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I KORTHET
JUL OCH NYÅR är snart här. Vi kan blicka tillbaka 
på ett händelserikt 2017 och ser samtidigt fram emot 
ett spännande 2018. Det kommer att hända mycket på 
Halmstads bostadsmarknad under nästa år och vi på 
HFAB har många utmaningar framför oss. 

Att ha en bostad och ett arbete är viktiga funda-
ment i välfärdssamhället. Det centrala i HFAB:s ar-
bete är bostaden i sig, men vårt uppdrag sträcker sig 
vidare än så. Som allmännyttigt bolag har vi även ett 
socialt ansvar. Detta tar vi på största allvar och vi har 
under många år tillbaka arbetat med olika projekt för 
att öka livskvaliteten hos våra hyresgäster. Med boen-
de som mår bra och har sysselsättning fungerar också 
förvaltningen av våra hus och områden bättre.

Välkomstjobb för nyanlända är det tredje arbets-
marknadsprojektet riktat mot våra hyresgäster som 
vi driver. Genom satsningen har över 100 nyanlända 
fått praktikplatser. Mer än hälften av dem har även 

lett till riktiga jobb. I 
detta nummer möter vi 
Homam Muzayek, en av 
dem som har fått ett fast 
arbete genom HFAB:s 
välkomstjobb.

Ett annat viktigt pro-
jekt HFAB stödjer är Handbollsandan, som handlar 
om mycket mer än bara sport. Läs mer längre fram i 
tidningen om hur vi bygger upp relationer med barn 
och ungdomar ute i våra områden och stimulerar till 
möten över generationsgränserna. 

För den som vill fira jul tillsammans med nya 
människor tipsar vi om firanden runt om i Halmstad 
här intill. Julen innebär också högsäsong för levande 
ljus. Njut av hemmamyset, men glöm inte att släcka 
ljusen och testa brandvarnaren. 

Jag önskar er alla en härlig jul och ett gott nytt år! 

06 Området
I Oskarström är det nära till allt och 
naturen finns runt hörnet.

16 Goda grannar
Lennarth "Lellen" Rönnfelt sprider 
glädje på Klackerup. 

18 Så funkar det
HFAB:s kundtjänst hjälper hyresgäs-
terna att få svar på sina frågor.
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3 Lämna aldrig levande ljus obevakade.
3 Testa brandvarnaren så att du vet att den fungerar.  
      Byt batteri en gång per år. En bra minnesregel är att  
      göra det vid första advent. 
3 Använd inte glödlampor som blir varma i ljusstakar  
     och julstjärnor, använd istället lågenergilampor. 

3 Stäng av ljusstakar och stjärnor på strömbrytaren 
     och inte genom att vrida ur lampan.
3 Använd inte ljusstakar i trä till levande ljus. 
3 Ha aldrig levande ljus eller tomtebloss i granen.
3 Låt inte barn hantera tändstickor eller smällare.

 

Släckte du ljuset?
När vintermörkret smyger sig på vill vi gärna krypa upp i soffan och tända levande ljus. 
Men då ökar också risken för brand. Så här ser du till att mysa säkert.  

Om olyckan ändå 
skulle vara framme:
RÄDDA – Sätt dig själv och andra i 
säkerhet. Lämna rummet det brin-
ner i och stäng dörren. 

VARNA – Varna alla som skulle kun-
na hotas av branden.

LARMA – Ring 112. Uppge vad som 
har hänt, var det brinner, vem du är 
och varifrån du ringer.

SLÄCK –  Om du tror att det är 
möjligt – släck branden. 

I år fyller HFAB 75 år och avslutar jubileums- 
firandet genom att smygstarta semmel- 
säsongen. Med denna kupong får du köpa 
HFAB-semlan hos Paulssons konditori för 
20 kronor (ordinarie pris 29 kronor). 

Du får köpa max sex semlor per kupong. 
Erbjudandet gäller till och med 31 januari 
och endast för klassisk semla.

#
För varje såld semla går 3 kronor till 
barnsjukhuset i Halmstad.

Fira HFAB med en semla!

HFAB:S ÖPPETTIDER I JUL OCH NYÅR

Kundcenter: 25-26/12 stängt 
27–29/12 öppet 8-17
1/1 stängt 
2/1–4/1 öppet 8-17 
5/1 öppet 8-12

Husvärdskontoren håller öppet enligt 
ordinarie öppettider.
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UNDER VINTERHALVÅRET FÅR HFAB många frågor om tem-
peraturen i lägenheterna. Målsättningen är att hålla 21 °C (22 
°C i äldrelägenheter), vilket faktiskt är högre än vad lagen kräver. 

– Det är främst av miljöskäl som vi vill värma lägenheterna till 
som högst 21 grader. Varje grad varmare vi har inomhus ökar 
förbrukningen av energi med fem procent och bidrar till en 
negativ klimatpåverkan, förklarar Mattias Prytz, driftsingenjör på 
HFAB.

På elementen i HFAB:s cirka 10 000 bostäder sitter en termo-
statventil som känner av värmen i lägenheten. När det är 21 
grader i rummet stängs den automatiskt och därför kan elemen-
tet vara kallt oavsett hur kallt det är utomhus. 

– Att känna och hitta ”rätt” temperatur är en svår balansgång, 
man upplever värme på olika sätt. Vi tar diskussionen om rätt 
lägenhetstemperatur på stort allvar och lägger 
ner mycket tid och kraft på att skapa så bra 
boendemiljöer som möjligt, för alla våra 
hyresgäster, säger Mattias Prytz.

