Luleå juli 2015

Hej och välkommen till Rikshem!
Vi kommer att bli din nya hyresvärd i denna fastighet under hösten. Vi ber att få
återkomma med mer praktisk information efter sommaren, men vi vill redan nu berätta
lite om oss och hur du kan kontakta oss om du har frågor.
Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Vi äger bostäder och
samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt,
trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Vi ska vara en långsiktig
samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Vår mission är att
vara ”den nationella allmännyttan”. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.
Rikshem bedriver fastighetsförvaltning med ett långsiktigt perspektiv och fokus på
bostadssociala insatser. Vi äger för närvarande cirka 21 000 lägenheter på en rad olika
orter runt om i Sverige. Dessutom bygger vi en hel del nya bostäder, både hyresrätter
och bostadsrätter. Våra värdeord pålitlighet, utveckling och långsiktighet vägleder oss i
allt vi gör.
För mer information om oss, besök gärna www.rikshem.se. Har ni frågor eller funderingar
så går det bra att skicka e-post på info.lulea@rikshem.se.
Några frågor och svar
Hur blir det med hyrorna och bofonderna?
Rikshem förhandlar med hyresgästföreningen på de orter där vi är etablerade och står
fullt ut för förhandlingsrätten. Vi har träffat representanter från hyresgästföreningen och
de ingångna hyresöverenskommelserna kommer att ligga fast även efter att Rikshem
övertar ägandet.
Hur ställer man sig i kö hos er?
Du kan registrera dig i Rikshems egen bostadskö via www.rikshem.se. Det kostar inget
att stå i vår kö.
Vår förhoppning är att du kommer att trivas som hyresgäst hos Rikshem och vi kommer
att göra allt för att övergången kommer att bli så smidig som möjligt.
Återigen varmt välkommen till Rikshem!
Med vänlig hälsning
Rikshem AB genom Malin Söderman, regionchef Luleå - Uppsala

