B bladet
Till våra hyresgäster på Kumla Bostäder Nr 2 . 2016

Vilken fest!

Allsångskvällen med
Magnus Carlsson blev
en blöt tillställning! Och
läs vad han bloggade
om efter giget!
Sid 2

Jannices
trendtips

Vad trendar bland blommor och blad? Floristen
Jannice Carlman tipsar.
Sid 6

Flykten slutade
i Kumla

Flykten från krigets Somalia till Sverige tog 1,5
år. Nu har Koke hittat
hem i Kumla.
Sid 4-5

Undvik arga
lappar!

Alf Setterman visar i tre
enkla steg hur man rengör tvättstugan efter sig –
och slipper arga lappar.
Sid 11

Nu byggs
nya kontoret

Sid 3

Brandövning
i höghuset

Sid 8–9

Hej då Thomas...
... och hej
Anne-Lie!
Sid 12

Tack för festen!

Kumla Bostäders 70-årsjubileum blev en riktig succé tack vare alla hyresgäster som ville fira tillsammans med oss. Allsångskvällen med Magnus Carlsson
drog cirka 1 000 besökare trots hällregn!

Den första jubileumspresenten, en gratis
badbiljett till Djupadalsbadet, kom väl till
pass i juli. Har ni redan glömt så var dagstemperaturen större delen av juli över 20
grader, med en topp på närmare 30 grader
i slutet av månaden. Perfekt för ett bad!
Även de två sensommaraktiviteterna –
Kumlasjönt med schlagerkungen Magnus
Carlsson den 18 augusti i samarbete med
Kumla Promotion samt de två guidade

turerna i Växthuset och Kumla Sjöpark
– var en del i 70-årsfirandet och lockade
mycket folk.
– Vi hade packat 600 fikapåsar till
Kumlasjönt, men när det började regna
kändes det så där... Men sedan rasade det
in folk! Vi fick packa 300 fikapåsar till,
men de tog ändå slut. Det var en fantastisk kväll, säger Anna Stackling, kommunikatör på Kumla Bostäder.

Magnus gillade giget i Kumla
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Ombyggnader 			
och renoveringar

Tack för era synpunkter!

• På Köpmangatan 54–58 pågår ett
större projekt som utvändigt omfattar fasadrenovering, renovering av
balkonger samt byte av fönster och
balkongdörrar. I projektet ingår även
trapphusen som ska målas om och få
ny belysning. Alla arbeten beräknas
vara klara kring årsskiftet.
• På Franzéns väg 8 görs en fasadrenovering med ny tilläggsisolering, ny
puts samt målning. Arbetet beräknas
vara klart i början av december.
• Samtidigt pågår mindre utvändiga
arbeten på olika platser. Det handlar
bland annat om fällning av sjuka träd,
nyplantering av träd samt stensättning.

stora enkät ut till samtliga hyresgäster.
– Just nu håller vi på att sammanställa
alla svar. Utfallet av årets enkät är svårt
att sia om, men en sak är säker – vi är
mycket lyhörda för våra hyresgästers synpunkter och förslag, säger Stefan Ericson,
förvaltningschef på Kumla Bostäder.
Det var tre år sedan sist och för många
hyresgäster var frågebatteriet välbekant,
men inte desto mindre angeläget. Det
handlade om hur hyresgästerna ser på
bland annat service, inomhusklimat och
skötselfrågor i en bred mening.
– Nu ska vi analysera svaren och prioritera åtgärderna utifrån vad som bedöms
vara viktigast och berör flest hyresgäster,
säger Stefan Ericson.

Tidigare i höst gick Kumla Bostäders

Bättre ordning 				
på parkeringarna
Golvarbeten
Golvtjänst i Hallsberg vann upphandlingen när det gäller golvarbeten för Kumla
Bostäder de närmaste åren. Golvtjänst är
ett anrikt företag, grundades redan 1975,
och har hela Örebro län som hemmamarknad. Företaget är auktoriserat och
har GVK-behörighet för våtrumsarbeten.

Felparkerade bilar i bostadsområdena
kan orsaka trassel och onödig irritation.
För att minska detta problem har Kumla
Bostäder, i samarbete med Avarn Security,
inlett parkeringsövervakning i bostadsområdena. Den hyresgäst som ser en
felparkerad bil kan, när som helst på
dygnet, ringa Avarn Security på telefon
010-222 34 10.