Så behåller du värmen: 
MÖBLERA RÄTT  
Se till att möbler, till exempel soffa 
eller säng, inte placeras framför 
elementet och hindrar värmen att nå 
ut i rummet.

VÄDRA MED FÖRNUFT 
Vädra snabbt och effektivt. Om man 
vädrar för länge släpps värmen ut sam-
tidigt som möblerna blir kalla och sänker 
rumstemperaturen.

KOLLA TERMOSTATEN  
Kontrollera att termostatventilen står i öppet läge, det vill säga att 
den är nedvriden. Vrid annars på termostaten några gånger. Känn 
om du märker någon skillnad. 

...har varit ett samarbete mellan HFAB, 
Arbetsförmedlingen och näringslivet med syfte 

att hjälpa nyanlända att komma in på arbetsmarknaden 
genom praktikplatser. Efter nästan två år är projektet
nu avslutat och har resulterat i 106 praktikplatser som 

har lett till 60 jobb. "Man kan inte sticka under stol med 
att det känns väldigt bra, men det är alltid farligt att bli 

nöjd," säger Per Thronée, projektledare och arbetsförmed-
lare på HFAB. Men hur framtiden kommer att se ut 
är ännu ovisst. "Vi har bett högskolan att göra en 

utvärdering på alla de arbetsmarknads-
projekt som vi har utfört. Den kommer att 
skickas ut till dem som varit eller är med 
i satsningar. Vi inväntar resultat innan 

vi planerar framtida projekt, för 
att få en fingervisning om vad 

hyresgästerna vill ha."

PROJEKTET
VÄLKOMSTJOBB...

 1Välkommen
HOMAM, 100:E VÄLKOMSTJOBBAREN

”JAG HETER HOMAM MUZAYEK och kom till Sve-
rige från Aleppo i Syrien 2015. Hemma arbetade jag 
med löner på ett gasbolag.

När jag kom till Halmstad hittade jag information 
om välkomstjobben på HFAB:s hemsida och mejlade 

mitt cv. Sedan blev jag kall-
lad till intervju. Efter några da-
gar ringde de och erbjöd mig 
ett jobb. Jag blev jätteglad över 
mitt första jobb i Sverige. För 
mig betyder att ha ett jobb att ha 
ett liv, och jag är en person som 
behöver få jobba.

Jag gillar inte att bo i en 
större stad, utan tycker om att 
bo på landet där alla känner alla 

och folk samarbetar med varandra. Halmstad är en 
fin stad och ganska liten. Här finns inga trafikstock-
ningar och det är bra.

I framtiden önskar jag att mina barn ska få bra ut-
bildningar och leva lyckliga liv. Själv drömmer jag om 
att kunna få arbeta hela livet�.

FAKTA
Namn: Homam 
Muzayek.
Ålder: 38 år.
Bor: I en tvåa på 
Maratonvägen. 
Familj: Fru och fyra 
barn mellan 3 och 
16 år.  

Temperatur 
upplevs olika
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1 900
... julklappar samlade Julklappsprojektet in under 
förra året till barn och ungdomar i Halmstad. I år 
pågår insamlingen mellan 3 och 17 december och 
paketen kan lämnas in på Clarion Collection Hotel 

Norre Park eller Turistbyrån på Köpmansgatan 20. 
Läs mer på www.julklappsprojektet.se. 

Som en del i HFAB:s 75-årsfirande får du som hyresgäst er-
bjudanden från HFAB:s lokalhyresgäster och samarbetspart-
ners. Håll utkik i din mejlkorg. 

Visste du att ...
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Skicka in en bild på din 
finaste prydnadstomte 

samt din adress. 20 vinnare får 
två sportlotter var. Skicka ditt 

svar till tavling@hfab.se
senast den 31/12. 

Bilden och vinnarna publiceras
på hfab.se den 9/1 2018

PRYDNADS- 
TOMTE

Julklappstips!
Gå på Halmstadrevyn till 
rabatterat pris! Du som 
hyresgäst betalar bara 
100 kronor per biljett 
(ord. pris 295 kronor). 
Max fyra biljetter per 
person och biljettköp 
startar 13 december på 
hfab.se
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... att se utställningen om HFAB:s 75-åriga histioria som 
visas på Nyhems äldrelägenheter fram till 19 december. 
Husen på bilden är från kvarteret Framtiden. 

SISTA
 CHANSEN
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– Det är framför allt närheten som är bra med att bo i Oskarström. Med busshållplatsen här 
bakom blir det enkelt att ta sig in till centrala Halmstad, säger Ulla Broman. 

 C
hristoffer Wendeborn är 
nyinflyttad i området. I 
början av året gick flytt-
lasset från Getinge till 
den 59,7 kvadrat- 

meter stora tvårummaren på Armégatan 
i Oskarström. Han bor tillsammans med 
sönerna Hampus och Elias, och familjens 
nyaste medlem, kattungen Julia. Att flyt-
ten gick till Oskarström var en ren slump, 
men Christoffer är idag nöjd med valet.

– Det känns bra, det är ett lugnt om-
råde. Framför allt känns det bra för 
barnen, den äldsta kan cykla till sin ku-
sin som bor i närheten utan att det blir 
några problem, säger han.

En av fördelarna som Christoffer har 
upptäckt med att bo i Oskarström är 
närheten.   

