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Vd har ordet

I sommarnumret av bostad@kfab.se får
du möta vår boendekonsulent Aulis med
uppdrag att skapa trygghet när tillvaron
krånglar på olika sätt. Kanske grannarna
stör, du oroar dig för någon i ditt hus som
inte verkar må bra eller så kan du inte
betala hyran. Då är det honom du ska
ringa till på direkten. Trygghet är en av
våra grundpelare och miljöhänsyn är en
annan. För att minska energiåtgången och
uppvärmningskostnaderna har vi nyligen
bytt ut fyrahundrasjuttio gamla fönster till
nya, energieffektiva och välisolerade fönster med underhållsfria karmar.
Vi är stolta över att få ha hyresgäster
från hela världen i våra hus. Ibland har
resan hit varit kort och gått från Vingåker
eller Trollhättan, ibland längre som för
Jamila Mohamed som har flyttat hit från
det krigsdrabbade Somalia. Möt henne i
ett reportage om träning, matlagning och
längtan. Sist men inte minst finns alla våra
åtta Bovärdar presenterade med varsitt
miniporträtt. Bläddra till mittuppslaget och
du får veta vem som är Bovärd i ditt kvarter och vad du inte visste om honom.
Ha en riktigt skön sommar!
Ingmar Eriksson, vd

Boendekonsulent

Hela KFAB under ett tak
Nu samlas alla KFAB:s resurser i ett enda hus. Från att i dagsläget vara
utspridda på sex olika adresser kommer vi under hösten att börja flytta
våra olika verksamheter till en och samma adress. Våra nya lokaler ligger
i före detta Teliahuset vid stadsparken i Katrineholm.
– Vi ska erbjuda våra kunder ännu bättre service i framtiden. Hela
organisationen kommer närmare kunderna och vi kommer också kunna
fatta snabbare beslut, säger Ingmar Eriksson vd för KFAB och KIAB.
En av målsättningarna är att få ännu nöjdare kunder, en annan är
att erbjuda personalen ljusa moderna lokaler att arbeta och trivas i.
– Närheten till varandra underlättar för en bra dialog. Jag tror att
våra kunder kommer att märka detta genom snabbare svar, säger
Björn Johansson, marknadschef för KFAB och KIAB.

Erfaren aktör köper
KFAB-fastigheter
KFAB bygger helt nya lägenheter i kvarteret Hästen i centrala Katrineholm.
Nybyggnationen finansieras delvis genom försäljning av tre fastigheter i
Katrineholm. Försäljningen kommer att påverka hundrasjuttio hyresgäster
på adresserna Oddergatan 36-40, Rönngatan 7. Hästskovägen 2,
Vingåkersvägen 35-37 och Kerstinbodagatan 1.
De nya ägarna till fastigheterna är Susanne och Jörgen Staf tillsammans
med Alexandra och Fredrik Ydewall.

KFAB köper ny fastighet
Fakta:
Vem: Ingmar Eriksson
Gör: vd på KFAB sedan
nästan två år tillbaka
Drivkraft: att se när
det ordnar sig för folk
och allt blir bra
Tycker om: att åka
motorcykel och snickra
på huset
Mål: att skapa trygga
hus där våra hyresgäster
trivs och vill bo länge

KFAB har köpt ännu en fastighet i kvarteret Hästen i centrala
Katrineholm. Sedan tidigare äger vi det så kallade Teliahuset, och
nu är vi även ägare till Hästen 3 som ligger på Eriksbergsvägen
och är en hyresfastighet med elva lägenheter. Förvärvet innebär att
KFAB äger och förvaltar hela kvarteret Hästen och vi har mycket
goda förutsättningar inför planeringen av nyproduktion i området.
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Snabbt agerande
ökar tryggheten
Vårt mål är att agera direkt oavsett om det handlar om ett telefonsamtal, en obetald
hyresavi eller kvarlämnade saker i en källargång. Vi vill vara steget före eftersom ett
snabbt agerande minskar problemen, ökar säkerheten och skapar trygghet.