Välkomna, Omar
och Mohammed
Både Omar Hassan Wardheere
och Mohammed Elfares började
på Kumla Bostäder som projektanställda. Nu har de blivit tillsvidareanställda som fastighetsskötare
med inriktning på arbetet med
miljörummen som finns i anslutning
till fastigheterna.
Deras språkkunskaper – utöver
svenska även somaliska och arabiska – gör att de även kan hoppa
in som tolkar vid behov.

Spaden i jorden för nya kontoret
Äntligen sattes spaden i jorden för

Kumla Bostäders nya kontor.
Närmare 40 medarbetare får en
gemensam samlingspunkt och det betyder mycket för både arbetsglädje och
kvaliteten på jobbet, menar vd Thomas
Hjelmqvist.
Det nya kontoret ligger på Spannmålsgatan i kvarteret Jägaren. Fastigheten

är på 1 150 kvadratmeter i två plan och
beräknas vara inflyttningsklar i oktober
nästa år.
– Det här har vi planerat och önskat
länge. Det blir ett lyft för hela verksamheten att samla alla medarbetare till en enda
plats i funktionella och effektiva lokaler,
säger Thomas Hjelmqvist.
För medarbetarna blir det en stor

skillnad att lämna trångboddheten på två
skilda platser och samlas under ett och
samma tak. Men Thomas Hjelmqvist
pekar också på nyttan för verksamheten
och i slutänden hyresgästerna.
– Genom att träffas på ett naturligt
sätt på en gemensam arbetsplats, så kommer vi att bli mer samspelta och effektiva.
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Koke och Hamdi, båda från
krigets Somalia, har hittat lugnet
på Klockarbacken. Och sonen
Imran symboliserar framtidstron.

Efter den långa flykten från Somalia:

Koke hittade
hem i Kumla
Han lämnade krigets Somalia
och var på flykt i drygt ett år
innan han kom till Sverige i
december 2008. Drömmen var att
leva i ett land utan krig.
Åtta år senare har Koke Elmi
Suoi rotat om sig i Kumla tillsammans med flickvännen Hamdi
och lille Imran som föddes i
augusti. Han pluggar på Örebro
folkhögskola och nu ser drömmen annorlunda ut.
– Jag skulle vilja bli fritidsledare eller fotbollstränare. Eller
både och.
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Det pågående inbördeskriget i Somalia,
som inleddes 1991, är ett lapptäcke av
konflikter som bottnar i kontroll över
naturresurser, kamp mellan bofasta och
nomader och mellan olika klaner samt
maktstrider mellan olika krigsherrar.
En sådan uppväxt lämnar nästan ingen
omärkt, Koke är inget undantag.
– När jag var tio år dog min pappa.
Han och en granne omkom i en bombexplosion.
Några år senare, som ung man, var
risken överhängande att Koke – liksom
andra unga män – skulle tvångsrekryteras i kriget.

– Min mamma sa att jag måste fly och jag
fick hjälp av en släkting. Det är en lång
historia...
Minns dagen exakt

I tid varade den i ett och ett halvt år.
Den långa flykten, som gick över bland
annat Sudan, Libyen och Malta, var både
mödosam och farlig. Och Koke vet exakt
när hans flykt var över: den 5 december 2008, när han kom till Sverige och
därefter flyktingförläggningen i Hagfors.
Och han vet också exakt när han
”kom hem”. Det var den 15 november
2010 när han kom till Kumla med ett

nyutfärdat permanent uppehållstillstånd.
– Egentligen ville jag till Örebro,
där jag har bekanta, men Kumla var så
nära. Det är jag glad för i dag. Jag trivs i
Kumla och vill inte flytta.
En extrafamilj

Delvis beror det på att Koke fick en ny
extrafamilj i Kumla: Jaana, Birgitta och
de andra på Kumla Bostäder.
– De är jättesnälla. De gillar mig och
jag gillar dem.
När Koke träffade kärleken, Hamdi
Omar, i Linköping tog han givetvis med
henne till Kumla Bostäder och presente-

rade henne. Och när Koke och Hamdi
fick sonen Imran i augusti, visades han
stolt upp för vännerna på kontoret.
Sedan flytten till Kumla – Koke kom
samtidigt som två andra somalier och
två eritreaner – har han gjort lite av en
bostadskarriär: från en etta i Sannahed
till en etta i Kumla, därefter en tvåa och
nu en trea på Klockarbacken.
– Här trivs vi jättebra. Just nu känns
det inte aktuellt att flytta.
Älskar fotboll

