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Lugn och ro på  
Klackerup
God granne genom 
Grannsamverkan

UTSTÄLLNING 
OM INTEGRATION

Smarta digitala 
lösningar för 

hemmet underlättar 
vardagen
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”Tillsammans kan vi bidra 
  till en bättre miljö”

Marie Thelander Dellhag, VD HFAB

I KORTHET

 ÄNTLIGEN GÅR VI mot ljusare tider! Och på HFAB 
går vi också mot nya tider – digitala tider. I månads-
skiftet januari/februari var det invigning av de nya 
digitala äldrelägenheterna som vi har byggt i Getinge. 
Målsättningen har varit att med hjälp av digital tek-
nik skapa ett boende som ska göra det lättare att bo 
kvar hemma trots att man blivit äldre. Vi är väldigt 
glada över att vi har kommit så långt att hyresgästerna 
redan har flyttat in i lägenheterna. Vi kommer med 
spänning att följa vad de tycker och fortsätta att pröva 
de olika sätt som man kan använda digital teknik på 
för att underlätta boendet för alla våra hyresgäster. 

En annan sak som är kopplad till vårt allt mer  
digitaliserade samhälle är den nya dataskyddsförord-
ningen, GDPR. Den ersätter den nuvarande person-
uppgiftslagen och träder i kraft den 25 maj. För oss 
och alla andra företag som hanterar personuppgifter 

innebär den nya lagen 
en del utmaningar. Du 
kan läsa allt du behö-
ver veta om GDPR på 
sidan 5. 

Nu när våren kom-
mer med sin grönska 
tänker jag också på vår miljö och hur viktig den är för 
vår trivsel och vårt välmående. Längre fram i tidning-
en kan du läsa mer om källsortering. Tillsammans kan 
vi skapa allmän trevnad vid miljöstationerna och bi-
dra till en bättre miljö. Jag vill också rikta en uppma-
ning till alla att tänka på att sortera hushållsavfallet i 
de gröna påsarna.

Slutligen vill jag önska er alla en härlig vår och en 
glad påsk med förhoppning om att vi får njuta av lite 
fint vårväder under helgerna. 
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DEN 29 APRIL–6 maj är det lag-VM i bordtennis i 
Halmstad. Världsmästerskapet har tidigare hållits i 
storstäder som Kuala Lumpur, Tokyo och Moskva och 
har aldrig spelats i en stad av Halmstads storlek. Nu 
kommer 72 damlag och 72 herrlag från 100 olika natio-
ner – det vill HFAB fira.

     På förmiddagen den 29 april kan du komma och 
spela bordtennis med några välbekanta ansikten inne 
på Ica Supermarket i Vallås. På eftermiddagen går  
1 000 ungdomar från Halmstads föreningsliv i ett glatt 
sambatåg från Stora torg till Halmstad Arena för att se 
den första herrmatchen. Missa inte det! 

SAMBATÅG MED HFAB 
UNDER BORDTENNIS-VM

Kungsfreden utvecklas – åt det kulinariska hållet. Riccardo, känt från 
Möllegård, kommer från april att erbjuda sin populära glass i olika for-
mer på Fredsgatan. Även Umai sushi, som i dag finns i Söndrum, växer 
och öppnar en restaurang på samma gata. Under våren lanserar Umai 
också en app, som gör det möjligt att beställa mat online. 

Senast HFAB anordnade 
sambatåg var under UEFA 
Dam-EM 2013. 

Hallå ges ut av HFAB, 
Halmstads Fastighets AB

Ansvarig utgivare: Marie 
Thelander Dellhag

Redaktörer: Annelie 
Djarfelander och Magnus 
Weberg

Produktion: Spoon 

Omslag: Colourbox

Besöksadress: Fredrik Ströms 
gata 6

Adress: Box 147, 
301 04 Halmstad 

Telefon: 035-13 83 00

Mejl: info@hfab.se 

Webb: hfab.se 

Tryck: Printografen

Vill du fortsätta att få ditt 
eget exemplar av Hallå fast du 
inte är hyresgäst hos HFAB? 
Mejla info@hfab.se.
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Innehåll #1.18
06 Området
Stadsnära Klackerup bjuder  
på lugn och ro. 

16 Goda grannar
Hilde-Britt Gunnarsson ger trygghet 
genom Grannsamverkan.

18 Så funkar det
Därför är det viktigt att  
sortera avfallet rätt. 
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Illustration: Cecilia Lundgren

SMAKRIKT PÅ KUNGSFREDEN 



4  TIDNINGEN HALLÅ 1.2018

I KORTHET

TIDNINGEN HALLÅ 4.2017  5

Så barnsäkrar 
du ditt hem

Spisen: Spisen bör ha tippskydd, häll-
skydd och luckspärr. Utsidan av ugns-
luckan får inte bli varmare än 60 grader. 
Om den blir det kan det behövas luck-
skydd eller luckgaller. Tänk också på att 
handtagen på kastruller och stekpannor 
är vända in mot väggen.

Knivar: Förvara knivar och andra 
vassa föremål i lådor med spärr eller 
högt upp så att barnet inte når. 

Dörrar: Sätt klämskydd på innerdörr-
arna. Det fungerar också att hänga 
en vikt handduk över dörrarna för att 
förhindra klämskador.

Balkong och fönster: I nybyggda 
hus ska det enligt Boverkets regler 
finnas säkerhetsbeslag eller spärrar på 
fönster och balkongdörrar. Om det inte 
finns kan man själv montera sådana. 
Fäst persiennsnörena högt upp så att 
barnen inte når dem.