Ibland ringer hyresgäster för att klaga på någon granne
som är störande eller berätta om sin oro för en granne som
inte verkar må bra. Det kan vara någon som känner sig
otrygg för att det är okända människor i trapphuset eller
för att porten inte blir låst under natten. Jag pratar med
personerna som är berörda och efter några veckor ringer
jag upp den som anmält händelsen och frågar hur det är
nu, om läget förbättrats. Jag har märkt att uppföljningssamtalen är oerhört viktiga och ökar känslan av trygghet
hos hyresgästerna. De är inte ensamma med problemen
utan vi finns där, hjälper och tar ansvar. Visst har vi alltid
gjort det men nu agerar vi mycket snabbare och är mer
proaktiva. Vi försöker fånga upp saker innan det gått så
långt att det blivit ett stort problem. Det är samma tänkande som genomsyrar hela KFAB vare sig det handlar om
att ta bort en kartong i en källargång, sanera klotter eller
följa upp en obetald hyresavi. Konkret leder det till att våra
hyresgäster blir tryggare, mer måna om sitt bostadsområde
och trivs bättre.

Aulis Määttä-Hallin, boendekonsulent
– Jag har mycket kontakt med våra hyresgäster. Varje dag
ringer flera personer om sådant som bekymrar dem och jag
kontaktar på eget initiativ hyresgäster som inte har betalt
hyran. Det finns olika anledningar till bekymren, men
säkert är att det alltid finns en anledning. Ingen struntar i
att betala sitt boende utan det kan vara arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa, dödsfall i familjen, minskad pension eller
ökade utgifter på grund av något oförutsett i personens
liv. Inkomstklyftorna ökar och det är ett hårdare klimat
vi lever i. Oavsett vad det beror på ser jag till att vi träffas
för att prata om problemen och hur vi ska lösa dem. Oftast
ordnar det sig så att hyresgästen kan bo kvar hos oss. Vi kan
exempelvis göra avbetalningsplaner eller erbjuda en billigare
lägenhet. När vi i ett tidigt skede når dem som inte betalat
är det mycket lättare att reda ut allt tillsammans utan att
behöva kontakta Kronofogden eller vräka någon. Vi har
ett socialt ansvar och vår målsättning är att minska antalet
vräkningar.
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Grannen

Grannen

Vill hjälpa
andra
Hon är utbildad barnmorska och drömmer om att få
hålla sin treåriga dotter i famnen – igen. Vi har träffat
Jamila Mohamed Ahmed för en pratstund om träning,
matlagning och framtid.

ofta ett misslyckande. Annars är det kyckling och fisk som
är paradgrenen hemma i köket på Djulögatan.
Vi glider in på ämnet konst och litteratur. Jamila berättar
om en bokrecension under sina studier på Komvux. Hon
läste novellen Dubbelspel i Barcelona som handlar om en
sorglig kille som lurar sin flickvän. Jamila namngav passande nog sitt inlämningsarbete ”Lura aldrig någon som
litar på dig”.

I Jamila Mohamed Ahmeds kök på Djulögatan i Katrineholm
doftar det ingefära. Det ska serveras sambusa. Jamila bjuder
på den goda sötsaken och berättar att den förknippas med
festligheterna efter ramadan.

”Hon är bra på att
fixa med laptopen.
Och att köra bil”
Yussuf

Mobilen blippar under intervjun och hon använder sig av
Facebook, MSN och Skype för att hålla kontakt med familjen som finns utspridd på olika platser i världen. Hennes
mamma i England ringer till och med under intervjun.

Runt bordet sitter 18-åriga dottern Safiya och 16-åriga
sonen Yussuf. Safiya berättar att hon går på Katrineholms
Tekniska Collage och i framtiden vill bli barnläkare.
Yussuf vill bli lärare. Han säger: ”jag vill lära andra vad jag
har lärt mig”.

”Mamma är duktig
på matlagning
– speciellt pizza”

Arbetsmässigt är hon nöjd. Efter avslutade studier på SFI
och grundskolan har hon direkt gått en introduktionskurs
för sommarjobb på Kronfågel i Valla. Nu har hon fått
arbete där hela sommaren.

Mamma Jamila börjar berätta om sig själv och om en vanlig
vecka i hennes liv. Hon gillar att gå på gymmet som ”alla andra”. Träningsanläggningen Actic i Duveholmshallen passar
bäst eftersom hon kan gymma, löpa och simma på ett och
samma ställe. Tre pass i veckan är ingen ovanlighet.

I framtiden är målet för den somaliska barnmorskan att
komplettera sin utbildning för att också bli barnmorska
enligt de svenska kraven. Hon tänker även större. Varför
inte bli tolk vid den svenska ambassaden i somaliska huvud
staden Mogadishu och där kunna hjälpa andra människor?