Och parallellt med Kokes olika bostäder
i Sverige och Kumla, har fotbollsklub-

barna avlöst varandra. Först Bergsängs
BK och Viking i Hagfors, därefter Stene
IF. Nu har dock högermittfältaren Koke
lagt det aktiva fotbollsspelandet åt sidan.
– Jag har inte så mycket tid nu med
ett barn, studierna på Örebro folkhögskola och halvtidsjobbet på Post Nord i
Hallsberg.
Men fotbollsintresset sitter djupt –
favoritlaget är Arsenal – och drömmen är
att bli tränare på heltid. Och blir det inte
så, ligger fritidsledare högt på listan över
framtida jobb. Då kan man nämligen
också kicka boll.
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Jannice 		
trendspanar

Ny ägare, 		
samma koncept
I mitten av juni bytte Åhlunds Blomstertid på torget ägare.
Det nya namnet till trots – Nya Blomstertid – är det mesta sig likt.
– Vi har gjort några mindre förändringar, men efter julhelgerna ska vi ta
ett större tag, säger Jannice Carlman.

Jannice och Caroline Forsström, båda utbildade florister, följde med som anställda
till Nya Blomstertid. Den nye ägaren,
Shorish Saber, äger även Kumla Supervård och låter Jannice och Caroline sköta
driften av blomsterhandeln.
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Och de står inför en hektisk period just
nu.
– Det började med allhelgonahelgen,
då många köper gravdekorationer. Sedan
fortsätter det hela december med julgrupper och andra beställningar, säger Jannice.
Under 2017 väntar en uppfräschning
av butiken. Inredningen ska bytas och
lokalen ska få nya färger. Dessutom ska
butiksytan utökas något på bekostnad av
lagerdelen.
– Jag tror det kommer att bli ett lyft,
både för oss och våra kunder, säger Jannice.

Även blommor och växter är trend
känsliga. Vi lät Jannice Carlman
analysera läget och peka på de
nya trenderna.
• ”Mörka bladväxter har blivit
populära, exempelvis bladbego
nior och palettblad. De rödbla
diga växterna fungerar som en
fin kontrast till gröna krukväxter.”
• ”Ingen trend kanske, men de
gröna krukväxterna – fiolfikus,
pelargoner och saintpaulia – är
alltid populära.”
• ”Exotiska blommor ökar. Vi reser
allt mer och inspireras av växter
som vi ser utomlands. Sedan
går man till blomsterhandeln,
kanske med en bild, och vill ha
samma.”
• ”Jag ser en ökad medvetenhet.
Allt fler vill veta ursprunget, sär
skilt när det gäller snittblommor.
Intresset för svenskodlat och fair
trade blir större.”
• ”På 80- och 90-talet var det
populärt att fylla fönstren till
bredden med blommor, inte
bara ha en ensam liten krukväxt.
Jag har en känsla av att det är
på väg tillbaka.”

Med barnens hjälp gick
ombyggnaden som en lek
Osmo Renfors blickar ut över
den nya lekparken och multisportarenan vid Kvarnparken
och ser riktigt nöjd ut.
– Det är ett paradexempel
på boinflytande i praktiken.
Och vilken succé det har blivit!
Han vet vad han pratar om,
att han fyller 79 år på lucia
dagen har inte hindrat honom

önskade, säger Osmo och fortsätter.
– De ville ha kompisgunga och
så blev det. Klätterställning förstås. Men det blev snäppet bättre
i vissa avseenden. En fotbollsplan
ville nästan alla ha, nu blev det
istället en multisportarena med
konstgräs för fotboll, landbandy
och basket. Och linbana, det
fanns inte ens uppe på förslag.

från att själv testa linbanan.
Har själv testat

Den gamla lekparken var rejält
sliten. När den nya lekparken
planerades kontaktade Stefan Ericson, förvaltningschef på Kumla
Bostäder, Osmo Renfors som är
ordförande i den lokala hyresgästföreningen. Tanken var att i
ett tidigt skede göra de boende
delaktiga i ombyggnaden.
– Vi tog upp frågan i styrelsen
och kom fram till att bjuda in
barnen och ungdomarna, att de
själva skulle berätta hur de ville
ha.
Skriv och rita

En kväll i oktober förra året
samlades de inbjudna barnen i
föreningslokalen. De fick papper
och penna och en tydlig uppgift:
skriv och rita hur du vill ha den
nya lekparken.
– Det blev ganska precis som de