– Det är nära och bra till affärerna, 
det mesta som man behöver finns här. 
Sedan är det också nära till skogen. Nu 
under hösten har vi varit ute i skogen 
och plockat svamp, säger han.

Ett kvarter bort från familjen bor 
Ulla Broman. Det är nu 50 år sedan 
hon flyttade hit till maken Jan-Olofs 
hemort. 

– Jag har trivts här hela tiden, säger 
Ulla.

Paret bodde tidigare i det egenbyggda 
huset på Vrenningegatan med sina tre 
barn. Men för tio år sedan blev Jan-
Olof sjuk och de sålde huset för att 
tillsammans flytta in i seniorboendet 
på Ågatan. Två år senare gick Jan-Olof 
bort, men Ulla bor fortfarande kvar i 
det gråa radhuset. 

OMRÅDET
VI BESÖKER OSKARSTRÖM

I Oskarström är naturen ständigt närvarande med 
Nissan flytandes genom centrum och skogen runt 
hörnet. Med ett aktivt föreningsliv, skolor, affärer 
och service finns det mesta man kan tänkas behö-

va. Här finns det plats för hela livet.
Text: Mikaela Söderberg  Foto: Anders Andersson

MED NÄRHET 
TILL NATUREN

Aktivt liv
OMRÅDET
OSKARSTRÖM
Lägenheter:  
379 stycken på 
Odengatan, Valhalla-
gatan, Fjellgimmega-
tan, Hantverksgatan, 
Bergsgatan, Mos-
segatan, Ågatan, 
Sennanvägen och 
Armégatan.

Byggnadsår: 
1952-2013.

Område:  
Oskarström ligger 
två mil norr om 
Halmstad, lummigt 
inbäddat i Nissans 
dalgång. 

– Egentligen skulle 
jag inte behöva en 
sådan stor bostad, 
men det är trevligt 
att bo kvar i något 
som känns hemvant, 
säger Ulla.

Lägenheten Ulla 
bor i är en del av 

det seniorboende som stod färdigt år 
2006 och är ett av de nyare områdena i 
Oskarström. De tre längorna med rad-
hus ligger precis vid Nissans strand och 
bara ett stenkast från centrum. Jörgen 
Kubar arbetar som husvärd i området 
och ser till att allt fungerar som det ska 
inne i lägenheterna och i utemiljöerna. 
Trots att hans kontor ligger på Vallås 
är han dagligen ute i Oskarström och 

Med närhet till Nissan och 
skogen trivs Ulla Broman i 
sitt seniorboende i centrala 
Oskarström.

Här bor Christoffer 
Wendeborn och barnen 
Hampus och Elias nära 
centrum och aktiviteter.

Jörgen Kubar



OMRÅDET
VI BESÖKER OSKARSTRÖM

VAD ÄR DET BÄSTA MED OSKARSTRÖM?

KARL-ERIK JOHANSSON, 89 ÅR: 
– Jag tycker om att det är nära till 
affärerna och apoteken. Det känns 
skönt att allting ligger samlat och att 
jag inte behöver ta mig långt för att 
få tag i det jag behöver. 

SUSANNE EKBORG, 52 ÅR: 
– Oskarström är ett område som har 
helheten med affärer och naturen. 
Det finns allting man behöver här, 
och annars är det inte långt in till 
Halmstad. 

LILLY KRIZ, 9 ÅR:
– Att jag kan vara tillsammans med 
mina kompisar och leka. Det är bra 
att vi bor nära varandra och att det 
alltid finns någonting som vi kan 
hitta på. 
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träffar hyresgästerna. Han tycker att 
seniorbostäderna varit en lyckad sats-
ning för området. 

– Det är väldigt eftertraktade lägen-
heter. När jag är ute och hjälper de bo-
ende märks det att de trivs och är nöjda 
med både standarden och läget. Allting 
finns samlat här, naturen och servicen, 
säger Jörgen. 

Närheten till skogen är något som 
Ulla tagit till vara på under sina år 
här. Nu för tiden blir det mest prome-
nader längs Nissan eller cykelturer 
upp till vårdcentralen, men när bar-
nen bodde hemma snörade hon gärna 

på sig löparskorna och tog sig ut i 
motionsspåret.

– Det har varit mycket idrott 
och friluftsliv här. Nu har jag 
kommit bort från det eftersom 
jag själv inte har några barn som 

är aktiva här längre, men tidigare 
var vår familj aktiv inom både fot-

bollen och gymnastiken, säger hon.
Det aktiva föreningslivet är nå-

got som fortfarande finns kvar i 
Oskarström. Med tillgång till isbana, 
utomhusbad, fotbollsklubb, gymnastik-
grupper och dansverksamhet finns det 
en mängd valmöjligheter för de boende. 

– Det är trevligt att kunna ta en sväng 
förbi Furulundsbadet, eller att gå ut till 
lekplatserna med barnen på fritiden, 
säger Christoffer avslutningsvis. 

Ulla Broman 
försöker pro-
menera mycket 
och tycker att 
det är fina 
promenadstråk 
längs med 
Nissan.

Oskarström 
erbjuder ett rikt 

föreningsliv.

NFKI – en möjlighet att påverka
HFAB GENOMFÖR REGELBUNDET en under-
sökning (Nöjd Förvaltningskunds Index, NFKI) för 
att mäta nöjdheten hos hyresgästerna. Årets un-
dersökning skickades ut till cirka 4 750 slumpmäs-
sigt utvalda hushåll, och resultatet visar att HFAB 
har en fortsatt god kundnöjdhet. 

