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n Härnösandshus är en av sponsorer-
na till årets sommarshower på Mellan-
holmen som varit mycket populära. När 
Miss Li var på besök slogs publikre-
kordet då närmare 700 personer satt 
bänkade. Miss Li gjorde ingen besviken 
och bjöd på en fantastisk konsert.

Härnösandshus fina miljöbilar var på 
plats får att tydliggöra vårt arbete vad 
gäller hållbarhet.

 

700 PERSONER PÅ MISS LI 

F L E R  N Y H E T E R

SEX TOTALRENOVERADE HYRESLÄGENHETER PÅ UTMARKSSTIGEN
n Ett spännande ombyggnadsprojekt är 
snart till ända. Sex nya lägenheter kom-
mer i höst vara redo för inflyttning.

 Snart är de sex totalombyggda lägenheter-
na på Utmarkstigen redo för inflyttning. Arbetet 
har pågått sedan mitten av maj och nu görs 
de sista handpåläggningarna.

Lägenhetsstorlekarna är på 2 rok och 3 rok, 
tre stycken av vardera slag.

– Lägenheterna användes tidigare av 
kommunen där de har haft annan verksamhet. 
Det känns väldigt spännande att kunna stöpa 
om det till nya och moderna boenden, säger 
Göran Albertsson, vd Härnösandshus.

Redan nu kan man visa sitt intresse via 
Härnösandshus hemsida.Slutbesiktning 
beräknas till i mitten av september och när 
den klar blir det inflyttning 1 oktober.

Det finns sedan tidigare 64 lägenheter totalt 
i området. På Gådeåberget bor du högt över 
staden och nära naturen. Det är alltid nära 
till hands för sköna skogspromenader och 
för barnens lek. På pluskontot hittas också 
närheten till Solens förskola och grundskol-
orna Solenskolan samt Kiörningskolan som 
ligger inom promenadavstånd.

I bostadsområdet finns fina uteplatser, lek-
platser och möjlighet att spela både basketboll 
och fotboll.

FÖRDELAR
• Nära naturen
• Fina lekområden
• Nära skola och förskola
• Totalrenoverade lägenheter
• Högt och öppet läge

HÄRNÖSANDSHUS SVERIGE-TREA!
n Härnösandshus webbsida hamnar på 
en finfin bronsplats i Webperfs rankning av 
bolag ägda av offentlig sektor.

Rankingen ger en fingervisning om 
bolaget gör ett gott jobb med sin digitala 
kommunikation gentemot användare och 
medborgare. Startsidan www.harnosands-
hus.se får totalbetyget 4,03 av 5 enligt ran-
kingen. Där tillgänglighet får toppbetyget 
5, hastighet 3,6 och webbstandard 4,7.
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På Tapeten ges ut av Härnösandshus AB. Ansvarig utgivare: Annika Rodling
Postadress: Härnösandshus, Box 103, 871 23 Härnösand  

Besöksadress: Nybrogatan 13 • E-post: info@harnosandshus.se  
Telefon: 0611 – 88 200 • Produktion Alltid Marknadsbyrå

På Härnösandshus gör vi allt vi kan för att minimera spridningen av 
coronaviruset. Därför är vår kundtjänst tills vidare stängd för fysiska besök, 
men vi är självklart tillgängliga på mejl och telefon. Våra telefontider fr o m 
1/9 är: måndag–onsdag 8-16.30, torsdag 8–18 och fredag 8–15. 
Behöver du hämta eller lämna nycklar? Ska lägenheten besiktas i sam-
band med utflyttning eller vill du titta på en lägenhet innan inflyttning? Ta 
kontakt med oss så bokar vi en tid så hittar vi gemensamt en smidig och 
säker lösning!

DÖRREN ÄR 
STÄNGD 

– MEN VI HAR ÖPPET ÄNDÅ!

SUGEN PÅ NY LÄGENHET?

HYRESLEDIGA
2 rok Pumpbacksg 3 B (55+)    

 6888:-/mån
1 rok Brännav 69 (55+)
 4111:-/mån

SNART HYRESLEDIGA
Totalrenoverade
3 st  Utmarksstigen 2 rok 66,5m2  
3 st  Utmarksstigen 3 rok 87,5m2

MER INFO:
www.harnosandshus.se

LÅNA SLÄPVAGN
På Torsvik står Härnö-
sandshus släpvagn som 
hyresgäster får låna gratis 
vid in- eller utflyttning. 
En populär serviceåtgärd 
som underlättar för våra 
hyresgäster. För att boka 
släpvagnen kontaktar du 
kundtjänst, på telefon 
0611–88 290

UNGDOMAR JOBBAR
MED FÄRG
Även i år har Härnösands-
hus ungdomsgrupp gjort 
ett gott arbete. Totalt är det 
sexton ungdomar som har 
arbetat under juli månad 
och varje lag har haft en 
arbetsledare. Ett tydligt 
resultat av deras jobb är 
bland annat målningen av 
pumphuset vid Torsvik. Ett 
riktigt lyft för området. 

VD:n har ordet

Vi vill inte smitta dig med 
corona/covid-19. Därför 
använder vår personal nu 
alltid munskydd vid arbete i 
din lägenhet. 

Senaste nytt:
www.harnosandshus.se 

V I  VÄ R N A R 
O M  D I G !

På Tapeten

H E L A  D E T T A  U P P S L A G  Ä R  A N N O N S  F R Å N  H Ä R N Ö S A N D S H U S

Utsikt från balkongen i de  totalrenoverade lägenheterna på Utmarksstigen och vår ansvarige förvaltare Jörgen Sjölund

VI FORTSÄTTER ATT 
UTVECKLA HÄRNÖSAND

Många bra saker 
händer just nu 
i Härnösand.  
Härnösandhus är 
med i arbetet med 

att utveckla vår stad. Vi kan 
med detta arbete skapa bättre 
och mer attraktiva bostäder för 
kommunens invånare, vilket i 
sin tur ger större möjligheter för 
kommunen att växa och nä-
ringslivet att blomstra. 

Aktuella projekt
• Vi totalrenoverar sex stycken 
lägenheter på Utmarksstigen.
Anmäl intresse på vår hemsida
• Vi projekterar ett vård- och 
omsorgsboende i Saltvik samt 
ett LSS–boende i Gånsvik
• Kommunen bygger en ny 
idrottshall vid Ängevallen, 40 x 
20 meter. Bra för våra ungdomar 
och alla som bedriver inomhus-
sporter.

Trots att vi går mot mörkare 
tider så hoppas jag att en 

ljusning är på väg. Om pande-
min släpper greppet om samhäl-
let så hoppas vi på Härnösands-
hus att vi snart kan öppna vårt 
kontor och våra gemensamhets-
lokaler igen. Vi saknar fysiska 
möten med våra kunder.

Men fram tills dess håller vi i 
och ut – och fortsätter att ut-
veckla vår stad.

  Göran Albertsson,  
  vd Härnösandshus
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n Renoveringen av Organisten har 
blivit klar under sommaren.  
Tak och fasader har bytts på en 
huskropp, samt att det har målats 
om och byggts nya balkonger. 
I två av fyra huskroppar har även 
nya säkerhetsdörrar monterats in.

Projektet har pågått under våren 
och var färdigställt till midsommar.    
 

KRISTINAGATAN UPPFRÄSCHAS!

QR KOD

FAKTA
Det här gör Härnösandshus
på Utmarksstigen
• Totalrenoverar sex lägenheter på
Utmarksstigen 
• Nya helkaklade badrum
• Nya golv
• Nytt kök
• Nya fönster och dörrar
• Lägenheterna är nymålade


