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Ett tryggare område och ett levande 
torg på nyrenoverade Vallås 

I VIMLET  
PÅ VALLÅS

Inspiration:
Odlingspyssel, grill  

och lemonad

FIXA FEST  
UTAN GNÄLL 

SÅ FUNKAR DET:

Bättre skolgång 
på Andersberg
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”Sommarjobbarna berikar 
 oss med entusiasm”

Marie Thelander Dellhag, VD HFAB

I KORTHET

VID DEN HÄR tiden på året syns extra mycket 
HFAB-personal ute i våra områden. Det är våra som-
marjobbare, och precis som tidigare år kommer 150 
stycken av våra hyresgästers barn att jobba åt oss med 
olika arbeten under sommaren. För många är det allra 
första sommarjobbet och en möjlighet att tjäna egna 
pengar. Samtidigt berikar de HFAB med ungdomliga 
idéer och entusiasm. Vi tycker att det är lika roligt 
varje år att få jobba tillsammans med våra hyresgäs-
ters barn. 

Vi är också väldigt glada över att inflyttningen i 
våra nya bostäder på Vallås Torg nu är klar. Vallås 
Torg är ett stort projekt som omfattar både rivning, 
nybyggnation av bostäder, affärslokaler och utemiljöer 
och som vi har jobbat med under flera år. Arbetet har 

också handlat om att 
skapa trygghet och ak-
tiviteter, såväl kommer-
siella som aktiviteter 
mellan de boende. Vi 
planerar för en invigning av Vallås Torg efter somma-
ren – välkomna då! 

Slutligen, och samtidigt som jag tillönskar er alla en 
riktigt skön sommar, vill jag passa på att tacka för mig. 
Som många av er troligen tagit del av i media har jag 
valt att säga upp mig som VD för att gå vidare till nytt 
uppdrag. Det har varit lärorika och utvecklande år i 
HFAB och jag är stolt över att ha fått leda och
representera både bolaget, mina medarbetare och alla 
våra hyresgäster i olika sammanhang! 
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Hallå ges ut av HFAB, 
Halmstads Fastighets AB
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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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06 Området
På Vallås har det byggts nya bostäder 
och ett nytt torg. 

15 HFAB     Halmstad
Föräldrar och elever på Andersberg 
hjälps åt för en bättre skola.

18 Så funkar det
Sommarfest på gården? Tänk på 
det här! 
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Illustration: Cecilia Lundgren
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NYA ÖPPETTIDER OCH TELEFONTIDER
Under sommaren får våra hus-
värdskontor nya öppettider:
Mån–fre, 07:00–07:30 samt 
13:00–13:30
Andersbergs husvärdskontor 
har öppet:
Mån–fre, 07:00–08:00
Kundcenter och underhålls-
fonden har öppet: 
8:00–16:30 i juni, juli och 
augusti. 

Kom ihåg!

3Hemförsäkring 
Du ska alltid ha en hemförsäkring. Skulle du råka ut för 
brand, inbrott eller annan förstörelse och saknar hem-
försäkring får du ingen ersättning för det som förstörts 
eller försvunnit. 

3Adressändring 
Om du vill ha din post är det viktigt att du gör en 
adressändring när du flyttar. Det gör du enklast på 
www.adressandring.se eller genom att ringa Svensk 
Adressändring på tel: 020-97 98 99. Uppge ditt lägen-
hetsnummer (Lantmäteriets). Obs! Om du flyttar in i en 
nyproducerad lägenhet anmäler du adressändring på 
skatteverket.se 

Tävling!
Ungefär hur många liter 

jordgubbar äter 
svenskarna på midsommar? 

1. Cirka 3 miljoner liter 
X. Cirka 5 miljoner liter
2. Cirka 7 miljoner liter

 20 vinnare får två sportlotter var. 
Skicka ditt svar till tavling@hfab.se

senast den 4/7. 

3Elabonnemang 
Du ansvarar själv för att teckna och avsluta abonne-
mang för din hushållsel. I vissa lägenheter levererar 
HFAB varmvatten och el. Kostnad för förbrukad el/
varmvatten kommer att debiteras via hyresavin. Se bak-
sidan på ditt hyresavtal vad som gäller för din lägenhet. 