Undersökningen är viktig för HFAB:s verksamhet 
eftersom resultatet visar om bolaget gör rätt saker 
och vad hyresgästerna tycker om lägenheter och 
fastigheter. Resultatet påverkar också vilka framtida 

satsningar som ska göras. Det är därför viktigt att 
man som hyresgäst tar sig tid att svara på under-
sökningen. 

– Om inte människor i olika åldrar, med olika 
inkomster och från olika bostadsområden svarar får 
vi en väldigt ensidig bild av hur det ligger till. Det 
är heller inte endast det uppenbara som kommer 
upp i undersökningen utan hur man upplever sin 
närmiljö, trygghet och utemiljö, säger Sandra Öfver-
man, strategisk marknadsutvecklare hos HFAB. 

Nytt bokningssystem för tvättstugor och förbättrad utebelysning är exempel på åtgärder som gjorts utifrån NFKI-resultatet.

RESULTAT NFKI     2014   2015   2016   2017
HELHETSBETYG PÅ HYRESVÄRDEN   68,0   67,2   67,8   67
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I centrum finns det restauranger, affärer och service för de 
cirka 4 000 Oskarströmsborna.

]Förbättring av 
den yttre och inre 
belysningen, 
för att skapa 
trygghet. 

]Barnens stråk 
på Andersberg, en 
del i utvecklingen 
av renhållningen 
av fastigheter och 
utemiljön. 

]Ett nytt 
bokningssystem 
för alla tvätt-
stugor på Linehed, 
för att förenkla 
användandet.

]Förbättring av 
gemensamma 
ytor vid student- 
lägenheterna, med 
bland annat nya 
inne- och utegym 
samt studierum.

AKTIVITETER MED URSPRUNG I TIDIGARE 
NFKI-UNDERSÖKNINGAR ÄR BLAND ANNAT:

]Fortsatt arbete 
med förbättring 
av den yttre och 
inre belysningen.

]Utveckla boende- 
introduktionen. 

]Öka tillgänglig-
heten och se på 
möjligheten för 
central felanmäl-
an.

]Bygga om fler 
studentlägenheter 
från enrumslägen-
heter till tvårums-
lägenheter.

FRAMÖVER KOMMER HFAB ATT 
ARBETA MED AKTIVITETER SOM:

]Starta ett 
pilotprojekt inom 
digitalisering i 
äldrelägenheter 
för att underlätta 
kvarboende.
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 Ackompanjerat av skratt och utrop av 
förtjusning flyger ballonger i vitt, rosa, 
gult och turkost sakta genom rummet på 
Frennarps äldreboende. I en ring sitter 
elva äldre kvinnor och en man på stolar, 
rullatorer och i rullstolar. Ballongerna 
passas mellan dem och något av de åtta 

förskolebarnen som är på besök från Frennarps förskola.
Träffarna mellan äldreboendet och förskolan äger rum 

en timme varannan torsdag. Det började på prov i våras och 
har sedan fortsatt efter sommaren. Initiativet kommer från 
Handbollsandan som drivs av Diego Perez Marne och Björn 
Laid. 

– Det här är en typ av integration – the circle of life. 
Tyvärr är det så att många barn inte träffar sina mor- och 
farföräldrar särskilt ofta, och då kanske man inte träffar så 
många äldre över huvud taget. Första gången barnen kom 
hit var de nästan lite rädda och tittade och petade på de äld-
re som om de tänkte ”lever du eller?”. Men nu springer de in 
och kramar och hejar, säger Diego.  

Många kramkalas blir det när 
förskolebarnen från Frennarps 
förskola hälsar på hos Frennarps 
äldreboende. Här en omfamning 
mellan Maj-Britt Drews, 96 år, 
och Gabriella, 4 år. 

HFAB k HALMSTAD
HANDBOLLSANDAN

Handbollsandan syftar till att skapa sysselsättning för barn och 
ungdomar. Det som började i liten skala med handbollsträningar 

på Andersberg har nu vuxit till att innefatta en rad olika 
aktiviteter där alla är välkomna.

Text: Hanna Klumbies  Foto: Bodil Bergqvist 

AKTIVITETER 
 FÖR ALLA

Inger Helling-Möller (t.h.) gläder sig alltid 
åt att förskolebarnen kommer.

Mohamed El Batane försöker vara med 
på träningar minst en gång i veckan.

Gösta Nilsson tycker att det livar upp att 
titta på barnens lek. 
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HFAB k HALMSTAD
HANDBOLLSANDAN

När alla sjungit blinka lilla stjärna och ”blinkat” med hän-
derna upp mot taket kommer fyraåriga Sigrid på en lek där 
man ska hoppa på ett ben. 87-åriga Inger Helling-Möller 
reser sig upp från stolen och hoppar. 

– Jag tycker att de här träffarna är jättehärliga och roliga. 
Det ger mig mycket, för jag känner någon slags gemenskap 
med dem och vi kanske ger dem lite respekt för äldre och de 
får veta att vi finns, säger hon. 

Handbollsandan startade för fem år sedan som ett projekt 
för att sysselsätta barn och ungdomar i Andersberg. Nu har 
projektet blivit ett permanent samhälls- och integrations-
koncept där HFAB är en av sponsorerna. Aktiviteterna är 
inte längre begränsade till Andersberg och består inte hel-
ler enbart av handboll. Nu finns också bland annat basket, 
fotboll och ledarskapsutbildningar och de äger rum på olika 
platser runt om i Halmstad. Allt är gratis att delta i.  