Lådor och skåp: Montera låd- och 
skåpspärrar på lådor och skåp med 
farligt innehåll. 

283  I dag finns regler för person-
uppgifter i personuppgifts-
lagen, men efter 25 maj blir 
det de nya EU-reglerna som 
gäller. De nya EU-reglerna 
återfinns i dataskyddsförord-

ningen som ofta kallas GDPR.* Vi på 
HFAB är skyldiga att följa reglerna i 
GDPR, för att skydda ditt privatliv och 
din personliga integritet. 

Hur personuppgifter kommer att få 
användas i vår verksamhet framöver är 
i stort oförändrat jämfört med hur det 
fungerar i dag. EU inför de nya regler-
na för att tydliggöra att ansvaret för att 
reglerna följs ligger hos företagen och 
organisationerna. Vi som ansvariga för 
behandlingen av dina personuppgift-
er måste kunna visa att vi följer EU-
reglerna i GDPR.

SOM HYRESVÄRD HAR vi ett be-
hov av att använda personuppgifter i 
vår verksamhet för att kunna utföra 
vårt arbete på bästa sätt för dig som 
hyresgäst. HFAB behandlar för- och 
efternamn, adress, c/o, postnummer, 
postort, e-post, telefonnummer och 
personnummer. 

Här är några exempel på när HFAB 
använder personuppgifter:
4 När hyresavtal ingås lämnar HFAB 

namn och personnummer till ett kredit-
upplysningsföretag för att göra en kre-
ditupplysning på bostadssökande. 
4 Som hyresvärd har HFAB ett behov 
av att behandla ovanstående 
personuppgifter för att 
kunna fullgöra de skyl-
digheter som en 
hyresvärd har mot 
dig som hyres-
gäst. Till exem-
pel för att ge 
dig relevant in-
formation, avi-
seringar och 
annat som hör 
till den löpande 
förvaltningen. 
4 Under hyres-
förhållandet kom-
mer personuppgifter 
att behandlas vid eventu-
ella betalningsförsummelser 
eller störningar i boendet.  
4 Ibland lämnar HFAB också dina 
uppgifter vidare till andra, till exempel 
till tjänsteföretag som hjälper till vid 
låsbyten, säkerhetsföretag som håller 
ditt bostadsområde säkert och företag 
som håller ordning på våra hyressys-
tem. I sådana fall ser vi självklart till 
att dina uppgifter skyddas. 
4 En del av er har anmält autogiro för 

betalning av hyran. I dessa fall behand-
lar vi era bankkontonummer. 
4 Vissa av våra lokalhyresgäster och 
samarbetspartner inom kultur och 
fritid får dina adressuppgifter för att 
kunna göra utskick om spännande sa-
ker som händer i Halmstad. Vi anser 
att ditt intresse av att få del av dessa 
utskick väger tyngre än intresset av att 
inte ge vidare ditt namn och din adress 
för nämnda reklamändamål.

SOM REGISTRERAD HAR du rätt 
till insyn i hur dina personuppgifter 

behandlas. Det betyder att du kan 
begära att få tillgång till in-

formation om behand-
lingen. Du har även 

rätt att begära att få 
felaktiga person-

uppgifter änd-
rade, överflödig 
behandling 
begränsad, 
ogrundad 
behandling 

raderad och få 
personuppgifter 

flyttade från vårt 
system till en annan 

aktör.
Vi sparar dina person-

uppgifter under hyresförhål-
landet och tar bort uppgifterna ur våra 
system när hyresförhållandet upphört. 
Vid hyresskulder sparas uppgifter till 
dess skulderna är betalda, som längst 
två år. Allt för att skydda din person-
liga integritet.

Det är viktigt för oss att du känner 
dig trygg och att du får bra, snabb och 
korrekt service av oss som hyresvärd!

 

Nya regler för 
personuppgifter
Den 25 maj kommer nya EU-regler börja gälla 
för hur företag och organisationer får använda 
personuppgifter i sin verksamhet. Här får du veta 
vad HFAB använder personuppgifterna till och 
hur din personliga integritet skyddas. 
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Lördagen den 26 maj är det 
dags för årets upplaga av  
Andersbergsfestivalen – en dag i 
gemenskapens tecken. Invånare 
från hela Halmstad är välkomna. 
Det bjuds bland annat på artister, 
prova på-aktiviteter, foodtrucks 
och hoppborg. Andersbergs- 
skolan har öppen scen för den 
som vill uppträda och Cham-
pions League-finalen visas på 
storbild. Alla kommunpartier 
är inbjudna så att du kan ställa 
dina frågor till dem. 

Varmt välkommen 
till City Trafikskola

Handledarkurs: 
Kom två betala för en 

Ord pris 395:-/person. Giltigt 3 mån 
från och med 21/3.

 
 
 
Varmt välkommen till City Trafikskola, på rätt sida av stan! 
Vi är den nya Trafikskolan i stan med mer än 80% godkända körprov 2017. 
 
Vi har arbetat som Trafiklärare i flera år på andra skolor och den erfarenheten tog vi med oss och lade till allt som vi tyckte 
saknades för att skapa Halmstads bästa och trevligaste körskola. 
Vårt motto är att det ska vara kul att ta körkort och vår filosofi är kvalitet, enkelhet och trivsel. Det är viktigt att trivas när man ska ta 
sitt körkort för då gör man det oftast mycket bättre, och det är precis det vi vill, vara lite bättre, ge lite mer, ha lite roligare. 
 
Vi erbjuder dig marknadens bästa Trafiklärare i Halmstad. 
Vi är inte störst men vi är bäst! 
 