3Tv/bredband 
Information om tv/bredband hittar du på hfab.se under 
“Min fastighet”. 

Dags att flytta? Tänk på det 
här innan du flyttar in. 

Från och med den 
1 april har husvärdskon-
toren nya telefontider. 
Tiderna är: 7:30–12:00 
samt 13:45–16:00. 

mailto:xxxx@xxxx.se
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 1Välkommen
ESSRAA AL-KHATEEB
”JAG KOM FRÅN Syrien till Sverige och Grebbestad 2013. 
Sedan flyttade jag till Uddevalla en period och därefter till 
Halmstad. Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi från 
Syrien, så sedan flyttade jag till Trollhättan och läste magis-
terprogrammet i International Business Administration.

Efter examen flyttade jag tillbaka till Halmstad och jobba-
de som ekonomilärare och elevassistent. En kontaktperson 
på HFAB erbjöd mig jobbet som inflyttningsvärd och jag 
började först med praktik den 22 mars och sedan på riktigt 
den 3 april. Att vara inflyttningsvärd innebär att jag håller 

FAKTA
Namn: Essraa 
Al-Khateeb.
Ålder: 28 år. 
Bor: I Rotorp.
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i lägenhetsvisningar, lämnar ut nycklar till de hyresgäster 
som ska flytta in och håller i bointroduktionen där hyresgäs-
ten får information om allt de behöver veta. Jag är ansvarig 
för kvarteren Vallås Torg och Borgen.

 Eftersom jag har studerat ekonomi i fem år skulle jag gär-
na vilja jobba med det i framtiden, men jag är väldigt glad 
för det här jobbet. Det känns bra att jobba med människor 
och jag har så trevliga arbetskamrater. Tack vare dem känns 
arbetsplatsen som ett hem. Det är som en stor familj. Nu vill 
jag bara lära mig att behärska halländskan också.”

OM HFAB:S 
ARBETSMARKNADSPROJEKT

HFAB har under åren 2011–2017 bedrivit tre olika 
arbetsmarknadsprojekt. Erfarenheter från dessa 

ligger nu till grund för att fortsätta jobba med arbets-
marknadsprojekt i form av mindre satsningar på fler 
områden. Dessa satsningar har främst inriktning på 

fastighetsbranschen och byggbranschen och riktar sig 
till hyresgäster mellan 18–65 år. En del syftar till att 

få in fler kvinnor i dessa branscher. 

I september startar 
en satsning med 
inriktning på 
byggbranschen. 
Håll utkik på 
hfab.se för att ta 
del av mer infor-
mation och för att 
söka ett jobb.   

!

XXXXXX

Sommar i Halmstad:

ERBJUDANDE TILL HFAB-HYRESGÄSTER

Välkommen till Ica Supermarket Vallås nya mysiga mötesplatscafé Grannens! 
ERBJUDANDE: Sallad och valfri dryck, 50:- 

På Grannens hittar du mackor, sallader, fikabröd, kaffe och mycket 
mer och avnjuter det inne i lugnet eller på vår soliga uteservering. 

ERBJUDANDET GÄLLER VID 

UPPVISANDE AV ANNONSEN. 

FÖR ÅTTONDE SOMMAREN i rad har ungdomar 
kunnat söka sommarjobb genom HFAB; nu möter du 
dem ute i områdena. Under nio veckor, uppdelat på 
tre perioder, arbetar 150 ungdomar mellan 15 och 19 

år med allt från att tömma cykelförråd och 
fixa rabatter till att måla källargångar och 
städa miljöstationer. 

– För många är det deras första jobb, 
vår förhoppning är att de ska känna en 

viss stolthet över att de har gjort det här, 
säger David Ling, projektledare. 

Alla ungdomarna bor hos HFAB och tanken är att de 
i den utsträckning det är möjligt ska arbeta i det område 
där de bor. HFAB är glada för att kunna ge ungdomar vär-
defulla erfarenheter från arbetslivet, berättar David Ling.