– Jag brukar säga att det inte kostar någonting, men att 
det också kostar jättemycket. Det kostar livsglädje och kär-
lek, säger Diego. 

PÅ ÖVERVÅNINGEN I en hall i Halmstad Arena har ett 
femtontal killar i artonårsåldern kommit för att träna. På oli-
ka platser i hallen görs armhävningar, situps, hopprepshopp 
och balansövningar. Redan långt innan Handbollsandan star-

tade började Björn Laid att boka hallar för träning. 
– Jag samlade ihop barn och ungdomar i mitt grann-

skap och sa att de kunde komma och kasta boll med 
mig istället för att springa runt och kasta sten. Många 
barn och ungdomar är uttråkade, ledsna och har ing-
enting att göra. Man ser när de inte mår bra och då 

försöker vi fånga upp dem, säger Björn. 
Varje dag i veckan finns det någon aktivitet. Vissa 

för personer med särskilda behov, andra enbart för tje-
jer. På fredagar tränar ungdomar i blandade åldrar från 
Nyhemsskolan, Östergårdsskolan och Andersbergsskolan 
tillsammans. På kvällens träning som Björn håller i är 
många av ungdomarna ensamkommande. Mohamad Rahimi 
kom till Sverige från Afghanistan för två år sedan och kom-
mer hit varje vecka. 

– Jag tycker att det är jättebra. Jag har fått många nya 
vänner här, säger han. 

Under 2017 har nästan 300 personer varit med på någon 
aktivitet. 70 av dem är idag med i andra föreningar. 

– Vi försöker alltid lotsa dem vidare. Det betyder 

jättemycket om man hittar någon grupp där man kan träna 
och få ett socialt sammanhang, säger Björn. 

Samtidigt i Andersbergsskolan har en handbollsträning 
för tjejer precis börjat. Hejarop och passningsuppmaningar 
överröstas ibland av gnisslet från gymnastikskor mot gummi- 
golvet. Ingen av Handbollsandans träningar tar någon när-
varo. Allt går ut på att ungdomarna ska vilja komma hit. 
Flera av dem som har börjat när de var yngre har nu blivit 
ungdomsledare. En av dem är sextonåriga Sofia Tzouma. 

– Jag körde handboll i tre år för skojs skull och sedan insåg 
jag att jag ville vara en sådan tränare som min tränare var. Nu 
har jag varit ungdomsledare i ett år och kommer hit och tränar 
fyra dagar i veckan. Det är mycket – men vill man så kan man. 

”Jag brukar säga att det inte kostar 
någonting, men att det också kostar 
jättemycket. Det kostar livsglädje 
och kärlek.”

Sidra Rashid har spelat handboll i två 
år. "Man får väldigt många passningar 
här – det är roligt", säger hon. 

Birgit Hansson blinkar glatt med hän-
derna till Blinka lilla stjärna. 

Diego Perez Marne  
är alltid med och 

hjälper till att 
hitta på lekar när 
förskolebarnen 
besöker äldre-

boendet. 

HANDBOLLSANDAN ...
...finansieras av Resurscentrum 
Kärnhuset, som är en del av 
Halmstads kommuns barn- och 
ungdomsförvaltning, samt av 
bidrag från sponsorer där HFAB 
är en av dem.  

Handbollsandan 
håller också i ledar-

skapsutbildningar 
med både teori och 
praktik. Många av 

deltagarna får, utö-
ver att vara ledare 

för träningar, också 
sommarjobb som 
ungdomsledare. 

Pricilia Mungoy och 
Sofia Tzouma har 

varit ledare i ett år. 

Hallå där … 
... Johan Björnqvist, urban ut-
vecklare som arbetar med HFAB:s 
sociala arbete. 

Berätta om era sociala projekt!
– Vi har mycket på gång. Jag arbe-

tar bland annat med att knyta an det 
nya Vallås torg. Hur stärker vi Vallås 
-identiteten och skapar attraktiva, 
säkra platser för alla? Jag arbetar 
också med många trygghetsprojekt, 
som Grannsamverkan. Hyresgästens 
delaktighet är också viktig. Det sker 
bland annat i projektet Arkitekt i 
skolan där vi, Komtek och kommunen 
med flera samverkar med skolor i 
Halmstad. Barnen får forma sin egen 
närmiljö och känna sig delaktiga i 
den demokratiska processen. Andra 
projekt vi är stolta över är 150 som-
marjobbare och 100 välkomstjobb.

Handbollsandan är ett av alla 
projekt som ni sponsrar. Varför?

– Handbollsandan utför ett prestige-
löst arbete och går inte in på att 
deltagarna ska kunna massa saker, 
utan man utvecklar dem utefter deras 
förutsättningar. Handbollsandan blir 
också en ingång till föreningslivet för 
barnen till våra hyresgäster.  

Vad är viktigt när ni väljer vilka ni 
vill sponsra? 

– Att de ger någon sorts motpresta-
tion. Tidigare räckte det kanske med 
att sätta upp HFAB:s logga, men nu 
vill vi att de ska ge någonting tillbaka 
till våra hyresgäster. 

Varför är det sociala arbetet vik-
tigt för er? 