Osmo bor så bra till att han har
god översikt över lekparken som
invigdes officiellt i september.
Han ser hur den används av
förskolebarn på dagarna och lite
större barn på eftermiddagar och
kvällar. Men leklust har ju som
bekant inget med ålder att göra,
så Osmo har själv testat utrustningen och hittat en favorit.
– Linbanan var jättekul!
Han vill inte låta som en
kravmaskin – ”vi är fortfarande
väldigt glada att det här blev av!”
– men saknar en detalj.
– Det vore inte dumt att få lite
bättre belysning också. Då skulle
lekparken kunna användas ännu
mer under det mörkare halvåret.
Osmo Renfors passar på att
testa linbanan när barnen för
tillfället är på annat håll.
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Höghöjdsträning.
Vardagshjältarna från Byrsta
brandstation som
övade i Kvarnparkens höghus. Från
vänster Fredrik
Lennström,
David Persman,
Mats Liljenskog,
Johan Stamm och
Kim Taubense.
Stora bilden:
Teknikträning.
Kim Taubense
slipar på tekniken
när han drar
slang upp genom
trapphuset.

Höjden är en utmaning:

Nyttig träning
i höghuset
Filmen ”Skyskrapan brinner” från
1974 klassas som en av de bästa i
genren katastroffilmer.
I verkligheten är ett sexvåningshus
i Kvarnparken en lika stor utmaning
om det börjar brinna.
Därför har Nerikes brandkår
genomfört en övning i ett av sexvåningshusen.

I filmen spelades hjälterollerna av bland
andra Paul Newman, Steve McQueen och
Fred Astaire. I verkligheten var det vardagshjältarna Fredrik Lennström, David
Persman, Mats Liljenskog, Johan Stamm
och Kim Taubense från Nerikes brandkår
i Byrsta som testade utrustningen.
– Kvarnparken är ett av de högsta hu8

sen i vårt utryckningsområde. I den här
övningen ville vi testa två slangsystem.
Helt enkelt, vilken slang som är mest
praktisk och snabb att använda i det här
huset, säger David Persman, styrkeledare
på Nerikes brandkår.
Det ena systemet är en slangrulle, fastmonterad i brandbilen som dras genom
trapphuset upp till den tänkta branden.
Det andra systemet är ett antal lösa
slangrullar, beroende på hur högt huset
är, som bärs upp genom trapphuset och
kopplas ihop.
– Det förstnämnda systemet visade
sig vara bäst i Kvarnparken. Och samtidigt fick vi öva på hur man bäst drar upp
slangen genom huset. Det är en viss teknik
att dra slangen runt hörnen i ett trapphus.

Rent allmänt vill David Persman skicka
en uppmaning till alla boende hur de bäst
underlättar för brandkåren om olyckan
är framme. Att ha brandvarnare och
kontrollera funktionen regelbundet, att
vara försiktig med levande ljus samt att
inte lämna en påslagen spis obevakad är
förstås viktigt.
– Men lika viktigt är att försöka hålla
trapphuset fritt från saker som orsakar
rökutveckling och blockerar om det skulle
börja brinna. Vi har full förståelse för att
många behöver ha rullator eller barnvagn
nära till hands, men använd helst de
anvisade platserna för dem, säger David
Persman.

Så räddar 			
du julefriden
I snitt brinner det i 17 hem varje dag,
enligt Brandskyddsföreningen. Och i
december är bränderna överlägset flest.
Så var försiktig med ljus och elektrisk
utrustning om du vill behålla julefriden!
Här är några tips.
• Skaffa en brandvarnare, om ni inte
redan har en. Kontrollera funktionen
minst en gång i månaden.
• Levande ljus: Använd en brandsäker ljusstake, dekorera inte med
brännbart material, placera inte
många värmeljus tätt ihop på en
bricka eller fat och viktigast av
allt: lämna inte levande ljus utan
uppsikt och låt heller inte barn vara
ensamma med levande ljus.
• Julbelysning: Kontrollera att sladdar och kontakter är hela. Se till
att ha lampor med rekommenderat
watt-tal. Släck med strömbrytare
eller dra ut kontakten: en lampa
som delvis skruvas ur, kan orsaka
kortslutning.
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Bitarna föll på plats
med flytten till Urmakaren
Plötsligt faller bitarna bara på plats.
Som för Carrolina Wessberg och
Markus Thuresson: de fann varandra
för ett halvår sedan och några månader senare även drömboendet i det
nybyggda kvarteret Urmakaren.
– Ja, oj vad fort det har gått, skrattar Carrolina.

