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Nybyggt i Hällby och
Odlaren har nu blivit hem
Efter en lång produktion av nya lägenheter i Hällby och Odlaren
sedan 2018 är vi nu äntligen redo att hälsa våra nya hyresgäster
välkomna hem!
I november fylldes de 32 nya lägenheterna i Hällby med rörelse och vardag
och i början på december var det dags
för inflytten i de första 50 lägenheterna i
Odlaren.
Vi är glada över den stora efterfrågan
som har varit för både Odlaren och
Hällbys lägenheter. I våra nyproduktioner
erbjuder vi hög standard med vitmålade
väggar, ekparkett, helkaklade badrum,
tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin.
Lägenheterna är ljusa och rymliga och
alla lägenheter är utrustade med balkong
eller uteplats.

Fler nya hem i Odlaren
Vi är ännu inte klara utan vi bygger
ytterligare 176 lägenheter i Odlaren.
Lägenheterna kommer att vara nära till
naturen med motionsspår och skog
samtidigt som det är nära till centrum,
skola och service.
Välkommen hem
Tack för tålamodet och all förståelse
under den här ovanliga tiden med pandemi och allt det har inneburit för flytten
hem. Vi ser nu fram emot liv i området
och hoppas att ni alla kommer att trivas
i era nya hem!

> Mer information på
kfast.se/vi-bygger/odlaren
kfast.se/vi-bygger/hallby

Efter ett år med Corona och strul,
lackar det än en gång trots allt mot jul.
Ta hand om varandra och stanna hemmavid,
så kan vi snart se fram mot en ljusare tid.
Adventsljus och stjärnor julkänslor väcka,
men lämna aldrig ljusen utan att släcka.
Om tomten er skänka en väl inslagen klapp,
kan pappret sorteras som förpackning av papp.
När granarna gjort sitt och blivit bruna,
de lämnas på Lilla Nyby eller ReTuna.
Nu vill vi önska en riktigt god jul,
med kärlek, god mat och annat kul.

> Mer information om hur du sorterar
julen hittar du på www.eem.se

Tillsammans kan vi
minska brandrisken
Under vintern är det extra mysigt att
tända ljus, baka och laga mat men det
innebär tyvärr även en ökad risk för
brand. Vi vill därför tipsa om vad man
kan göra för att minska risken och vad
man ska tänka på om olyckan ändå
skulle vara framme.

> Kolla din brandvarnare!
Testa dem regelbundet genom att
hålla in testknappen. Om batteriet och
högtalaren fungerar ska den börja pipa.
Brandvarnaren innehåller också en röksensor. För att kontrollera att den fungerar kan du blåsa ut en tändsticka strax
under brandvarnaren. Kontakta oss om
du behöver byta din brandvarnare.

> Håll trapphusen fria från saker!
Det är inte tillåtet att förvara några
föremål i trapphuset (med undantag för
rullator med särskilt tillstånd). Om det
skulle börja brinna i t ex en barnvagn

så sprider sig elden lätt och det bildas
även giftig rök. Trapphuset är också en
viktig utrymningsväg som måste hållas
fri. Om det skulle börja brinna så måste
ni som bor i huset kunna ta er ut och
räddningstjänsten måste komma in.

> Om det börjar brinna i din lägenhet…
Ta dig ut och stäng lägenhetsdörren
efter dig. Då sprider sig inte branden
och den giftiga röken ut i trapphuset
lika fort.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Om
det brinner hos någon annan och
trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten
hjälper dig ut. Det finns inbyggt brandskydd i alla hyreshus.
Varje lägenhet är byggd som en
brandcell för att minimera spridningen
av en eventuell brand. Ytterdörrarna
klarar att stå emot brand i 30 minuter.

Syns
du så
finns du
Vi är glada över att ha träffat så många
av er när vi under hösten varit ute och
delat ut reflexer i alla våra bostads
områden. Vi är måna om att ni kommer
ihåg att använda dem nu när det blir
mörkare. Tillsammans är vi rädda om
varandra.

Hur upplever du ditt
bostadsområde?
Vi vill veta hur du upplever ditt bostadsområde! Har du tips på hur vi kan hjälpa
till att förbättra miljön och tryggheten där
du bor? Då får du gärna dela det med oss.
På grund av rådande omständigheter och
restriktioner kan vi inte vara ute i områdena i samma utsträckning som vi skulle
önska, men vi är närvarande digitalt.
Du är alltid välkommen att ringa eller
maila oss om synpunkter!

Missa inte de digitala
informationstavlorna!
I många av våra fastigheter finns digitala
informationstavlor. Genom tavlorna kan
du läsa information och nyheter om fastigheten, ta gärna en titt någon gång i veckan
för att inte missa det senaste. Vi arbetar för
fullt med att sätta upp flera digitala informationstavlor i våra fastigheter.

Varning för bedragare!