– Vi hoppas kunna ge dem en förståelse för hur det 
är att arbeta men också vad det innebär att ta hand om 
ett bostadsområde och hur mycket jobb det är. Det blir 
väldigt mycket gjort som annars inte hade hunnits med. 

NYTT FÖR I år är att HFAB även erbjuder sommar-
jobb till dem som är några år yngre. Projektet testas på 
Andersberg tillsammans med en annan fastighetsägare 
och innebär att ungdomar mellan 13 och 15 år också 
kommer att arbeta med skötsel av gårdar och fastighe-
ter under sommaren. Fungerar det bra finns det chans 
till utökning. Alla platser är tillsatta. 

Ungdomar sköter 
områdena i sommar 

 Sommartider hej, hej!!

Lata sommardagar i all ära, men ibland kan det 
vara roligt att komma ut och göra någonting kul 
ihop. Här kommer fyra tips på gratis arrangemang 
i och omkring Halmstad i sommar.  

TUSEN TRÄDGÅRDAR
Den 1 juli kl. 10–17 anordnas 
Sveriges största trädgårds-
arrangemang. Tusentals 
trädgårdar över hela landet 

öppnas för allmänhe-
ten. I Halland har ett 
50-tal trädgårdar 
öppet. Mer informa-
tion finns på www.

tradgardsriket.se 

GRÖTVIKS HAMNFEST
Den 6 juli kl. 15–00 och den 
7 juli kl. 10–00 arrangerar BK 
Astrio den årliga hamnfesten 
i Grötvik. Det bjuds på folk-
fest för både stora och små.  

KONSTPROMENAD
(X)sites är en konstutställ-
ning längs Kattegattleden 
som arrangeras för andra 
året i rad. I centrala Halm-
stad kommer tre platsspe-
cifika konstverk att skapas 
under juni månad. Den 18 

juli kl. 18–19 kan du följa 
med på en konstpromenad 
tillsammans med Konstnärs-
centrum Väst. Samling vid 
Halmstads konsthall. 

SUMMERSMASH FESTIVAL 
Den 20 juli–5 augusti kl. 
09–20 är det dags för Sum-
merSmash Festival. Här bjuds 
på massor av action med 
möjlighet att testa bland 
annat skateboard, beachvol-
leyboll och beachpingis. Du 
kan också kolla in matcherna 
i Beachvolley-SM, lyssna på 
livemusik eller hänga på 
stranden. Festivalen äger 
rum i Tylösand/Tylebäck.

SÅ MÅNGA LÄGEN-
HETER HAR HFAB I 
SITT BESTÅND. 10 264

http://www.tradgardsriket.se
http://www.tradgardsriket.se
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 Utanför Icas entré väljer en kund 
omsorgsfullt bland pelargonerna, 
och precis innanför är Martin Gren 
i full färd med att bygga en ny håll-
plats för jordgubbar. 

– I den här värmen är jordgub-
bar och glass omåttligt populärt, säger han samtidigt 
som han staplar jordgubbslådorna på varandra. 

Sedan tio år driver Martin butiken tillsammans 
med sin syster Anna Lindquist. Att de hamnade på 
Vallås var ingen slump. 

– Vi är uppväxta med den här affären – vår farfar 
startade den 1973. Det är fantastiskt roligt att kunna 

Gungan på skolgården slår nästan runt när en liten kille tar fart 
med hela kroppen. Några steg därifrån är torgbänkarna fyllda av 

glassfantaster. På Vallås finns något för både stora och små. 
Text: Frida Wall Foto: Anders Andersson

På nya

föra vidare en familjetradition, säger Martin. 
På det nyöppnade caféet som ligger i anslutning 

till Ica kämpar en pojke febrilt med att få i sig de 
allra sista dropparna Festis. Till sist fastnar han med 
blicken långt ner i sugröret. 

– Vi öppnade caféet för att vi ville skapa en plats 
för umgänge, där folk kan sitta ner och prata med 
varandra, säger Martin.  

FÖR 23 ÅR sedan flyttade Ingrid Pettersson till 
tvårummaren på Nyvången. Närheten till skog och 
mark fick henne att välja Vallås.