– Vi är en stor aktör i Halmstad och 
ska då föregå med gott exempel – är 
man stor ska man också vara snäll, 
som Bamse sa. Om vi och de boende 
kan jobba tillsammans mot nedskräp-
ning, förstörelse och otrygghet kom-
mer vi också att öka värdet på våra 
fastigheter. Och attraktiva stadsdelar 
genererar värde på många nivåer.

Mohamed El Batane och Mohamad 
Rahimi tränar ofta med Björn Laid 
och har fått många nya vänner här.
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HEMMA HOS MIG
I TAYLORS SOFFA PÅ KV JURISTEN

Grått, granris och grenar. 
I år är julen något avskalad 
och pyntad med grönt på 
både vägg och bord. 
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Taylor Bruns 
Familj: Föräldrar och tre 
småsyskon.
Gör: Spelare och tränare i 
Hylte/Halmstad Volleybollklubb. 
Intressen: Att shoppa, äta 
och sova. 
Bor: På Skansgatan i 
centrala Halmstad.
Smultronställe i Halmstad: 
Österbro, det ser väldigt fint ut 
på kvällen. Alltid när jag passerar 
står jag still en stund och tittar 
för det är så fint.  

GÖR DIN EGEN KRANS 
I år är kransarna mer 
avskalade än de frodiga 
julkransar som vi är vana 
vid. Med enkla medel gör 
du din egen. Börja med en 
metallstomme och bind till 
exempel granris, lingonris 
eller buxbom runt. 

SÄTT GRANEN I KORG  
Trött på den vanliga 
julgransfoten? Sätt 
den i en fin korg som 
du klär med plast på 
insidan för att undvika 
läckage på golvet.
 

DUKA FINT TILL JUL 
Köp granris och deko-
rera julbordet.

”SOFFAN ÄR MIN favoritplats i lägenheten 
för där hämtar jag kraft till både huvudet och 
kroppen, då läser jag en bok eller sitter med min 
dator. När jag läser brukar det oftast bli fantasy- 
eller mysterieböcker, det är avslappnande att för-
svinna in i en fantasivärld. Med datorn kan jag 
hålla kontakt med min familj som jag står väldigt 
nära. Det är fyra år sedan jag flyttade från min 
hemstad Normal i Illinois i USA och avståndet 
gör att det blir svårt att träffas, men med Skype 
kan vi i alla fall se varandra. 

Jag flyttade till Europa för att spela volleyboll 
på elitnivå och har hunnit med att spela ett år 
i Belgien och tre år i Finland. Volleyboll är min 
passion i livet, sedan jag rörde en boll för första 
gången när jag var sju år har jag varit fast. Min 
största bedrift är när jag som 17-åring vann det 
amerikanska ungdomsmästerskapet tillsammans 
med min klubb Illini Elite. Nu siktar jag på att 
vinna elitserien med Hylte/Halmstad Volleyboll-
klubb som jag spelat med sedan augusti.

Eftersom jag är nyinflyttad har jag inte hun-
nit dekorera lägenheten. Egentligen älskar jag 
inredning men eftersom jag flyttar runt mycket 
kan jag inte ta med det jag köper, och då känns 
det onödigt. Men jag trivs ändå här hemma 
eftersom lägenheten är mysig i sig själv.”

TEXT: MIKAELA SÖDERBERG

»Med datorn håller jag 
kontakt med familjen«

INSPIRATION
DEKORATION I JULETIDER

 Foto: Lagerhaus

Ju fler desto bättre. Och de behöver 
inte hänga i fönstret. Sätt flera  
adventsstjärnor tillsammans på en 
gren för ännu mer julmys. 

detaljerJulens 
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GODA GRANNAR
GLÄDJE PÅ KLACKERUP

 Utanför de ljusrosa husen 
på Stålgatan på Klackerup 
ligger höstfärgade löv 
utspridda på gångvägen 
utanför porten. Lennarth 
Rönnfelt, eller Lellen som 
han har kallats så länge 

han kan minnas, är i full färd med att sopa ihop 
dem till en stor hög. På kvällen, vid reklam-
pauserna till hans favoritthrillerserier, går han 
en runda i källaren och känner efter så att ing-
en blockerat magnetlåsen och ser till att häng-
låset till skyddsrummet sitter kvar. 

– Jag gör lite sådana smågrejer för allas 
säkerhet och så att vi inte blir av med grejer. 
Sedan när snön kommer skottar jag trappan 
ned till källaren och saltar. HFAB kan ju inte 
vara på alla ställen samtidigt, så jag hjälper 
gärna till, säger han. 

Lellen har bott här sedan 2006 och trivs 
som fisken i vattnet. Tidigare i år gick han i 
pension från vaktmästarjobbet på Söndrums 
Tennisklubb där han arbetat sedan 1992. Där 
skötte han stora delar av inom- och utomhus-
miljöerna på egen hand. 

– Det är lite av en yrkesskada – det är därför 
jag smyger runt och tittar till fastigheten här 
också. Jag sprejar låsen, spänner handtagen 
och ledstängerna och byter lampor i källaren. 
Vissa hyresgäster är obekväma med att säga till 
fastighetsskötaren, så då är det bra att jag kan 
fixa vissa grejer. 

KRING PÅSK SMYCKAR han pelarna vid sidan 
om porten med björkris som han sätter fjädrar i. 
Till jul ska han pynta med granris och röda band. 