Tack för ditt svar på vår
hyresgästundersökning
Vi skickar årligen ut en hyresgästundersökning till
varannan lägenhet och nu har vi fått in resultaten
från er hyresgäster.
I år var det 64% som svarade på hyresgästundersökningen och det blev ett
rekord. Alla era svar och synpunkter vi
fått in är mycket värdefulla för vår service och utveckling tillsammans.
Det som vi kommer att fokusera extra
mycket på under 2021 är återkoppling
till och dialog med er hyresgäster. I varje

nummer av Livet hemma
kommer ni att få läsa
mer om vilka åtgärder vi
gör utifrån era svar. Håll utkik!
Vårt viktigaste mål är att ha nöjda
kunder. Tillsammans skapar vi trivsel
och gemenskap och utvecklar våra
bostadsområden.

Under den senaste tiden har hyresgäster
utsatts för bedrägerier av falska yrkesmän.
Alltid när vi besöker dig som hyresgäst
anmäler vi besöket innan, använder
arbetskläder med logotyp och synlig
ID-handling. Vi tar aldrig betalt på plats.

Livet hemma

BRUNNSBACKEN I FRÖSLUNDA I HOVÄNGEN
LAGERSBERG I MARIELUND I MESTA

Nytt i Fröslunda
Centrum
Nu kan du återigen köpa nybakade godsaker hos Fröslunda Café & Bageri. De
har eget bageri och har ett varierat utbud
med bland annat kanelbullar, baklava, kärleksmums, piroger och morotskaka.
Matbutiken i Fröslunda har blivit Rojan
Store. Butiken hänger ihop med Rojan
Food, en grossist som har sitt lager i Vilsta.
Rojan Store beskriver sitt utbud som ”det
bästa av två världar”.

Säg hej till STINA!
Vi har startat en arbetsmarknadsinsats
tillsammans med Jobbcentrum för att
fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma in i arbetslivet,
ska få erfarenhet och öka chanserna att
bli anställningsbara. Insatsen kallar vi för
STINA, som står för service, trygghet,
integration, nytänkande och arbete.
Vi har visstidsanställt sju kvinnor som
nu städar våra trapphus och allmänna
utrymmen, så som tvättstugor och

källargångar i våra bostadshus i Lagersberg, Fröslunda och Brunnsbacken.
– Vi är så stolta och glada över tjejerna och det arbetet som de utför, vi ser
en ökad trivsel och minskad nedsmutsning i trapphusen och de allmänna
utrymmena. Tjejerna lyser upp med
sina solgula t-shirtar. Var inte blyga för
att säga hej till STINA!, säger Josephine
Bitschnau, Verksamhetsutvecklare på
Kfast.

Nymålade garage
i Lagersberg
Under hösten har vi målat om garagen
vid Lagrådsgatan och Borgmästargatan i
Lagersberg. Vi hoppas att de uppfräschade
garagen bidrar till ökad trivsel i området!

Tryggare utomhusmiljö
I Lagersberg jobbar vi med beskärning
av träd och buskar. Syftet är dels att de
ska bli fina och välvårdade men även att
utomhusmiljön ska bli tryggare. Med välklippta träd och buskar blir det ljusare och
luftigare runt husen!

För ett tryggt och attraktivt Eskilstuna
STINA är en del i arbetet för vårt mål att skapa trygga, snygga och attraktiva
stadsdelar. Genom STINA vill vi också bidra till att motverka utanförskap,
minska segregationen och bidra till att personer får en egen försörjning

Uppdatering av utemiljön i Mesta
Nu är uppdateringen av utemiljön i Mesta i full gång! Under vintern och våren
kommer ny panel monteras på de drygt 20 förråden i området, och dessutom
byts staket och skärmväggar ut. Vi hoppas att ni ska tycka om uppfräschningen
som blir klar under våren 2021!

Nu börjar stamrenoveringen i Brunnsbacken

Nu är det äntligen dags! Den 11 januari
börjar vi renovera 56 lägenheter i
Brunnsbacken. Renoveringen innebär
bland annat att ni får nya kök, badrum,
fönster och omdragning av el och
vatten. Detaljerad tidsplan och praktisk
information kommer gå ut direkt till
berörda hyresgäster. Renoveringen

tar 10 veckor per lägenhet, och för
att underlätta flytt till tillfälligt boende
erbjuder vi flyttkartonger och täckplast.
Observera! Lämna gärna kvar stora
möbler i lägenheten, men ta med dig
dina värdesaker till din evakureringslägenhet. Projektet pågår under 2021
och medan arbetet pågår kan det bli lite
rörigt och det kan låta från renoveringen. Men vi hoppas att ni har överseende
med det och att slutresultatet är värt lite
stök. Tillsammans skapar vi moderna
och hållbara hem, för att du ska trivas nu
och i framtiden.

Ny basketplan
i Fröslunda
Under hösten har vi skapat en ny
basketplan mellan Hästskobacken och
Högbovägen i Fröslunda. Eftersom det
redan fanns en asfalterad yta så tyckte
vi det var hög tid att den kommer
till användning. Med nytt staket och
nya basketkorgar finns det nu goda
möjligheter att öva dunkar och utmana
grannarna på basket.