Kontakta oss…vi ser fram emot att höra från dig. 
Adress : Kungsgatan 15 
Webb: Citytrafikskolahalmstad.se 
Tfn: 035-101077 
Melj: info@citytrafikskolahalmstad.se 
Följ oss på Facebook & INSTA (sätt ditt symboler istället ) 
 
Titta på det hela 

Erbjudande till HFAB-hyresgäster (mot uppvisande eller 
uppge kod: HFAB i bokningen. 
 
 
 

Handledarkurs 
Kom två betala för en 

 
Ord pris 395:- / pers 

 
 

Giltigt 3 mån from utgiven tidning(ni får sätta ett datum) 

City Trafikskola, Kungsgatan 15, 
citytrafikskolahalmstad.se, 035-101077

ERBJUDANDE TILL 
HFAB-HYRESGÄSTER

Erbjudandet gäller vid 
uppvisande av annons eller uppge 

kod: HFAB i bokningen.

Små barn är nyfikna och det finns många spännande saker 
att utforska i hemmet. För att minska risken för olyckor under 
upptäcktsfärderna är det viktigt att lägenheten är barnsäker. 
Tänk på det här:

El: Sätt petskydd i eluttagen och se till 
att sladdar är hela.

Kemikalier och mediciner: För-
vara saker som mediciner, maskindisk-
medel och övriga kemikalier på platser 
som barnen inte kommer åt. Gärna i 
ett låsbart skåp.

Möbler: Fäst möbler som skåp och 
hyllor i väggen. Även mindre möbler 
kan vara farliga om de välter.

Nyrenoverat: Vädra ut rummen 
ordentligt om lägenheten är nyrenove-
rad och nymålad eller om nya mattor 
har lagts in.

Var uppmärksam: Den vanli-
gaste skadan som barn råkar ut för är 
fallskador från låg höjd och många av 
fallen sker i hemmet från olika slags 
möbler. Håll därför koll på barnen och 
plocka undan farliga saker som ligger 
framme.

KÄLLA: KONSUMENTVERKETLådor med farligt innehåll ska ha lådspärrar. 

De flesta eluttag har inbyggda petskydd. 
Om inte, förse dem med täckplattor.
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Ny Andersbergsfestival

INFLYTTNINGSKLARA 
LÄGENHETER 
UNDER 2018.

HAR DU FRÅGOR?
Har du ytterligare frågor om 

hur vi behandlar dina personuppgifter? 
Hör av dig till oss genom att skicka ett 

mejl till info@hfab.se. 
Skulle du uppleva att vi inte behandlar 

dina personuppgifter korrekt har du rätt 
att vända dig till Datainspektionen på 

datainspektionen@datainspektionen.se 
för att lämna klagomål.
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*General Data Protection Regulation
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 Dadlar, tre sorters mynta 
och maltesiska plom-
mon. Familjen Akgüns 
balkong är fylld av grö-
na plantor som snart 
kommer att fylla den 

flera meter långa balkongen med färg 
och frukt. 

– Varför ska man ha en myshörna 
när man kan odla? skrattar Ismail 
Akgün innan han säger:

– Från balkongen har vi bra utsikt 
över gården när barnen leker, och läget 
gör att vi har sol nästan hela dagen. 

För sju år sedan flyttade Ismail och 
Özlem Akgün med dottern Zara till 
den drygt 80 kvadratmeter stora trean 
på Stålgatan. Då var sonen Benyamin 

OMRÅDET
VI BESÖKER KLACKERUP

 Trevåningshusen på Klackerup ligger inte långt ifrån 
stadskärnan. Samtidigt finns naturen nära. Innergårdarnas stora 
ytor bjuder in de små till lek, och för den soldyrkande finns här 

plats att breda ut sig på när våren gör entré.
Text: Frida Wall Foto: Anders Andersson

LUGN OCH RO PÅ
Klackerup

på väg och en större lägenhet lockade 
familjen till Klackerup. Men det är lug-
net som får dem att stanna. 

– Här är lugnt och bra för barnen, 
man behöver aldrig oroa sig, utan de 
kan leka ute och gå till skolan utan att 
behöva korsa stora vägar, säger Özlem.

Familjen pratar ivrigt om de många 
gräsmattorna i området. Under tiden 
tar sjuåriga Benyamin fram en fotboll 
och visar några tricks. Hans mungipor 
dansar. Samtidigt springer nioåriga 
Zara och hämtar sina nya röda fotbolls-
skor. Det är fotbollen som präglar fa-
miljens aktiviteter, något Klackerups 
stora ytor uppmuntrar till. 

– På somrarna är barnen ute och 
spelar fotboll hela dagarna, man 

På den stora balkongen odlar familjen Akgün både dadlar, 
mynta och plommon. 

KLACKERUP
Lägenheter: 407 stycken på 
Klackerupsgatan, Granatvägen 
och Stålgatan. 

Byggnadsår: 1954–1958.

Område: Klackerup ligger 
på Öster. Med närhet till både 
staden och naturen erbjuder 
området något för alla. 

Föräldrarna Özlem och Ismail Akgün är överens 
om att det bästa med Klackerup är grönområdena. 
Barnen Zara och Benyamin håller med. 

TIDNINGEN HALLÅ 1.2018  7

Sabi Sariyildiz bakar pizzor på Klackerups pizzeria. 



OMRÅDET
VI BESÖKER KLACKERUP

VAD ÄR DET BÄSTA MED KLACKERUP?

