgäst ska märka. Längre
fram i tidningen kan du läsa om olika utvecklingsarbeten som pågår för att du som
hyresgäst lättare ska kunna komma i kontakt
med oss men också för att själv lättare kunna
hitta den information du kan tänkas behöva.
I slutet av våren drabbades vi av ett stort
datorintrång som tråkigt nog kommer vara
en av de saker vi mest kommer minnas
av året. Händelsen tvingade oss att lägga
mycket tid och kraft på utveckling av våra
IT-system. Helst vill man kunna planera för
denna typ av utvecklingsarbete då det tar
mycket resurser från övrig verksamhet. Men
även om det minst sagt var en jobbig period
så kan vi i efterhand se att det har skyndat
på bolagets nödvändiga IT-utveckling. En
utveckling som kommer fortsätta, dock planerat, under 2019.
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Under året har vi också satsat på rekrytering av en del nya kompetenser samt förstärkning av andra. Målsättning med detta
har varit att förstärka kompetensen inom
viktiga områden. Allt för att kunna effektivisera våra interna processer och framförallt för
att öka vår kundnöjdhet.
Under året har även mycket arbete lagts
ned på att förbereda inför kommande nyproduktion. Vi har bland annat köpt mark i
Flyinge, påbörjat skissarbete för byggnation i
Billinge och utveckling av kv. Bankmannen,
projekterat för kvarteret Slaktaren och dess
80 lägenheter där upphandling pågår samt
skrivit kontrakt med NCC för att bygga 38

nya seniorlägenheter på Kvarngatan 29 med
inflyttning tidig höst 2020.
I en summering av året så kan jag inte låta
bli att, med en liten sammanbiten min, även
nämna GDPR. Som skämt åsido är en viktig
lag som vi tagit på stort allvar då den är till
för att skydda våra hyresgästers och samarbetspartners personuppgifter.
Trots GDPR, datorintrång och en hektisk
vardag så kommer vi nog alla framförallt
minnas 2018 som ett riktigt solskensår!
God Jul och Gott Nytt År!
Kristina Forslund, VD ebo

3

Uppföljning kundenkät
– Vi kan bland annat se att vi måste bli
bättre på snabb och relevant information
till våra hyresgäster. Vi har också sett att
det behöver bli enklare att komma i kontakt med oss. Utifrån dessa behov har vi
arbetat fram lite olika lösningar som vi
hoppas ska underlätta för våra hyresgäster,
förklarar Eva.

Hyresgästapp

Eva Fritze är kommunikations- och marknadsansvarig
på ebo.

Nu satsar vi på att utveckla vår kommunikation
Eva Fritze som är kommunikations- och
marknadsansvarig på Eslövs Bostads AB
har under året bland annat arbetat med att
kartlägga de kommunikationsbehov som
finns inom bolaget.
– Jag har tittat på bolagets kommunikation ur flera perspektiv men en bra temperaturmätare är vår kundenkät vars resultat
tydligt visar om vår kommunikation fungerar eller inte, menar Eva.
Utifrån kundenkäten får Ebo ta del av
kommentarer från hyresgäster. Resultatet
kategoriseras sen i olika utvecklingsområden för att identifiera vad som bör prioriteras.
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Vid behov av att nå ut med snabb info
till hyresgäster sätts det idag upp lappar i
trapphus och dylikt men Ebo arbetar för
att hitta effektivare sätt att kommunicera.
Ett steg i detta är att se över vilka delar som
kan bli mer digitala.
Det är resurskrävande på många sätt att
åka runt och sätta lappar i alla trapphus.
Det tar dels tid för personalen men det
medför också en onödig miljöpåverkan.
– Men framförallt så misstänker jag att
många ändå inte ser informationen när den
sitter i trapphuset. Så varför inte utnyttja
telefonen som de allra flesta av oss ändå går
runt med i fickan, säger Eva.
Med detta som bakgrund har Ebo tagit
fram en hyresgästapp. I appen kommer du
som hyresgäst kunna få information via
pushnotiser direkt i mobilen, till exempel
då hissen är trasig eller liknande. Du väljer
själv vilka områden och adresser som är relevant för dig att få info om genom att prenumerera på dessa. Vill du kan du prenumerera på flera adresser och på så sätt även
hålla koll på mammas/pappas/kompisens
bostad om det finns behov av det.
– Vi kommer över en tid behöva arbeta
dubbelt men vi hoppas våra hyresgäster ser
vinsten med appen så vi kan fasa ut trapphusinfon allt mer, säger Eva.

Under våren kommer även
Ebos hemsida att göras om!

Ladda hem vår
hyresgästapp
Eslövs Bostads AB’s nya hyresgästapp finns
nu tillgänglig för nedladdning i Appstore
och på Google Play. Du hittar den
genom att söka på Eslövs Bostads
AB.
I appen får du dels ta del av information som står på hemsidan
och dessutom nås du snabbt av
notiser direkt i mobilen.