Vi inför avgift på hyresavi i pappersfo

Rutinerna kan se lite olik
internetbanker men prin
densamma:

För att minska belastningen på miljön
inför vi en avgift på 39 kronor för varje
hyresavi i pappersform från och med
1 januari. Denna avgift slipper du om du
istället väljer e-faktura eller autogiro.

Info från Kundcenter

> Du kontrollerar hyresa

godkänner att banken b

>

Banken betalar räknin
– varken för tidigt eller f

Gör såhär för att anmäla
dig till efaktura

> Alla nödvändiga uppg

>
Letar
du lokal till
>
din verksamhet?
Gå in på din internetbank och anmäl
att du vill betala din hyra med e-faktura.

ifyllda, som OCR-numm
tum, belopp och bankgi

Nästa hyresavi skickas till din internetbank som elektronisk faktura. När
Tillsammans kan vi mins
du loggar in hos din internetbank får du
på miljön. Byt därför till
Oavsett
om om
duatt
driver
etablerad
meddelande
du har en
fått en
ny
tävla nu!
elektronisk
faktura.
verksamhet eller är på väg att starta

upp erbjuder vi lämpliga lokaler
Vi utökar
med en ny tjänst på Mina sid
i attraktiva
lägen.

Vi har skapat två köer, en
Vi har utvecklat en ny tjänst för att du
> Du
våra
lediga
lokaler
självhittar
i lugn och
ro ska
kunna hyra
och påoch en garagekö. Du reg

ena eller båda. När du är
säga upp parkerings- och garageplatser
kfast.se/sok-ledigt/lediga-lokaler
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Årets pandemi har inneburit många nya utmaningar,
till exempel att ge er, våra hyresgäster, så bra service
som möjligt på ett smittsäkert sätt.
Sedan i mars har vårt Kundcenter varit
stängt för obokade besök. Vi har gjort
vårt bästa att hjälpa er via Mina sidor,
telefon och e-post i första hand. Allt
för att minska smittrisken, både för er
hyresgäster och för våra kundvärdar och
uthyrare.
En av de största utmaningarna har
varit våra in- och utflyttningsdagar då
det i vanliga fall brukar kunna samlas
många hyresgäster som ska lämna
och hämta nycklar samtidigt. Just nu
vill vi därför att man endast kommer
en person per lägenhet och självklart
måste man vara frisk. Om man skulle ha
förkylningssymtom när man ska flytta så
får man skicka ett ombud.
Under året har vi uppmanat er att
gärna lämna nycklarna tidigare eller
hämta nycklarna senare om det är

möjligt. På de dagar då de flesta kommer har vi haft ett kösystem utomhus
och endast släppt in några åt gången.
Stort tack till alla er som varit samarbetsvilliga och anpassat er!
Med tanke på hur smittläget är nu
så kommer vi att behöva fortsätta med
detta system under vintern. Om du ska
lämna eller hämta nycklar under vintern
vill vi därför be dig att ta på dig lite
varmare kläder då det kan bli nödvändigt
att vänta utomhus en stund.
Just nu når du oss här i första hand

> www.kfast.se/mina-sidor
> Telefon: 016-16 75 16
> E-post:
kundcenter@kfast.se

Kom ihåg att byta till
e-faktura innan 31 december
Du har väl inte glömt att byta ut din hyresavi till e-faktura
eller autogiro? Från och med 1 januari tillkommer en faktureringsavgift
på 39 kronor på varje pappersavi. Byt till e-faktura eller autogiro, då kan
du ta hand om miljön och samtidigt undvika faktureringsavgiften.
Tillsammans skapar vi ett hållbart Eskilstuna!
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Sök garage- eller
parkeringsplats
på nätet!

Kvarteret Hundlokan, D

Smittsäker kundservice
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Mina Sidor intresseanmä
lediga platser, säger upp
skriver på avt
hjälp av Bank
Har du ett
G71 G70 G69
stånd för röre
behöver en p
kontakta Kun
mer informat

Parkering 76-92
G-garage 69-83

Visste du att lediga garage- och
parkeringsplatser publiceras på vår
hemsida? Genom att logga in på
Mina sidor kan du i lugn och ro se vilka
lediga platser som finns i ditt område
och göra en intresseanmälan. Vi
kommer inte längre skicka ut brev om
lediga platser. Du som har rörelsehinder
kan höra av dig till Kundcenter för att
intresseanmäla parkeringsplatser.

Kundcenter
Telefon
016-16 75 16
E-post
kundcenter@kfast.se
Telefontid
Felanmälan kl 07.00-16.00
Uthyrningen kl 10.00-15.00
Krav m.m. kl 10.00-12.30

Slalomvägen

på www.kfast.se. Vi lanserar
tjänsten i
Friluftsvägen
början på oktober.