En kväll i veckan går hon till Café Språket. Förutom att
prata med kompisar och fika är det ett bra ställe att träna
det svenska språket. Andra kvällar, när hon vill koppla av,
umgås hon gärna med vännerna.

Hon blir plötsligt sorgsen i blicken och pekar bort mot en
rosa ram på en bokhylla. Motivet är en liten söt flicka. Det
är hennes treåriga dotter som befinner sig i Kenya med sin
pappa. De har svårt att få tillstånd att förenas med Jamila
i hennes nya hemland Sverige. Lagar och regler sätter stopp
just nu. Men Jamila Mohamed Ahmed är positiv och säger
att det ljusnar, och att i framtiden kommer hon få hålla sin
minsta dotter i famnen igen. Hon ler när hon säger det.

Favoritprogram på tv är Leila bakar. Jamila berättar stolt att
hennes lussebullar med russin är riktigt goda. Det var inte
Leila Lindholm som inspirerade henne till att baka saffransbröd utan i stället en arbetskamrat hon hade under en praktikperiod på ett sjukhem. Men hon erkänner att all bakning
och matlagning inte blir bra. Hennes potatismos blir tyvärr
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Safiya

Sonen Yussuf spelar fotboll i Värmbols
FC och har Messi som sin största idol.
Dottern Safiya drömmer om att bli
barnläkare.
Jamila Mohamed Ahmed är mode
intresserad. Årets färg på afrikanska
tyger är turkosblå i kombination med
grå nyanser.
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Bovärdar

Bovärdar

Bovärdarnas värld
Leif Johansson, Bovärd och
servicetekniker i Julita, Valla
och Bie

Vi är KFAB:s Bovärdar och det är oftast någon av oss som du möter när
något behöver fixas i din lägenhet eller i husets gemensamma utrymmen.
Vår viktigaste uppgift är att se till att våra hyresgäster trivs och känner
sig trygga därför försöker vi alltid åtgärda fel som uppstår så fort vi kan
oavsett om det rör sig om stopp i avloppet, trasig belysning, klotter eller
droppande kranar. Är det något du undrar eller vill ha hjälp med så är det
bara att fråga oss.

Jag trivs bäst hemma på min
gård. När jag får fixa och pula
med sånt som behöver göras
eller gå i skogen med min hund,
då kopplar jag av.

Anders Svanberg, Bovärd i
kvarteret Kärnan och Tråget
Peter Ericsson, Bovärd på norr
Jag bor långt ute i skogen och är ofta ute
och jagar. Det brukar bli många timmar
i naturen med min jakthund.
Varje dag går jag ronder i våra fastigheter.
Kollar trapphus, förråd, tvättstugor och
källare, smörjer lås och byter trasiga lampor.
Kontaktar hantverkare när det behövs.
Ronderna gör att jag ofta upptäcker fel och
kan åtgärda dem utan att hyresgästerna
märker något. Jag vill att folk ska vara nöjda
med sitt boende och fixar med det mesta.

Hasse Nyqvist, Bovärd i Nävertorp
Åka motorcykel på små krokiga vägar ett helt gäng
tillsammans är en frihetskänsla utöver det vanliga.
Vi brukar stanna och titta på något museum eller
bara fika någonstans.
Det absolut bästa med mitt jobb är kontakten med
alla människor jag möter. Eftersom jag alltid är i
kvarteren är det många som kommer och vill fråga,
visa eller göra felanmälan direkt till mig. Att finnas
där och kunna hjälpa till känns väldigt viktigt. Efter
tjugosju år på samma arbetsplats tycker jag fortfarande att mitt jobb är lika roligt och oförutsägbart
som när jag började.
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Så fort det är fint väder vill
jag ut och spela golf. Det är
skönt att vara ute och jag
tycker om att golfspel är så
varierat.

Mitt jobb går ut på att hjälpa
våra hyresgäster genom att
finnas där och se till att allt
funkar. Hinner jag inte ordna
något direkt eller om en hantverkare behöver anlitas så
informerar jag alltid hyresgästerna så att de vet när saker och
ting blir åtgärdade. Tydlighet
är viktigt. Det skapar trygghet
att veta.