– Jag vill att folk ska trivas här och tycka att 
det är trevligt. Jag gör det för min egen skull, 
men också för att grannarna ska må bra. Jag 

tror att det ger glädje i trappuppgången.
I den lilla ettan hänger det drömfångare i 

fönstret och i bokhyllorna trängs inramade 
konsertbiljetter och autografer med över 1 000 
cd-skivor och fotografier av barn, barnbarn och 
vänner. När Lellen flyttade in här var han noga 
med att presentera sig för alla sina grannar.

– Jag ringde på varje dörr och berättade vem 
jag var. Jag tror att det är viktigt att man hejar 
när man möts i trappan också. Det spelar ingen 
roll att man kanske inte känner varandra, men 
det visar i alla fall att man bryr sig. 

Stoltheten över att kunna bidra till trivsel 
och glädje bland dem runt omkring sig sit-
ter i sedan jobbet. En gång på tennisklubben 
stötte han på en gråtande pojke i sjuårsåldern i 
korridoren. 

– Då sa jag ”kom här kompis så får vi prata 
lite”. Det visade sig att han hade kissat på sig 
i killarnas omklädningsrum och han var all-
deles förtvivlad. Då gick vi och hämtade ett 
par Adidasbyxor i hans storlek från lådan med 
kvarglömda grejer. Han blev så glad efter det. 
Sådant ger mig hur mycket som helst.

Att ha fint runtomkring 
sig är viktigt för Lellen. På 
påsk och jul pyntar han 
ingången till trapphuset. 

Lellen tränar på gym 
fem gånger i veckan. 
Däremellan kan det bli 
kroppsarbete i form av 
sopning. 

Lellen håller koll i källaren och ser till att dörrarna stängs 
ordentligt så att ingen obehörig kommer in.

Lennart Rönnfelt har alltid tyckt 
om att glädja människor i sin om-
givning – både på jobbet och i bo-
staden. I trappuppgången där han 
bor ser han till att grannarna trivs 
och känner sig trygga. 

Blir glad av 
att glädja Text: Hanna Klumbies  Foto: Bodil Bergqvist

Lennarth 
“Lellen” 
Rönnfelt
Ålder: 65.
Familj: Dottern Jenny 
och sonen Marcus.
Barnbarnen Molly och 
Linus. 
Bor: Klackerup.
Gör: Nybliven pensionär.
Intressen: Träning, 
boule, cd-skivor, thriller-
romaner och serier. 
Favoritplats i Halm-
stad: Spritkullen i 
Grötvik är en vacker 
plats. 

LELLENS TIPS FÖR ATT 
BLI EN GOD GRANNE:
4Presentera dig när 

du flyttar in. 
4Säg hej när du möter 

någon i trapphuset.
4Var trevlig och positiv. 

4Hjälp varandra. 
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FRÅGA
EXPERTERNA

SKRIV TILL OSS!
Skicka in dina frågor 
via hfab.se.

SÅ FUNKAR DET
VANLIGA FRÅGOR FÅR SVAR

Hur fungerar ett självdragshus 
med fläkt?

SVAR: Ett självdragshus har inte 
någon fläkt, utan huset ventileras 
genom att uteluft tas in via vädrings-
fönster eller uteluftsventiler i ytter-
väggarna och går ut genom ventiler 
i badrum och kök. Drivkraften i 
systemet är naturen och temperatur-
skillnaden mellan ute och inne.

Hur fungerar ett 
självdragshus?

Kan jag byta 
lägenhet?

Kundtjänst 
guidar dig rätt
HFAB:s kundtjänst är alltid redo att hjälpa hyresgästerna 
med att få svar på sina frågor. Ulrika Urberg, kundcenter-
chef på HFAB, berättar om hur kundtjänsten fungerar och 
hur man i framtiden hoppas skapa fler digitala lösningar. 

Inom HFAB finns många kunniga 
medarbetare som har koll på 
det mesta som handlar om ditt 
boende. Har du några frågor? 
Skicka in dem via hfab.se. Tänk på 
att du inte får ett personligt svar. 
Redaktionen gör ett urval bland 
frågorna som kommer in. 

Har du en fråga?

Text: Mikaela Söderberg Illustration: Cecilia Lundgren 

Mattias Prytz 
Driftingenjör

Ulf Johansson, 
VVS- och energi-
samordnare

Anna Fjällman 
Assistent 
affärsutveckling

Marie Ranlid 
Kundvärd

 Hur går jag tillväga för att få 
extranycklar?

SVAR: Önskas extranycklar kontaktar 
du husvärden. Du får då en rekvisi-
tion och kan hämta nycklarna hos 
anvisat låsföretag. Du betalar själv 
för extranycklarna. När du flyttar ska 
samtliga nycklar lämnas in.

MARIE RANLIDHUR DU 
KONTAKTAR 
KUNDTJÄNST: 
Kundcenter: Fredrik Ströms gata 6
Öppettider: Måndag–fredag 
08:00–17:00 
Telefon: 035-138300
Mejl: info@hfab.se 
Chatten: PÅ HFABs hemsida finns 
det tillgång till en live-chatt. Skulle 
du besöka chatten vid ett tillfälle 
då den inte är bemannad möts du i 
stället av ett mejlformulär som går 
direkt till kundtjänst. 

 Kan jag byta lägenhet med nå-
gon som hyr av en annan hyres-
värd?

SVAR: Ja, det kan du. Om byteslägen-
heten är hos en annan hyresvärd än 
HFAB ska en kopia på hyresavtalet 
bifogas ansökan om direktbyte.

ANNA FJÄLLMAN

 Har hyresgästen möjlighet att 
vid behov få till bättre luftrening i 
sin lägenhet?