RONZA ISMAEIL, 8 ÅR, OCH 
JANA ISMAEIL, 9 ÅR:
– Det är bra att det är så nära skolan 
och att det finns mycket plats att 
leka på. Vi gillar speciellt gungorna 
och att man kan cykla här.

IDA MADRUSAN, 21 ÅR, 
MED HUNDEN IROS:
– Jag tycker att det bästa är att det 
är ett så lugnt område utan stora 
vägar. Jag gillar också att det är så 
nära centrum. 

JÖRGEN BENGTSSON, 61 ÅR: 
– Jag har bott i samma lägenhet i 
snart 40 år. Det jag gillar mest är att 
det är så nära till allt, både centrum 
och större mataffärer så som Willys 
och Netto.
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det är kunderna som gör att han trivs 
på jobbet kommer ett par unga killar in 
i lokalen. De småpratar med persona-
len och hämtar varsin läsk i kylen. 

– Jag känner 90 procent av kunder-
na, säger Nurettin och fortsätter:

– Det här är det bästa området att 
arbeta i, annars hade jag inte stannat så 
länge på samma ställe. 

En kort promenad därifrån har pizza-
doften lagt sig. På salong La Rose håller 
Katarina Andersson på att locka håret 
på Viktoria Andersson.

– Hit kommer både äldre och yngre. 
Många från Klackerup, men jag har 
kunder från hela Halmstad, det är ett 
väldigt socialt jobb, säger Katarina. 

Lokalen har varit frisörsalong sedan 
huset byggdes på 1950-talet.

– Många som kommer hit har klippt 
sig här hela livet och de har mycket att 
berätta. Det är en fin stämning.

I samband med pågående renove-
ringar i området fick salongens utsida 
ett ansiktslyft i somras. 

– Innan var den svår att se från vä-
gen. Men nu droppar folk in spontant 
för att kolla om jag har tid, det är roligt.   

HUSVÄRD:
Pontus Åkvist 

HFAB:s kontor ligger på Klackerups-
gatan 1, där husvärden Pontus Åkvist 

finns på plats varje vardag. Han tar 
emot felanmälningar och står för 

reparationer i lägenheterna.  
Att dagligen befinna sig ute bland  

hyresgästerna tycker Pontus är 
positivt. – Förutom att jag kan vara på 
plats snabbt om något akut händer så 

är det trevligt att varje dag träffa på 
hyresgäster. Många har bott här länge 

och har roliga anekdoter att berätta. 

behöver inte åka härifrån för att akti-
vera sig och ha kul, säger Ismail. 

På Klackerups pizzeria tar Sabi 
Sariyildiz vant upp en degklump i han-
den och slungar den ett par varv i luf-
ten för att låta den ta form av en rund 
pizzabotten på några sekunder. 

– Det handlar lika mycket om servi-
ce som om smak, det finns inget bättre 
än att människor blir både mätta och 
glada, säger Nurettin Polat som sedan 
16 år tillbaka driver pizzerian som hu-
serar i det blå huset på hörnet mellan 
Stålgatan och Klackerupsgatan. 

Samtidigt som Nurettin berättar att 

Katarina Anders-
son har drivit 
frisörsalongen La 
Rose på Klackerup 
i drygt två år. 

”Det här är det 
bästa området att 
arbeta i.” 

HFAB kHALMSTAD

TILLSAMMANS MED HALMSTADS kommun, Botkyr-
ka kommun och Mångkulturellt centrum har HFAB tagit 
fram utställningen Internationell psykos. Utställningen 
riktar sig från årskurs sex upp till gymnasiet och vill sätta 
fingret på de olika verkligheter som olika människor har.

– Som ett allmännyttigt bostadsbolag har vi även ett 
samhällsansvar och arbetar ofta tätt med andra aktörer 
kring olika frågor. Många av våra hyresgäster har tvingats 

Utställning om världen och solidaritet
fly från sitt hemland och bygga upp något nytt i Sverige 
och Halmstad. Precis detta handlar Internationell psykos 
om, och det är viktigt för alla att få en förståelse kring 
dessa frågor – för oss, våra hyresgäster och Halmstads 
framtid, säger Johan Björnqvist, urban utvecklare på HFAB.

Utställningen betraktas med hjälp av guider med olika 
etnisk bakgrund och består av bilder och tankeexperiment 
som belyser orättvisorna i världen. 

Mohummed Diab är guide på utställningen Internationell psykos. Utställningen visas måndag–fredag den 5–29 mars i Växt-
verkets lokaler vid Engelska skolan. Visningstider är klockan 9, 10, 11 och 12. Kontakta rasmus@dramalogen.se för att boka.
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TEMAT
DIGITALA HEM

DET SMARTA 
HEMMET

Har du någon gång funderat på om du stängde av plattan innan 
du gick hemifrån? Eller har du kanske slagit i tån när du gått på 
toaletten nattetid? Med smarta digitala lösningar för hemmet vill 

HFAB underlätta vardagen för hyresgästerna. 
Text: Hanna Klumbies  Illustration: Colourbox 
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TEMA
XXXXXX

 D
EN 1 FEBRUARI 
var det inflyttning i 
HFAB:s servicehus 
Begonian i Getinge. 
Det består av sex 
äldrelägenheter ut-
rustade med olika 

digitala lösningar. Erik Ahlström är IT- 
och digitaliseringsansvarig på HFAB 
och har projektlett digitaliseringen av 
Begonian.

– Världen blir mer och mer digital. 
Det är egentligen en lika stor revolu-
tion som den industriella. Därför vill 
vi vara med och kunna erbjuda våra 
hyresgäster något som underlättar för 
dem, men även för oss, säger han. 