Carrolina är Stockholms-tjejen som
hamnade i Kumla när hon var nio år.
Markus är ur-kumling. Båda fick jobb på
Solars centrallager i Bista utanför Örebro
och det dröjde inte länge förrän de fann
varandra.
– Vi jobbade samma skift ibland och

hade gemensamma kompisar. Det var
några aktiviteter efter jobbet och... ja, sedan ett halvår är vi ihop, berättar Markus.
Då bodde Carrolina i en tvåa på
Andréns väg och Markus i en tvåa på
Stationsgatan. De ville ju flytta ihop,
men hade inga större förhoppningar när
de anmälde intresse för en lägenhet i
Urmakaren.
– Men vi hade tur, det var rena vinstlotten, säger Carrolina.
Bara beröm

Den sista augusti gick flyttlasset till
Kyrkogatan 11. Till en helt nybyggd och
central trea med två balkonger.

– Vilken känsla det var att flytta in! Allt
var nytt och snyggt och det luktade så
fräscht, säger Carrolina och Markus
fortsätter.
– Och vilken fantastisk ljudisolering!
Det är ju en del trafik på Kyrkogatan,
men det hörs ingenting ens från bussar
och stora fordon.
Nu har inte riktigt alla bitar kommit
på plats. Ett rum är ännu omöblerat, men
det ska snart göras till ett gästrum. Och
de har ingen garageplats för bilen.
– Men snart, säger Markus.
– Den 1 februari får vi garageplats
också. Då är vi helnöjda.

Rusning till visning av Urmakaren
Nybyggda kvarteret Urmakaren har

verkligen dragningskraft!
Till visningen i slutet av september
kom massor av intresserade och broschyrerna tog slut!
Mycket talar för kvarteret Urmakaren. Det centrala läget i korsningen
Kyrkogatan-Götgatan. Och den moderna
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formgivningen samt den höga standarden
vad gäller materialval. Vid inflyttningen
den 1 september var 32 av de 36 lägenheterna uthyrda.
För de sista lägenheterna ordnade
Kumla Bostäder en visning i slutet av
september.
– Det var kö långt ut på gatan! säger

Anna Stackling på Kumla Bostäder.
– Vi var fyra som visade lägenheterna
och vi hade fullt sjå hela tiden och alla
broschyrer gick åt. Jag tycker det stora
intresset är ett bra kvitto både för Kumla
som bostadsort och för just Urmakaren
som projekt.

Följ Alfs
tvättstugetips…
Alf Setterman har bott på samma

adress på Kvarngatan i 45 år. Och
han jobbade som fastighetsskötare på Samhall innan han gick
i pension. Med andra ord är han
något av en expert på skötsel av
tvättstugor – och han har dessutom ett historiskt perspektiv när
det gäller tvättstugorna i Kvarnparken.

• Gör rent dammfiltret i torktumlare
och torkskåp.
• Torka bort eventuellt spill av tvättmedel och gör rent i maskinens
tvättmedelsfack.
• Gör rent bänkar, sopa och/eller
torka golvet samt ta med eventuellt
skräp.
Det här tar bara några minuter, men
betyder så mycket för den som har
nästa tid i tvättstugan.

– Ja, det har väl alltid varit lite si och så
med städningen i tvättstugorna. Men
jag tycker nog att det blivit lite sämre
med åren, säger han.
Egentligen är det inte så svårt. Det
ska vara rent och städat när man kommer för att tvätta. Det ska vara lika
rent och städat när man lämnar.
– Vissa slarvar med städningen, så
är det, och det skapar onödig irritation, säger Alf och demonstrerar i tre
enkla steg hur alla bör göra.

…och undvik arga lappar!
Arga anonyma tvättstugelappar är

ett fenomen som intresserat många.
Enligt folklivsforskare Åke Daun
har tvättstugelapparna två grundläggande förklaringar. Dels är svenskar
dåliga på att gräla öppet på ett konstruktivt sätt. Dels har alla åsikter om
hur tvättstugan, som är en kollektivt
använd nyttighet, borde skötas.
Och lapparna är en relativt ny
företeelse, enligt Åke Daun.
– Jag tror inte att folk satte upp så
många arga anonyma meddelanden
förr. Man kände varandra väl, så det

fanns väldigt lite utrymme för anonymitet.
Komikern David Batra samlade i
många år tvättstugelappar. Till slut blev
det en bok: ”Den som inte tar bort luddet ska dö”.
Naturligtvis har fenomenet med
arga anonyma lappar även en egen sajt
på webben, www.argalappen.se
Men vi hoppas att Kumla Bostäder inte orsakar nya bidrag av arga
tvättstugelappar. Gör bara som Alf
tipsar om!
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Hallå där
Thomas Hjelmqvist…