SVAR: För hyresgäster som har aller-
giska problem tillhandahåller HFAB 
så kallade pollenfilter, som är ett fin-
filter, på våra husvärdskontor. 
Hyresgästen får själv hämta ut, 
installera och byta dessa pollenfil-
ter som bör bytas minst en gång om 
året, helst två. I boendeinformation-
en, som är unik för varje fastighet, 
framgår det om lägenheterna har 
friskluftsintag på vägg eller bakom 
element, vilka är möjliga att förse 
med pollenfilter. Observera att i 
fastigheter med så kallad FTX-venti-
lation, till- och frånluft med värme-
återvinning, filtreras alltid uteluften 
via finfilter.

ULF JOHANSSON

Självdragsventilation fungerar bra 
på vintern. När det är riktigt kallt ute 
fungerar den ibland till och med lite 
för bra, vilket leder till att för mycket 
kall luft kommer in via uteluftsventil-
erna i lägenheten. På sommaren 
fungerar självdraget sämre, det finns 
helt enkelt för liten temperaturskill-
nad mellan ute och inne för att driva 
på ventilationen.

Självdragsventilation förekommer 
enbart i äldre lägenheter. I nyare lä-
genheter finns centrala fläktsystem 
som möjliggör en kontrollerad venti-
lation året om i lägenheterna.

Ett hus med självdragsventilation 
kan kompletteras med en spisfläkt, 
men då måste det vara en kolfilter-
fläkt som recirkulerar den förore-
nade luften över ett kolfilter utan att 
störa grundventilationen.

ULF JOHANSSON

Hur gör jag rent 
köksfläkten?

Kan jag få 
luftrening?

 Hur ska jag ta hand om 
min köksfläkt?

SVAR: Köksfläktens fettfilter rengörs 
regelbundet genom att diska det med 
maskindiskmedel antingen i disk-
maskinen eller i diskhon.

ULF JOHANSSON

Hur får jag 
extranycklar?

 Jag hyr lägenhet i andra hand, 
kan jag ta över förstahands-
kontraktet?

SVAR: Nej, en andrahandshyresgäst 
kan aldrig överta en lägenhet som 
hyrts i andra hand.

ANNA FJÄLLMAN

Kan jag ta över 
kontraktet?

När ska jag kontakta kund-
tjänst?

– Tanken är att kundtjänst 
ska vara den första kontakten 
för våra kunder. Oavsett vilken 
fråga de har kan de vända sig till 
oss. Om inte vi har svaret kan vi 
hjälpa kunden vidare till den som 
har det.

Vad kan ni hjälpa till med?
– Med alla typer av frågor. 

Oavsett om du söker bostad el-
ler redan är hyresgäst kan vi bistå 
med hjälp. Vi har en reception i 
Kundcentret som tar emot våra 
fysiska besökare, men vi finns 
även tillgängliga via telefon, mejl 
och chatt på hemsidan. 

Vad är viktigt för er i kontakten 
med hyresgästerna?

– Att vi finns tillgängliga och 
snabbt kan hjälpa våra kun-
der med de frågor eller ärenden 
de söker oss för. Detta är något 
som vi arbetar på att förbättra i 
framtiden, att öka tillgänglighe-
ten och flexibiliteten. Vi vill göra 
det lättare för hyresgästerna att få 
hjälp helt enkelt.

Hur gör ni för att förenkla kon-
takten?

– Vår ambition är att hyres-
gästerna ska kunna göra mer 
själva i framtiden. Det gör vi 
genom att utveckla våra kana-
ler och kontaktytor och ha mer 
självbetjäning. Det betyder inte 
att möjligheten för personlig 
kontakt kommer att försvinna, 
men det ska finnas fler alternativ. 
Förhoppningen är till exempel att 
digitalisera flera av de pappers-
formulär vi har idag, så att kun-
derna inte behöver skriva ut och 
sedan skicka dem till oss. 

Vad betyder dialogen med hy-
resgästerna?

– Den är väldigt betydelsefull, 
det är där vi fångar upp vad som 
händer i våra områden. Det är 
som en temperaturmätare över 
vilka frågor eller förbättrings-
områden som är viktiga för våra 
kunder. 
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VI BYGGER
VAR: Kvarteret Juristen. Kungsgatan 24, Fredsgatan 11, Skansgatan 6, 8, 10 och 12.  
VAD: Renovering av befintliga lägenheter och nybygge av 34 lägenheter på vinden och i två nya tillbyggnader. De renoverade lägenheterna har fått nya badrum, säkerhetsdörrar, utökad balkongyta och inglasad balkong. I butik Palettis nya lokal på Fredsgatan 11 har man gjort nya ytskikt och satt in ett modernare ventilationsaggregat. Lokalen bestod tidigare av flera små rum, men väggarna har nu rivits och det har blivit en stor öppen yta anpassad för butiksverksamhet.

NÄR: Den 1 december var renoveringarna klara och det var inflyttning i de elva nya vindsvåningarna. Inflyttning i de 23 nya lägenheterna på Kungsgatan 24 och Skansgatan 12–23 sker den 1 april. Butik Paletti öppnade i slutet på oktober. 

Butik Paletti har flyttat och finns sedan 
oktober på sin nya adress Fredsgatan 11 – 
i helt nyrenoverade lokaler. 

Kvarteret Juristen har bland 
annat fått ett tillskott av 
elva nya vindslägenheter. 