En väg in – ett telefonnummer oavsett ärende!
För att det ska bli enklare för dig som hyresgäst att komma i kontakt med Ebo samt för
att förbättra kvaliteten på det arbete som
utförs inför Ebo En väg in dvs. ett telefonnummer oavsett ärende.
Via telefonnummer 0413 – 59 94 00
kommer du till Ebos växel där du blir vidarekopplad till rätt person på Ebo utifrån
aktuellt ärende. I samband med denna förändring kommer även nya telefontider införas 1/1 2019.
Genom att införa telefontider för de
medarbetare som ofta är upptagna i möten
är ambitionen att det ska bli lättare att nå
den man söker.
– Utifrån den feedback vi får från våra
hyresgäster så kunde vi se att vi behövde
se över våra telefontider. För även om vi så
klart vill ha generösa tider så är de som ska
svara i telefon ibland upptagna i möten som
gör att de inte alltid kan svara. Genom att
vi nu gör denna förändring hoppas vi det
ska bli lättare att komma i kontakt med oss
förklarar Niklas Helgesson, fastighetschef.

Telefontider från 1/1 2019
Följande telefontider gäller från och med 1
januari (vilket också kommer framgå då du
ringer växelnumret):
• Växel 8:00–16:30
• Kundvärdar 10:00–12:00
• Felanmälan (fastighetsskötare)
7:00–9:00
• Övrig personal 8:00–16:30
Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas
likt tidigare till Securitas på tel.nr. 010-47
05 155.

Felanmälan
Felanmälan kan du göra via webben dygnet
runt. Behöver du av någon anledning göra
felanmälan via telefon kommer det att vara
möjligt att göra detta vardagar mellan 7:00
och 9:00 på telefonnummer 0413 – 59 94
00. Du blir då direkt kopplad till en av Ebos
fastighetsskötare som tar emot ditt ärende.
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Fastighetsförvaltning

Ny medarbetare – Lennart Prahl, fastighetsingenjör.

Lennart Prahl är ebo:s nye fastighetsingenjör
Lennart började på Eslövs Bostads AB
den 15 oktober och tog då över den roll
som Nicholas Judas tidigare haft. Lennart
kommer från en liknade roll på kommunen
men lockades av att jobba inom en mindre
organisation med kortare beslutsvägar.
Sin första tid på bolaget har Lennart
bland annat ägnat åt att besöka samtliga
fastigheter och lära känna alla fastighetssystem. En stor del i Lennarts uppdrag
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framöver kommer handla om att driva bolagets arbete med energieffektivisering och
säkerställa att bolaget når uppsatta mål om
att vara fossilfria till 2020.
– Det är ett ambitiöst mål som jag tror
vi kommer kunna leva upp till, menar Lennart.
Du kan läsa mer om Ebo’s miljöarbete
på ebo.se under Om oss.

Förbättring av utemiljön på Rönneberga
Under november månad har arbete pågått för att förbättra utemiljön kring den
gemensamma lokalen Mysingen. Två nya
grillplatser med bänkar och belysning har
skapats på det som tidigare varit gräsmatta
mellan lokalen och lekplatsen. Det har
även planteras ut nya växter och fruktträd.
I samband med detta kommer också befintliga gamla och slitna bänkar i området
ersatts med nya.
– Vår förhoppning är att detta kan leda
till en ökad utevistelse och större gemenskap i området, säger Emma Larsson som
driver projektet och ansvarar för utemiljön
på Ebo’s områden.
För att komma fram till förslag som
stämmer överens med boendes behov har
Emma involverat hyresgästerna i arbetet.
Bland annat har Emma haft diskussioner

med ungdomar från området kring hur
man tillsammans kan arbeta för att minska
skadegörelse. Dessa diskussioner har lett
till att även området kring multiarenan
kommer rustas upp.
– Genom att skapa fler alternativa sittplatser är förhoppningen att området kring
Mysingen och lekplatsen kan bli lite mer
familjärt, förklarar Emma.
När denna artikel skrivs pågår arbetet för
fullt på området och beräknas vara klart
tills i mitten av december.

Nästa etapp

Under våren kommer området vid multisportsarenan kompletteras med en grillplats
med sittplatser under tak.

Emma Larsson är Ebo:s förvaltare med ansvar för den yttre miljön.
7

Fastighetsutveckling

Skissbild: Sydark konstruera.

Nya lägenheter i Marieholm
På Lagmansgatan/Kvarngatan, alldeles i
närheten av såväl järnvägsstationen som
Marieholms utebad har vi nu påbörjat
förberedelser inför byggnation av tolv nya
lägenheter.
Byggnaden kommer vara i två plan, fördelat på sex 2:or på cirka 55 kvm och sex
3:or på cirka 70 kvm. Det blir moderna
lägenheter med hög standard. Samtliga
lägenheter har trägolv, kakel/klinker samt
tvättmaskin och torktumlare.

Till lägenheterna på andra våningen
kommer det finnas hiss.
Inflyttning är planerad till senare delen
av 2019.
Du kan redan nu anmäla intresse för en
lägenhet på vår hemsida ebo.se.
Här kan du också läsa mer om vår
övriga nyproduktion.

Vi blir mer digitala
Eslövs Bostads AB blir mer digitala – se till
att du har registrerat rätt epost och mobilnummer på Mina sidor.
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