Jag trivs jättebra. I mina kvarter träffar jag människor i alla
åldrar och många känner igen
mig efter tre år som Bovärd.
Ställa till rätta, fixa och se till
att husen är säkra och trygga
är mina viktigaste uppgifter.
Varje morgon ställer jag ut
saker på gården som står i
trapphus och källargångar.
Det gör jag eftersom det är
förbjudet att ställa grejer där
på grund av brandrisken. Jag
förstår att man kan lämna
barnvagnar i entrén när man
kommer hem med matpåsar
och småbarn som ska bäras in
men om en barnvagn börjar
brinna bildas så giftig rök att
några andetag räcker för att
man ska dö. Vi vill att alla
använder barnvagnsrummen
på gården istället.

Rolf Skoog, Bovärd och servicetekniker
i Strångsjö, Forssjö, Glindran, Björkvik
och Duveholmsgymnasiet och Duveholms sporthall.
Jag har en liten motorbåt och varje
sommar lägger jag i båten på olika
ställen. Så fiskar jag ett tag sen åker
jag vidare till en annan sjö. Att fiska
är som balsam för knoppen.
Mina områden ligger på landsbygden
och jag känner igen nästan alla våra
hyresgäster. Många är hemma när jag
kommer och det är bra eftersom jag
tycker om att träffa folk. Ofta blir det
mer att fixa än just det som är felanmält. När jag ändå är där brukar de
fråga om jag kan kolla några saker till
som kärvande lås eller garderobsdörrar
som inte går att stänga. Och det gör jag
såklart om jag har tid. Det här jobbet är
roligt och oförutsägbart. Man vet inte
riktigt vad som kommer hända under
dagen men en hel del skruvande brukar
det bli förstås. Och det gillar jag.
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Bovärdar

Miljö

Per Edlund, Bovärd
Min lediga tid ägnar jag åt att renovera veteranfordon.
Ser jag en sliten gammal moped eller traktor får jag
alltid idéer hur den skulle kunna se ut och vill börja
skruva direkt.
Jag tycker om att lösa problem, allt från trasig armatur,
kärvande lås eller droppande kranar. Min uppgift är
att se till att det är tryggt och säkert i våra kvarter.
Tyvärr går en hel del av min arbetstid åt till att forsla
bort skräp som hyresgäster ställt i källargångar och
utanför vindsförråd. Jag tar bort det för att garantera
säkerheten i våra hus. Om sakerna får stå kan de
ställa till med fruktansvärd skada om det skulle börja
brinna.

Effektiva energifönster
Nittio lägenheter i Katrineholms centrum har fått nya effektivare
fönster. De ytbehandlade ”två-plus-ett-fönstren” isolerar från drag
och ljud, skapar bättre inomhusklimat och sparar energi.

Bytet av fyrahundrasjuttio fönster i KFAB:s
hyreshus på Skolgatan och Bondegatan
började i vintras, och avslutades lagom
till vårens första solstrålar lyste in genom
de nya fönsterrutorna.

minska kallras från fönstren. Den effektiva
isoleringen gör att värmeläckaget minskar och
det går åt mindre energi till uppvärmningen. En
annan positiv effekt är att de nya fönstren isolerar mot ljud på ett helt annat sätt än de gamla.

– Husen är från 1960-talet och hade haft
samma fönster sedan dess. De var slitna
och dragiga. Vi hade gjort en hel del lagningsarbeten innan vi beslutade att byta
ut alla fönster, säger Anders Nordh som
har varit projektledare för fönsterbytet.

En del av fönsterkarmarna har en tilluftsventil
där frisk luft kommer in. Det är viktigt att
ventilerna hålls öppna eftersom ett minskat
inflöde av luft i en lägenhet kompenseras genom
ett större inflöde i en annan. Innan årets slut
Anders Nordh på KFAB.
kommer inflödet av luft att vara synkroniserat
med utflödet i alla lägenheter. Ingen kommer
Nu har husen nya vita fönster med aluminium utvändigt
sannolikt att uppleva något av det drag som kan uppstå
och trä invändigt. Fönstren är så kallade två-plus-ettinnan flödet är justerat.
fönster med energiglas. Det innebär att två glas sitter
ihop i en kassett där det inre glaset är ytbehandlat för att
Vill du som hyresgäst att inomhusluften ska vara extra ren
reflektera värme. Sedan är det ett mellanrum för persiennen
kan du köpa filter till ventilerna. Filtren hindrar damm,
och ytterligare ett fönster, allt för att isolera mot kyla och
pollen och andra partiklar att komma in.