Varje lägenhet har olika sensorer och 
mätare som styr de digitala funktioner-
na. Men de riktigt smarta lösningarna 
blir till när funktionerna kopplas sam-
man och kan ”prata” med varandra. 

– Med en vattenmätare kan vi mäta 
vattenförbrukningen. Men den vet 
också när och hur mycket vatten hyres-
gästen använder i vanliga fall. Kopplar 
vi dessutom på en rörelsesensor som 
kan känna av att ingen rör sig i rummet 
kan systemet indikera att något inte 
står rätt till. Kanske är det så att perso-
nen har ramlat. Systemet kan då larma 
och se till så att någon åker dit, säger 
Erik Ahlström. 

På Högskolan i Halmstad (HH) på-
går det flera olika forskningsprojekt 
på temat smarta, digitala hem. Wagner 
Ourique De Morais är forsknings-
ingenjör på HH och forskar på smarta 
hem med fokus på äldrevården. 

– När man pratar om smarta och di-
gitala lösningar i hemmet är det viktigt 
att det som erbjuds faktiskt löser ett 
riktigt problem och inte bara finns där 
för att det är häftigt. Annars är risken 
att folk kommer att börja ifrågasätta 
nyttan av dem, säger han. 

Wagner Ourique De Morais forsk-
ning går ut på att utveckla smarta hem 
för äldre som ska hjälpa de boende 
med sina dagliga rutiner samt lösning-
ar för att underlätta för vårdgivare. Till 
exempel skulle hemmet kunna påmin-
na om att det är dags att ta sin medicin. 

– Behovet av hemtjänst kommer att 
öka i framtiden, samtidigt som det inte 
kommer att finnas tillräckligt mycket 

personal för att tillgodose det. Då kan 
teknik och digitala lösningar absolut 
hjälpa till med en del av hemtjänstens 
vård, säger han. 

När det gäller till exempel nattillsyn 
innebär det ofta att en vårdgivare besö-
ker vårdtagaren i hemmet under natte-
tid och ser om den sovande personen 
andas och så vidare. I dag finns det tek-
nik som kan känna av om det ligger nå-
gon i sängen och om allt är som det ska.

– Den tekniken skulle kunna spara 
in många besök och personalen kan 
prioritera dem som verkligen behöver 
stöd av en människa, säger Wagner 
Ourique De Morais.  

Förhoppningen med de digitalisera-
de lägenheterna i Getinge är att de äld-
re med hjälp av tekniken ska få ökade 
möjligheter att klara sig själva och på 
så sätt kunna bo kvar längre i sina hem. 
För att systemen ska fungera så bra 
som möjligt kartlägger man hur män-
niskor använder tekniken och beter sig 
i förhållande till den. HFAB kommer 
att ha kontakt med hyresgästerna för 
att se vilka funktioner de har nytta av 
och vilka ytterligare som skulle kunna 
kopplas på. 

– Vi kommer så klart inte att ha 
koll på vad man gör från a till ö. 
Informationen som kommer ut ur lä-
genheterna är sådant som är till gagn 

för hyresgästen. Och jag tror att folk 
kan ha en mer avslappnad inställning 
till integriteten om de vet att lösning-
arna hjälper dem, säger Erik Ahlström. 

Wagner Ourique de Morais tror att 
framtidens smarta hem kommer att 
kunna förutse våra behov för att kunna 
förbättra våra liv, som till exempel ett 
system som talar om för oss när vi sut-
tit för länge i soffan. 

– Mycket av den tidiga tekniken var 
sådant som sparade tid åt oss –damm-
sugare, diskmaskin och tvättmaskin. 
Sedan började vi använda teknik som 
konsumerar vår tid – tv, dator och 
smartphones. Smarta hem ska vara nå-
gonting mittemellan, säger han.

DIGITALT 
DÖRRÖGA: 

När det ringer på 
dörren syns det på 
smartphonen eller 

surfplattan vem som 
ringer på. Framöver 
ska det även gå att 
öppna dörren och  

ha en tvåvägs- 
kommunikation 

genom smartphonen 
eller surfplattan. 

GLÖMD 
FUNKTION: 

Har du till exempel 
glömt kaffebrygga-
ren på eller har kyl-
skåpsdörren öppen 
varnar lägenheten 
dig innan du går 

hemifrån. 

ANHÖRIGTJÄNST: 
Med hjälp av till 
exempel vatten-

mätaren och 
rörelsesensorerna 
kan man mäta om 

hyresgästen är aktiv. 
I händelse av att så 

inte är fallet kan 
systemet larma an-

höriga. Lösningen är 
tänkt att installeras 

till sommaren.

DIGITALA LÅS: 
Istället för en fysisk 

nyckel finns en tagg, 
inte bara till portar 
utan även ytterdör-

rar. Målet är att 
under 2018 koppla 
ihop låset med res-
ten av lägenheten 
så att till exempel 

belysning tänds och 
värmen höjs då man 

kommer hem. 

DIGITAL BELYSNING: 
En sensor känner av när man går upp 
på natten och tänder en ledbelysning 
i knähöjd. Lampor tänds automatiskt 

när man går in i ett rum om det är kväll. 
Det finns också möjlighet att tända och 
släcka lampor på distans. Allt ställs in 
efter hur man vill ha det och det finns 

lösningar för både personer som är 
vana vid digitala hjälpmedel och inte. 

INVIGNING
Servicehuset Bego-
nian invigdes den 
31 januari och be-

sökarna var väldigt 
nyfikna och visade 

ett stort intresse 
för funktionerna i 

lägenheterna. 

