
Vi önskar dig en fröjdefull jul!

Hej

Vi går mot ett nytt år och nu får vi vänja oss vid att skriva 2023. Tiden går fort och det 
känns som om man precis har blivit bekväm med att skriva årets siffror och så är det 
dags att byta.

Det händer mycket i världen som vi alla blir påverkade av. Vi har ett krig i Europa, vem 
hade kunnat tänka sig det för ett år sedan. Det är inflation, höjda räntor, dyrare mat, 
rekord slås i elpriset i parti och minut m.m.

För Edshus del ser det inför 2023 riktigt besvärligt ut. Dels så har vi en ökning av 
vakanser, mycket på grund av att Sykes/Sitel har färre anställda än tidigare och vi ser 
taxehöjningar i en nivå, historiskt sett, som är exceptionellt hög.                                   
Bara på el, VA, renhållning och fjärrvärme kommer vi att få en kostnadsökning med ca 
3,4 miljoner kronor.
Det motsvarar en ökad kostnad på ca 550 kr per månad för en genomsnittlig lägenhet.                              
Vi har inför hyresförhandlingen lagt ett yrkande på 8%, det är ett yrkande som är lagt 
med tanke på att bevara det som vi ser behövs i form av ökande förbrukningskostnader, 
underhåll, personal osv. Det är inte sunt att höja så mycket på en gång, därför ligger vi 
under vad vi egentligen skulle behöva och vi hoppas att det kommer att ske en återgång 
till normala nivåer så småningom.                                                                                         
Var vi hamnar får vi se i början av nästa år.

För att klara en bra servicenivå och genomföra olika projekt så har vi nästa år lagt en 
budget med noll i resultat. Det är inte optimalt men i det här tuffa ekonomiska läget 
nödvändigt.

Vi jobbar nu hårt med energibesparande åtgärder, vi prioriterar investeringar som ger 
något tillbaka ekonomiskt. Solceller är en sådan åtgärd som vi ser kommer att betala sig 
på en relativt kort tid med de elpriser som 2023 kommer att drabba oss hårt. Så det är 
några fastigheter som kommer att få solceller på sina tak 2023.

Vi ska fortsatt hålla i taktpinnen och ge er den service och standard som vi anser är vårt 
signum och det som borgar för att ni hyresgäster trivs i era lägenheter.

Hälsningar Lars Fredriksson



Kundtjänst är stängt:
26/12 Annandag jul 
6/1 Trettondag jul 

Vid akuta ärenden som ej 
kan vänta, ring 
fastighetsjouren: 
0534-190 80

Övriga vardagar är 
kundtjänst behjälplig på 
mail & telefon 
08.00-12.00
info@edshus.se
0534-190 60

Under hösten inleddes arbetet 
med att renovera balkongerna 
på Timmertjärnsvägen 16-20. 
Arbetet kommer att fortsätta 
löpande under början av 2023. 
Ett riktigt lyft för området 
tycker vi! 

Vi har även påbörjat 
montering av punktsprinklers i 
våra soprum. 
Scanna QR-koden för att se hur 
de fungerar. 

God Jul & Gott Nytt År!
önskar 

Lars, Gösta, Erik, Maria, Marcus & Th omas
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