– Här har jag en egen trädgård och kan cykla och 

VALLÅS 
FINNS PLATS 
FÖR ALLA

OMRÅDET
VI BESÖKER VALLÅS

]

Det senaste året har Ica 
Vallås inte bara öpp-
nat ett café utan också 
renoverats både in- och 
utvändigt. "Det märks att 
kunderna gillar föränd-
ringen", säger Ica-handla-
ren Martin Gren. 



OMRÅDET
VI BESÖKER VALLÅS
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Den egna trädgården och ankdammen i området är Ingrids favorit-
platser på Vallås. Hon engagerar sig gärna i saker som handlar om 
områdets utemiljö, hon var till exempel med och döpte ”Solrospar-
ken” – en lekplats där det bland annat finns ett vattenspel. 

TIDNINGEN HALLÅ 1.2018  9

gå i vacker natur, dessutom har jag nära till affärer, 
säger hon.

När Ingrid flyttade hit fanns inte de fyra tegelhu-
sen på andra sidan gångbanan, och torget där hon 
brukar handla har även det bytt skepnad. På 23 år 
har mycket förändrats. 

– Det är trevligt att det finns bänkar på torget nu, 
där sitter jag och pratar med mina vänner, säger 
Ingrid.

PÅ VALLÅS HAR HFAB de senaste åren arbetat 
med att göra en total stadsdelsförnyelse, för att få 
ett mer livligt område med folk i rörelse. Förutom 
att Ica har renoverats och öppnat ett nytt café har 
också Apoteket och frisören flyttat till nya Vallås 

torg, där även 137 nya lägenheter 
har byggts. Snart tillkommer också 
ett gym. 

– Bostäderna ligger nära torget 
och gör att det blir mer liv i områ-
det. Att folk är ute och rör sig på 
och omkring torget skapar trygg-
het, säger Mats Nilsson, senior 
projektledare för Vallås på HFAB.  

I ARBETET SOM husvärd träffar Kjell Johnsson 
hyresgäster dagligen. Han hjälper till med allt från 
sopsortering till att byta lås och fixa stopp i avlop-
pen. Kjell har jobbat på Vallås i nio år och har trivts 
hela tiden. Men den senaste tiden upplever han ett 
mer socialt område med fler hyresgäster som är ute 
och pratar med varandra.

– Att skolan ligger så nära både torget och bostä-
derna gör ju att barnen aldrig är ensamma när de 
går till och från skolan, säger Kjell. 

”På bänkarna på torget 
sitter jag och pratar med 
mina vänner” 
INGRID PETTERSSON

OMRÅDET VALLÅS
Antal lägenheter: Cirka1600 på Korn-
hillsvägen, Vasängsvägen, Strandvallen, 
Nyvången, Tynavägen och Vallås Torg. 

Byggår: 1973 och 2018.

Området: Vallås ligger naturnära cirka fyra 
kilometer öster om Halmstad. 

GERD RAGNVID, 75 ÅR.
– Jag har bott på Vallås i 39 år och 
jag har trivts hela tiden. Nu har jag 
precis flyttat in i en av de nya senior-
lägenheterna, jag tycker mest om att 
det är så nära till affären, apoteket 
och vårdcentralen. 

BODIL SANDBERG, 72 ÅR. 
– Jag tycker att det är jättebra att allt 
finns här, man behöver inte åka in till 
stan för att göra ärenden. Jag brukar 
till exempel klippa mig på torget, och 
så går jag på apoteket med. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED VALLÅS?

Kjell Johnsson 
hjälper till när något 
behöver lagas eller 
bytas. Att få komma 
ut och prata med 
människor varje dag 
tycker han är det 
bästa med jobbet. 

WAEL KANAAN, 
49 ÅR. 
– Vi tycker väldigt 
mycket om läget. 
Det mesta man 
behöver finns här, 
och annars går det 
snabbt att ta sig till 
stan. Det bästa är 
att det är så nära 
skolan, det är jätte-
bra för barnen.  