Hallå där Anne-Lie 		
Carlos Jeansson…

… som slutar

… som lämnar

som vd för

jobbet som an-

Kumla Bo-

svarig för Sha-

städer den 1

red Services

december efter

på Swedbanks

drygt fem år på

huvudkontor

tjänsten.

i Stockholm

Du kom till Kumla Bostäder från Norabostäder där du var vd i sex år. Nu
byter du till ett jobb på revisions- och
konsultbolaget PwC. Har du tröttnat
på allmännyttan?
– Nej... (skratt). Det är snarare
så att jag jobbat i chefsställningen i
ganska många år nu. På PwC får jag en
konsultfunktion och kommer huvudsakligen att jobba mot kommuner och
kommunala bolag i lednings- och styrningsfrågor. Jag har jobbat som konsult
tidigare, så det ser jag fram emot att
göra igen.

den 1 december för att börja som

Vad är du mest nöjd med under åren
på Kumla Bostäder?
– Vi har producerat bostäder med
hög kvalitet. Vi har även utvecklat
organisationen, så att vi är ett ännu
mer sammansvetsat gäng. Sist men
inte minst, så är jag nöjd med PeKum,
samarbetsavtalet med Peab, som betyder att vi kommer att producera ännu
fler intressanta bostäder. Det första, en
bostadsrättsförening i Smedstorp, är
redan på gång.

Hur ser du på Kumla Bostäder i dag
och vad vill du uppnå de närmaste
fem åren?
– Kumla Bostäder är mycket välskött och har en väl fungerande organisation. Men visst står vi inför utmaningar. Kommunen har en vision till
2025 om 25 000 invånare. Då måste
Kumla Bostäder hänga med och bygga
nytt. En fungerande bostadsmarknad
med bostäder för hela livscykeln är
väldigt viktigt för utvecklingen.

Något som du, om du är självkritisk,
kunde gjort annorlunda?
– Ja, det finns väl alltid saker som
man inte är riktigt nöjd med... Det är
nog arbetet med systematisk hyressättning, där vi ännu inte kommit i
mål med Hyresgästföreningen. Där
får Anne-Lie Carlos Jeansson ta över
stafettpinnen.

Före bankkarriären var du vd för
Hallbo i Hallsberg i tre år? Vad har du
för nytta av det nu som vd för Kumlabostäder?
– Det har jag absolut nytta av. Jag
vet hur ett allmännyttigt bostadsbolag
fungerar, allt från en politiskt tillsatt
styrelse till uppdraget att leverera bostäder för många målgrupper.

vd för Kumla Bostäder.

Du bor i Hallsberg och började din
karriär inom Swedbank som kontorschef i Kumla? Hur känns det att
komma ”hem” efter flera år på Swedbank i Stockholm?
– Det är himla roligt! Det är verkligen som att komma hem, efter att ha
varit ute och tagit ut svängarna i några
år. Förhoppningsvis har jag med mig erfarenhet och kunskap som kommer till
nytta lokalt. För det är lokalt jag gillar
att jobba, att vara nära verksamheten.

ÖPPETTIDER,
KONTORET KÖPMANGATAN 7
Besökstider (helgfri vecka)
Måndag–onsdag
09.30–15.00
Torsdag
09.30–17.30
Fredag
09.30–12.30
HELGTIDER
23 december
26 december
27-30 december
2-4 januari
5 januari
6 januari

STÄNGT
STÄNGT
Öppet som vanligt
Öppet som vanligt
9.30-12.30
STÄNGT

TELEFONTIDER, KUNDTJÄNST
Frågor som gäller uthyrningsfrågor,
störningsärenden, besiktningstider,
avbetalningsplaner m m.
Mån–tors 07.30–09.00, 15.00–16.30
Fredag
07.30–09.00
ÖVRIGA ÄRENDEN
För övriga ärenden går det bra att
ringa på nedanstående tider
Måndag–onsdag
07.30–16.30
Torsdag
07.30–16.30
Fredag
07.30–12.30
AKUTA FEL
Akuta fel kan anmälas till
SOS Alarm, tfn 019-12 03 25.

Kumla Bostäder
önskar alla en

God Jul och
Gott Nytt År!

Köpmangatan 7
Box 28, 692 21 Kumla
019-58 88 00
info@kumlabostader.se
www.kumlabostader.se