Stefan Wallin, Bovärd i centrum
(bostäder, lokaler, biblioteket
och konsthallen)
Jag har spelat golf i tjugofem
år. Vi är ett kompisgäng som
brukar spela och för mig är det
ett sätt att slappna av. Vi har
kul och är i naturen. En perfekt
kombination.
En del lagar enkla fel själv så
dem är jag nästan aldrig hos
medan andra hjälper jag mer
regelbundet. Oftast är det ingen
hemma men då lägger jag en
lapp på köksbordet. Där skriver
jag vad som är åtgärdat och om
det är något som en hantverkare
behöver fixa, skriver jag upp när
det ska ske. Det är viktigt med
information.
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Håkan Svedling, Bovärd på öster,
några fastigheter i Nävertorp och
centrum.
Jag både jympar och går på gymmet
så ofta jag hinner. Att träna är som
ett gift för mig. Jag bara måste få
göra det för att må bra.
Vid varje månadsskifte när någon
flyttat byter jag till exempel badrumsskåp och garderobsdörrar så
det är fint till nästa hyresgäst flyttar
in. Däremellan fixar jag mer med
stopp i avloppen, trasiga lampor och
defekta rör. På torsdagarna byter jag
sopkärl så att det inte ska bli fullt
över helgen. En hel del tid går åt till
det där osynliga arbetet som inte
syns men gör att allt fungerar och
hyresgästerna trivs.

Flera av KFAB:s
hyreshus som är byggda
på 1960-talet har fått nya,
energisnåla fönster. Anders
Nordh har varit projektledare
för arbetet med att byta de
470 fönsterrutorna
och karmarna.

F a k t a :
Vad: 90 lägenheter har fått nya fönster
Var: Skolgatan 5 A-D, Skolgatan 3 A-F,
Bondegatan 2 och 4.
Varför: Fönstren var omkring femtio
år gamla och väldigt slitna. De läckte ut
värme och släppte in kyla. Nya fönstren
isolerar bättre mot ljud, drag och kyla.
Inomhusklimatet blir jämnare, ventilationen
effektivare och uppvärmningskostnaden
lägre.
Extra: Alla hyresgäster har fått nya
persienner. Till de nya fönstrens luftventiler kan hyresgästerna skaffa filter som
hindrar pollen, damm och andra partiklar
att komma in.
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Personal

Nyrenoverat

Nyrenoverat

Ny förskola
Västangårdens förskola är arbetsnamnet på den nya förskola som precis har
börjat flytta in i nyrenoverade och ombyggda lokaler på norr.
Det som tidigare var en filial till Åsa Folkhögskola håller på att bli en
helt ny förskola där de stora klassrummen har ersatts av rymliga lekrum,
vilrum och ateljéer. Nya väggar har kommit upp, kapprum och entréer
är omgjorda, toaletter och tvättrum har byggts.

Ellen Sköld, Kundcenter

Vårdhem med omtanke
Bara skalet var kvar av den gamla byggnaden från 1974 när rivningsarbetet
var klart. Vårdhemmet där de boende tidigare delat rum har byggts om och
blivit nittio nya, ljusa enskilda lägenheter med köksavdelning och stora badrum,
egen uteplats eller balkong. Ett praktiskt boende med plats för själen.

Arbetet med att bygga om Lövåsgårdens vårdhem började
redan 2008 då en arbetsgrupp tog form. I gruppen ingick
Anne-Marie Andersson som är verksamhetschef, hennes personal, arkitekten Monika Jernelius och Christer Drevin, projektledare på KFAB som ansvarar för det byggnadstekniska.

och när vi valt belysning har vi sökt alternativ som härmar
dagsljuset. Vi har sänkt fönstrens nederkant för att man ska
kunna ligga i sängen och ändå se ut.
Med åren får både kroppen och sinnena mindre kraft och
att värna om det friska har verkligen varit ledord genom hela
arbetet. En så praktisk sak som att dörren till badrummet är
delad och har ett handtag på vardera dörrhalva gör att den
som har en försvagad vänsterarm använder handtaget på
höger sida och då går båda dörrarna upp och vice versa.

– Fokus för allt vårt arbete har varit att ta till vara det friska
hos den sjuka. Vi läste böcker om ljusets och färgernas betydelse, lyssnade på föredrag och gjorde studiebesök. Det var
viktigt att skapa förståelse. Studiebesöken gav oss mycket
idéer och inspiration men fick oss även att förstå hur vi inte
skulle göra. Vi enades om att skapa ett vårdhem som är salutogent, det vill säga hanterbart, begripligt och meningsfullt,
sammanfattar Anne-Marie.