”Världen blir mer och mer digital. 
Det är egentligen en lika stor 
revolution som den industriella.”

”Teknik och digitala lösningar 
kan absolut hjälpa till med en 
del av hemtjänstens vård.”

Smarta digitala lösningar 

Funktionerna i lägenheterna kan 
styras av en Ipad eller smartphone. 
På Begonian kommer man att låna ut 
Ipadar till hyresgästerna.
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 !Servicehuset 
Begonian är 
ett samarbete 
mellan HFAB, 

Halmstads stads-
nät och Hemvårds-
förvaltningen. 

Erik Ahlström

Wagner Ourique  
De Morais
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pysselPåskens 

DEKORERAD PÅSKPÅSE
Ska du på påskmiddag och har en liten 
present att ge bort? En påse kan bli lika 
fin som ett paket. 

1. Klipp ut och måla olika figurer.  
2. Klistra fast en eller flera figurer  
    på påsen. 

Har du ont om tid går det bra att köpa 
ett färdigt påskkort att limma fast. Det 
blir roligare om figuren är större än på-
sen – påskharen med sina uppstickande 
öron är ett tacksamt motiv. 

PÄRLPLATTOR
Gör pärlplattor i påskiga färger eller 
varför inte med kycklingmotiv. När du 
är nöjd lägger du ett bakplåtspapper 
över pärlorna och stryker med strykjärn 
tills pärlorna smält samman. Använd de 
färdiga plattorna som bordsdekoration, 
att ställa äggkoppen på eller häng upp 
dem i fönstret. Det är bara din fantasi 
som sätter gränserna. 

PÅSKKORT
Visst är det väl alltid roligare att få ett 
fysiskt kort än bara ett sms? Gör dina 
egna påskkort i valfri färg och form. Trä 
en ögla av sidenband igenom och fäst en 
etikett med din hälsning i bandet. 

På påsken finns tid 
att umgås och vårens 
färger piggar upp 
efter vintern. Samla 
familjen och piffa 
till hemmet med ny-
pysslat påskpynt. 

”JAG GILLAR DET stora rummet lite extra, för 
där står min jukebox. I den spelar jag uteslutande 
50-talsmusik, det är enkel och glad musik. Folk 
brukar säga att jag är född på fel årtionde. 

Jag drömde i flera år om att ha en jukebox 
hemma, och för tjugo år sedan fick jag tag i en 
från 1959. I dag är jukeboxen den viktigaste grejen 
jag har i mitt hem. Nu för tiden spelar jag dock inte 
lika ofta som förr, men den är en riktigt fin möbel 
och de flesta som kommer in i lägenheten reagerar 
på den. När jag spelar är det oftast tillsammans 
med vänner, då stoppar vi i en krona och spelar 
några gamla låtar ihop. Men det händer även att 
jag spelar när jag är ensam, då sitter jag i fåtöljen i 
stora rummet och bara lyssnar på musiken. 

Så länge jag kan minnas har jag fascinerats av 
50-talet, framför allt av musiken. Eddie Cochran är 
min favorit, alla låtar med honom är bra men den 
bästa är ”C'mon Everybody”. Annars är min hus-
gud John Fogerty, men det finns tyvärr inte särskilt 
många singlar med honom som soloartist. Det var 
min farbror som lade grunden för mitt intresse, jag 
tillbringade mycket tid hos honom som barn och 
han hade en stor skivsamling hemma. När jag var 
åtta år tog han med mig på en Sven-Ingvarskonsert. 
Efter det var jag fast.”

TEXT: FRIDA WALL

”Jag fascineras av 50-talet” 
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Thomas Karlstrand
Ålder: 56. 
Gör: Arbetar som vaktmästare. 
Intressen: Allt som har med 
50-talet att göra: musik, filmer, 
konserter och bilar. 
Bor: Nissastrand.
Smultronställe i Halmstad: 
Jag tycker att det är fint att 
promenera runt Nissan. 

HEMMA HOS MIG
VID THOMAS JUKEBOX PÅ NISSASTRAND

Gör egna fjädrar
Med tyll i olika färger skapar 
du enkelt snälla "fjädrar" till 
påskriset. 

1. Klipp mindre fyrkanter av  
    tyllen. 
2. Lägg två lager tyll på 
    varandra så att de två rutorna 
    bildar en stjärna. 
3. Bind ihop med ståltråd och 
    fäst i riset.  

INSPIRATION
PYSSLA TILL PÅSK
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GODA GRANNAR
TRYGGHET TILLSAMMANS

Hilde-Britt Gunnarsson tycker om att hjälpa andra. Är det 
någon aktivitet i grannskapet som sprider glädje och trygg-
het ställer hon gärna upp – som exempelvis i Grannsamver-
kan där hon är kontaktombud.

Samverkan på 
Andersberg
Text: Gert-Åke Kegg  Foto: Bodil Bergqvist

 NÄR ETAPP 2 av terrasshusen 
på Andersberg invigdes 2007 
stod Hilde-Britt Gunnarsson 
först i kön för att välja lägen-
het. Valet föll på en genom-
gående tvåa längst upp, med 

morgonsol utanför sovrummet och kvällssol i 
vardagsrummet. 

– Jag trivdes jättebra i min förra lägenhet, 
men ville tänka framåt när jag hade chansen. 
Här fick jag både fin utsikt och – viktigast av 
allt: hiss. Man blir ju äldre och långsammare, 
säger hon och ler. 

