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Vi vill med detta nyhetsbrev ge er lite trevlig läsning om
vad som händer hos oss på Hedern Fastigheter och passa på
att presentera några nya hyresgäster hos oss.



Restaurang FAB
Just nu pågår en total renovering av restaurangen här på Heffner Park. Det blir en modern
och mysig restaurang som tar vara på historiens spår i fastigheten. Dessutom bygger vi en stor
och härlig takterrass med utsikt över Sundsvallsfjärden och där ser vi fram emot att kunna
avnjuta både luncher och en och annan AW. Premiär i augusti så håll utkik!

Öppet hus hos InfraAction
I början av maj bjöd InfraAction in till öppet hus. Efter några års vänta p g a pandemin fick de
äntligen möjlighet att bjuda in gäster till en rundvandring i deras nya lokaler. InfraAction har
fokus på beställarstöd inom bygg- och anläggning och erbjuder där sina konsulttjänster . Vill
du veta mer så gå in på www.infraaction.se

Välkommen Grolls
Tools har nu blivit Grolls. Den 20 juni hade Grolls invigning av sin nya butik här på Heffner
Park. De erbjuder ett brett sortiment av arbetskläder, skyddsutrustning och skor. 

Aktivitet kajen
Under sommaren hyr Svallviken plats vid kajen nedanför Heffner Park (Industrigatan18)    
 De arrangerar event för företag och privatpersoner med aktiviteter på både vatten och land
som exempelvis esurf, onewheel, kajak eller sup. Ta chansen till lite sommaräventyr hos
Svallviken.

Ny hyresgäst i juli
Första juli flyttar även Västerro Transport in på Heffner Park. Lokalerna iordningsställs för
fullt och vi ser fram emot att hälsa dem välkommen inom kort.

 

Heffner Park

På Heffner Park spirar företagandet och entreprenörskapet!
 

Förvandlingen från tidigare Vin & Sprit fortsätter och vi utvecklar ytterligare 
ytor till anpassade företagsytor för nya hyresgäster

http://www.infraaction.se/


Ny kostym
Nu renoverar vi tak och fasad på vår fastighet Inspektoren 13 som ligger i hörnet
Södra Järnvägsgatan/Nybrogatan. Den får åter sin forna glans och kommer vara klar
att beskåda i november. 

Välkommen Wise Management
Den första juli flyttar Wise in i nyrenoverade lokaler i fastigheten Venus 4 på
Kyrkogatan 10. De erbjuder sina kunder konsulttjänster och projektstöd inom bygg-
och fastighetssektorn.

Kalmardagen
I  maj genomförde vi Kalmardagen i vårt bostadsområde i Granloholm. Under dagen
hade vi en container på plats så att de boende kunde rensa och slänga skräp. Samtidigt
som vissa gick en tipspromenad bjöd vi på fika och umgicks med våra hyresgäster. 
 Det är ett stort bostadsområde där vi jobbar långsiktigt med vårt planerade underhåll
av fönster, fasader och tak. Tillsammans med våra hyresgäster arbetar vi med idéer för
att utveckla området.

Hållbarhet i fokus
Vi har under våren fokuserat på vårt hållbarhetsarbete och inom vilka områden vi kan
bidra till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling. Längre fram presenterar
vi mer i detalj våra hållbarhetsmål inom följande områden:

Mer som händer



Det händer mer...

Ny hyresgäst i Örnsköldsvik
En glad nyhet är att Söderberg & Partner byter lokaler och i höst blir ny hyresgäst hos
oss i Örnsköldsvik. Vi bygger nu om och skapar en trivsam kontorsmiljö i kvarteret
Wien för deras verksamhet.

Vår fastighet i Gävle är nu fullsatt
Vår senaste hyresgäst i fastigheten är Bok & Media som just nu flyttar in i fastigheten
Andersborg. Detta blev ett bra läge för dem som är beroende av bra
transportmöjligheter och denna fastighet ligger nära E4:n. Välkommen till oss!

Kundparkering blir mer tillgänglig
Det är viktigt att våra verksamheter på Heffner Park som har besökande kunder inte
upptas av oss om arbetar i fastigheten. Efter semestern gör vi förändringar och skapar
lite ordning på kundparkeringen utanför Heffner Park och kommer också att införa
bevakning .
Mer info om detta kommer i augusti.

Hållbara El laddplatser
Vi kommer inom kort att erbjuda möjlighet till el-laddning för våra hyresgäster på
Heffner Park. Laddstolpar kommer att bli monterade på den nedre parkering mot
vattnet. Mer info kommer inom kort. Har du önskemål om att nyttja dessa kan  du nå
oss på info@hedern.se

Hållbar personalaktivitet
Den andra juni sprang vi vårruset. En kul aktivitet och fint att få visa upp Hedern i en
hälsosam aktivitet  som främjar fysiks hållbarhet. Loppet avslutades med en härlig
picknick som vi precis hann avsluta innan regnet kom.



Tiden går fort när man har roligt, vilket stämmer väl in på min första tid på
Hedern. Det känns inspirerande att ta vid rodret för att leda och utveckla
Hedern Fastigheter vidare.

Vi har alla skakats av de världshändelser som sker runt oss, vilket naturligtvis
påverkar oss alla direkt och indirekt.
I fastighetsbranschen ger det oss nya utmaningar som exempelvis brist på
byggmaterial, längre leveranstider, ökade priser och högre ränteläge.
Här behöver vi vara kreativa, både vad gäller hushållande av resurser och
vårt sätt att arbeta på. Hur är vi hållbara tillsammans?

Alldeles i dagarna har vi fått resultat från vår mätning av personalnöjdhet
med en toppsiffra på 96% i medarbetarindex. Ett väldigt fint resultat som
visar att vi arbetar hållbart med vår organisation och personal. Glädjande för
en lagbyggande verksamhetschef.
Vi har under året också fått en bekräftelse på att vi har nöjda kunder. Vi är
stolta över att ha blivit nominerad i kategorin "Högst serviceindex för
lokalhyresgäster" i AktivBo:s kundkristallen.                                              
 Våra ledord Service - Kvalitet - Engagemang visar oss vägen i vårt fortsatta
arbete att vara den bästa hyresvärden. 
Ni är viktiga för oss. Tillsammans blir vi bättre!

Ser fram emot att träffa er framöver! 
Bästa hälsningar//Anna-Karin Ohlsson 

Anna-Karins ord

Vår verksamhetschef Anna-Karin Oklsson har nu 
varit hos oss i 6 månader, så här säger 

hon om sin första tid hos oss.



       info@hedern.se

...vill vi passa på att önska dig en Glad midsommar!
 

Ät mycket jordgubbar och ta några varv runt midsommarstången och kanske får
vi springa in och ut med maten som på nått vis hör till en svensk midsommar 

 
Efter lite lata dagar i hängmattan ser vi fram emot en höst där vi kommer tillbaka

med laddade batterier och är fyllda av energi för nya projekt och samarbeten.
 

Trevlig sommar!
 

Till sist..