– Att klara av delar av vardagen på egen hand är viktig för
självkänslan. säger Christer. Vi vill också stärka delaktigheten, väcka minnen och stimulera aptiten hos de boende på
vårdhemmet därför har vi byggt matsalar med öppna kök
där dofter sprids och låga köksbänkar som inbjuder till att
hjälpa till med middagen.

Monika Jernelius berättar att hon som arkitekt, haft målet
att höja nivån från praktiskt till själsligt boende. Även om
vården och personalens gemensamma filosofi skapar det
största själsliga värdet vill hon som arkitekt skapa sinnliga
upplevelser med hjälp av ljuset och rummens utformning.

En gång i veckan åker vi till stallet
och jag rider med min dotter. Jag
tycker mycket om djur och att vara
ute. Ofta tar vi promenader och då
följer både vår hund och katt med.
Ibland går vi på tur, plockar svamp
eller fiskar om jag inte håller på i
trädgården förstås.
Jag arbetar på Kundcenter och tar
emot felanmälan. Tidigare var jag
ensam om den uppgiften men sedan
en tid tillbaka är vi flera som hjälps
åt och det är jättebra. Det är hårt
tryck på vår felanmälan eftersom vi
har både hyreslägenheter, förskolor,
skolor, äldreboenden, sporthallen. Jag brukar tänka att de flesta
människor i Katrineholm kommer
i kontakt med KFAB på något sätt
under sina liv. De kanske hyr sin
bostad av oss, går i förskolan i våra
lokaler, utbildar sig i skolbyggnader
som vi ansvarar för, går till badhuset, bor i våra seniorboenden eller
har en plats på ett vårdhem som vi
byggt. Vi finns där och ser till att
boenden och verksamheter fungerar.
Lagar, renoverar, kontrollerar larm,
pratar med högljudda grannar och
planterar vackra växter.

– De nya lokalerna löser vår nuvarande brist på plats och det känns
väldigt roligt att vara med och bygga upp något från början, säger
Annelie Hoinard, förskollärare. Här sitter inga regler eller traditioner
i väggarna utan vi är fria att tänka helt utifrån våra visioner om
förskolan. Namnen på de nya avdelningarna säger en del om hur vi
tänker, de heter ”utforska, upptäcka och erövra”.
Tillsammans med några andra förskollärare har Annelie varit med i projektet ända sedan de allra första ritningarna presenterades. Gruppen har
gjort studiebesök på flera nybyggda förskolor för att få idéer och inspiration. Tillsammans med KFAB:s projektledare Anders Nordh har de sedan
funderat kring hur de kan utforma de nya lokalerna på bästa sätt.
Målet har varit och är att bygga en funktionell förskola som inspirerar
till att utforska genom lek. Ett exempel är den lågt placerade tvättrännan som har fått ersätta handfaten. Rännan är ett enkelt sätt för många
barn att tvätta händerna samtidigt men inspirerar också till vattenlek.
Inskolningen på de två nya avdelningarna är redan i full gång och så
småningom kommer omkring sextio barn att vistas i lokalerna.
– Under sommaren påbörjar vi arbetet med utemiljön. Den kommer att
bestå av flera olika gårdar. Några närmast huset samt några längre
ifrån. De yttre gårdarna kommer att ha olika teman. Lek, skapande
och orörd natur är de teman som har föreslagits, säger Anders Nordh.

Lövåsgården har flera slutna innergårdar och varje lägenhet
har en egen uteplats. På gårdarna finns fina planteringar och
träningsredskap så att sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna kan flytta ut delar av verksamheten när vädret tillåter.

– Ljus skapar rum och rymd, säger Monika. I första hand
har vi arbetat för att få in så mycket dagsljus som möjligt
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De fem först öppnade korsorden med rätt lösning vinner 2 biobiljetter var.
Vi vill ha ditt svar senast den 15 augusti. Märk kuvertet med ”korsord”.
Skicka ditt svar till KFAB, Box 7, 641 21 Katrineholm.
Lycka till!

Kundcenter håller öppet precis som vanligt hela sommaren. Om du vill göra felanmälan, byta
bostad eller har frågor och funderingar så är det bara att du hör av dig till oss. Du når oss via
mejl eller telefon. Det går även bra att besöka vårt Kundcenter. Välkommen!

Katrineholms Fastighets AB
Box 7 · 641 21 Katrineholm
Djulögatan 29
Telefon 0150-571 00
www.kfab.se
www.facebook.com/kfabfastigheter
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