Fast det är svårt att tro, med tanke på 
allt hon hinner med under veckans dagar. 
Hon är aktiv i både Grannsamverkan och 
Hyresgästföreningen, går på stickkafé och spe-
lar Canasta med vännerna. 

Därtill anordnar hon fikastunder med sång, 
musik och bingo på det närbelägna äldreboen-
det varje måndag. Och det har hon gjort i tio år.

– Jag tycker om att engagera mig. Dessutom 
tror jag att man håller sig alert om man är igång. 

Hon flyttade till Andersberg 1981, till en tvåa 
på nr 227. Adressen skulle visa sig viktig, för 
knappt hade Hilde-Britt flyttat in förrän hon 
fick kontakt med den lokala hyresgästförening-
en som höll till i samma uppgång. 

– Att gå på deras träffar var ett bra sätt att 
lära känna andra i området. 

Sin vana trogen erbjöd hon sig att hjälpa till 
om det behövdes. Och det fick hon gärna. 

– Efter några år blev jag invald i styrelsen 
och där är jag kvar. Jag har alltid gillat siffror 
och har varit kassör i 30 år vid det här laget.

Till föreningens aktiviteter hör bland annat 
korvgrillning på miljödagarna, trivselkvällar, 
barnpyssel och bingo. Och på nationaldagen 
bjuder de på kaffe med bakelse.

– Alla hyresgäster är välkomna, gamla som 
unga och oavsett bakgrund. Tyvärr är det svårt 
att få med nytillkomna, men vi jobbar på det.

Hennes sociala talanger kom väl till pass i 
yrkeslivet som säljare av möbler och kläder, lik-
som i ett mångårigt engagemang på hemmap-
lan i Föreningsbryggan på Medborgarservice. 

NU ÄR HON sedan flera år kontaktombud 
i Grannsamverkan, ett projekt som drivs av 
HFAB, Länsförsäkringar och Polisen, och som 
syftar till att göra bostadsområden mindre ak-
tiva för brottslig verksamhet. Till Hilde-Britts 
uppgifter hör att ha uppsikt över vad som hän-
der i närområdet och att värva nya hushåll.

– Vi välkomnar nyinflyttade och informerar 
om hur vi grannar kan hjälpa till med att för-
hindra brott och öka tryggheten häromkring. 
Ju fler som är med, desto bättre.

Grannsamverkan har effekt, antalet brott har 
minskat och området har blivit tryggare. Som 
tack för sitt arbete bjuds kontaktombuden på 
fika och teater då och då, men ersättningen är 
oväsentlig.

– Den bästa belöningen är känslan av att göra 
nytta och bidra till allas trivsel.

För egen del har Hilde-Britt alltid trivts på 
Andersberg. Men smultronstället ligger en bit 
bort: en odlingslott invid Fylleån. Att hon åtagit 
sig att vara kassör i Prästgårdens fritidsodlar-
förening förvånar inte. För det är ju sådan 
Hilde-Britt är: en hjälpsam och god granne. 

Hilde-Britt 
Gunnarsson

Ålder: 78 år.
Familj: Dottern Gunilla,
 sonen Lennart med fru

 och barnbarnet Maximilian.
Bor: Andersberg.

Gör: Pensionär. 
Intressen: Att sköta om koloniträdgården, handarbete 

och att träffa folk.

Mellan alla 
aktiviteter hinner 
Hilde-Britt med 
lite handarbete.

Hilde-Britt Gun-

narsson serverar 

kaffe på äldrebo-

endet. 

Grannen Gun Biller 
tillsammans med Hilde-
Britt Gunnarsson. 

Tips!
BLI EN GOD 
GRANNE
4Heja på alla du 
möter i trapphuset 
eller på gården. Det 
räcker att nicka lite 
för att visa att man 
ser varandra.

4  Var trevlig och 
positiv mot alla.

4  Hälsa nya gran-
nar välkomna.

Har du en 
god granne?
Riktigt goda grannar 
är guld värda och du 
har säkert flera i din 
närhet. Tipsa oss om 
just din goda granne 
så kan hon eller han 
bli nästa person som 
vi hälsar på i Hallå. 
Mejla grannens namn, 
din motivering samt 
dina kontaktuppgifter 
till: info@hfab.se.
Tips som leder till ett 
reportage i tidningen 
belönas med två 
biobiljetter.
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FRÅGA
EXPERTERNA

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

SÅ FUNKAR DET
VANLIGA FRÅGOR FÅR SVAR

Sortera rätt – 
lätt som en plätt
Felsorterat avfall och grovsopor som placeras vid miljöstatio-
nerna har blivit ett allt större problem. Åsa Hultin, förvaltare 
på HFAB, och Åsa Montan, kommunikatör på Halmstads Energi 
och Miljö AB, berättar varför det är viktigt att sortera rätt.  

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: Emma Franzén Illustration: Cecilia Lundgren 

Är det lag på att 
källsortera? 

Varför är det viktigt att käll-
sortera? 
Åsa Hultin (ÅH): Det är viktigt att 
vara miljömedveten och ta hand 
om vårt avfall.
Åsa Montan (ÅM): Med allt som 
vi producerar och konsumerar i 
dag utnyttjar vi jordens resurser 
till bristningsgränsen. Vi måste 

använda det vi har och ta tillvara 
på avfallet som en resurs för att 
spara på planeten. 

Vad händer om man sorterar fel? 
ÅH: När avfall slängs i fel kärl blir 
det problem i hela återvinnings-
kedjan och det går inte att ta hand 
om avfallet på rätt sätt. Det blir 

även merarbete för vår samarbets-
partner för yttre skötsel samt för 
Halmstads Energi och Miljö AB. 
ÅM: Risken är att allt som har 
slängts i kärlet ratas eftersom det 
blir för mycket jobb för dem som 
gör nya pappersförpackningar att 
sortera bort glasförpackningar. 

Vad händer om miljöstationerna 
missköts?
ÅH: När möbler och andra grov-
sopor står i vägen kan HEM inte 
hämta det sorterade avfallet. 
Överfulla kärl innebär att avfall 
lämnas utanför kärlen, vilket i sin 
tur skräpar ner. Detta är i dag ett 
stort problem.
ÅM: Om grovsopor står i vägen 
vid miljöstationerna kommer inte 
chaufförerna in och kärlen häm-
tas inte. Det blir också sanitära 
problem, vilket ger en merkost-
nad för hyresbolaget. 

Hur påverkas hyresgästerna av 
det?
ÅH: Vi får osanitära miljö-
stationer och minskad trivsel. De 
ökade kostnaderna för sop-
hanteringen kan vara ett argu-
ment för hyreshöjning. 
ÅM: Det kan skapa irritation mel-
lan grannar när vissa vill göra rätt 
men ser att andra struntar i det. 
Det kan i sin tur få en negativ ef-
fekt och resultera i att inte ens 
dem som bryr sig känner att det 
är värt att sortera längre.

 Jag bor i en lägenhet med  
passivhusteknik. Vad innebär det? 

SVAR: Det innebär att du bor i ett 
hus som är mycket välisolerat. Det 
har en noggrant tätad klimatskärm 
och huset är försett med ett effektivt 
ventilationssystem med värme-
återvinning. Det tillför kontinuer-
ligt frisk luft och bortför luft från 
badrum och kök samtidigt som mer 
än 80 procent av värmeinnehållet i 
frånluften överförs till tilluften via 
en värmeväxlare. Utöver de krav som 
passivhustekniken ställer arbetar vi i 
HFAB med ytterligare energieffektiv 
teknik genom vattensparutrustning, 
energieffektiva blandare, vitvaror, 
belysning och pumpar. Vi installerar 
individuell mätning och debitering 
av varmvatten och hushållsel i all 
nyproduktion. Vi eftersträvar att 
till viss del producera den minime-
rade mängden el- och värmeenergi 
som våra nya hus kräver med egna 
solkraftanläggningar och bergvärme-
pumpar – allt med syfte att minska 
energianvändningen och skapa ett 
hållbart boende. 

ULF JOHANSSON

Vad är ett 
passivhus? 

Kan jag få inglasad 
balkong?

 Varför finns det inte möjlighet 
att få min balkong inglasad fast jag 
har fått utmätt och offert?

SVAR: Inglasningar av balkonger 
kräver ett giltigt bygglov. Det kan 
vara så att bygglovet för den fastig-
het som du bor i inte längre är giltigt 
och att offerten har gått ut. 

ÅSA HULTIN

Kan jag ta över 
köpoängen? 

 Kan jag hyra fler än en  
parkeringsplats?

SVAR: Du som är hyresgäst hos 
HFAB kan hyra mer än en p-plats 
eller garage. Platserna förmedlas på 
hfab.se under ”hitta ledigt – fordons-
plats”. 

LENA KLARÉN

Kan jag hyra flera 
parkeringsplatser?

 Om en make eller maka går ur 
tiden, hur lång tid har jag på mig 
att kunna ta över köpoängen?

SVAR: Vid dödsfall kan kvarlevande 
make, maka eller registrerad partner 
ansöka om övertagande av köpoäng 
inom två år från dödsfallet. 

LENA KLARÉN

 Hur upplyser HFAB hyresgäst-
erna om att det är lag på att käll-
sortera och inte frivilligt?

SVAR: Enligt avfallsförordningen är 
man skyldig att sortera förpackning-
ar, tidningar och elavfall. Vid boende-
introduktionen som alla hyresgäster 
får, går vår husvärd och kundvärd 
bland annat igenom var och hur du 
som hyresgäst sorterar ditt avfall. 

ÅSA HULTIN

Ulf Johansson, 
VVS- och energi-
samordnare

Lena Klarén, 
Kundvärd

Åsa Hultin,
Förvaltare

VIKTIGAST ATT 
KÄLLSORTERA: 
3 Papp
3 Plast 
3 Glas 

De flesta emballagen till 
matvaror och dylikt är gjorda 
av papp, plast eller glas. För att 
maximera återvinningen är de 
viktigast att källsortera. 

Alla i Halmstads kommun har 15 
konstnadsfria besök per år hos 
kommunens återvinningscentral. 

Tips!



VI BYGGER
VAR: Kvarteret Järnmalmen. Gamletullsgatan, Nissabogatan, Stellan Mörners gata och Fabriksgatan. VAD: De två sista husen i HFAB:s område på Nissa-strand kommer tillsammans att erbjuda 183 nya lägenheter. I det centrala området med goda  kollektivtrafikförbindelser kommer tyngdpunkten att ligga på tvåor och treor, men även ettor, fyror och en femma kommer att finnas tillgängliga. Husen blir sex eller sju våningar och är så kallade loftgångshus. Varje lägenhet kommer att ha balkong eller uteplats och i en underjordisk källare kommer det att finnas garage, cykelförvaring och förråd. 27 av lägenhe-terna kommer att bli seniorlägenheter för dig som är 65 år eller äldre. 

NÄR: Bygget av Kvarteret Järnmalmen påbörjades den 1 februari 2018. Inflyttning sker i tre etapper från senhösten 2019 till våren 2020. 