Mats Nilsson

]
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Säkerhet och trygghet påverkar oss till 
stor del när vi väljer var vi ska bo. För att 
förebygga brott spelar det roll på vilket 
sätt vi bygger och utformar bostadsområ-
den och allmänna platser. 

INOM BROTTSPREVENTION, ALLTSÅ arbetet 
med att förebygga brott, finns det två delar. Den ena 
är den sociala brottspreventionen som går ut på att 

arbeta med att få individen att 
sluta begå brott. Den andra delen, 
som kallas för situationsbaserad 
brottsprevention, går ut på att ska-
pa platser och miljöer där det blir 
svårare för individer att begå brott. 

– När man bygger nytt och byg-
ger om är det viktigt att man tän-
ker på rätt sätt. Internationellt ta-

lar man om ”eyes on the street”, det 
vill säga att man ska bygga så att folk upplever att 
andra kan se dig, säger Thomas Pettersson, kommis-
sarie på Polisregion Väst och med i styrgruppen för 
nätverket Säkraplatser Väst.

NÄTVERKET SÄKRAPLATSER engagerar akade-
miker, säkerhetsexperter, poliser, kommuner, kom-
munala bostadsbolag, länsstyrelsen och räddnings-
tjänsten. De arbetar med kunskapsspridning genom 
att tillhandahålla en knutpunkt för information 
om situationsbaserad brottsprevention i Sverige. 
Man arbetar efter en modell som kallas för CPTED 
(Crime Prevention through Environmental Design). 
Det innebär att en stadsmiljö som är utformad på 
rätt sätt kan leda till en minskning av brott och en 
minskad rädsla för att bli utsatt för brott.

– Det är viktigt att man får en blandning av männ-
iskor som rör sig ute i området. Det gäller alltså att 
man skapar aktiviteter och miljöer som lockar olika 
kön, etniciteter och åldrar under så många timmar 
på dygnet som möjligt. Det ska inte bara fungera 
mellan 9 och 18 utan även under sena kvällstimmar. 
Ett gym, till exempel, ger ett jättebra naturligt flöde 
av olika människor, säger Thomas Pettersson. 

Cina och Pelle Bogren bor i närheten och passade på att ta en fika i solen på nya café Grannens i anslutning till Ica på Vallås Torg. 
Gångbanorna i området lockar både två- och fyrbenta till promenad i solskenet. 

Purpurlökarna blommar för fullt i planteringarna på Vallås Torg och trädgårdsingenjören Martin Ekman planterar rhododendron.

Rätt bebyggelse  
skapar trygghet

På Vallås torg har en ny samlingsplats ska-
pats. Skola, vårdcentral, affärer och frisör 
finns nu samlat på samma ställe. I höst 
tillkommer även ett gym. 

Thomas 
Pettersson.
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GODA GRANNAR
SAMHÄLLET SOM GRANNE

En god granne behöver inte bo vägg i vägg. Det kan 
också vara en person som gärna hjälper andra och 
därmed gör hela samhället en tjänst. En sådan god 
medmänniska är Nicke Engrenius.

Med lagkänsla 
genom livet
Text: Gert-Åke Kegg  Foto: Anders Andersson

 De flesta Halmstadsbor 
av något äldre modell 
känner igen Nicke 
Engrenius när han 
kommer gående på Norra 

vägen. Han tillhörde stommen i hand-
bollsklubben HK Drott i ett par decennier och 
vann flera seriesegrar och SM-guld. Därefter 
har han fortsatt att jobba ideellt för klubben 
i ett 30-tal år, bland annat som publikvärd på 
hemmamatcherna.

Han är döpt till Lars-Olof men har kallats 
Nicke alltsedan han i unga år nickade och 
trixade med bollar ihop med sin storebror på 
Radioplan. Hans fotbollstalang upptäcktes i 
Örnia och tog honom till Halmstads BK, men 
det var på handbollsplanen han trivdes bäst. 

– Jag fick komma med i Drotts A-lag som 
16-åring och gjorde omkring 425 A-lagsmatcher 
och 692 mål för klubben – plus ett år i IS Göta 
från Helsingborg då det också blev SM-guld.

NICKE FICK ÄVEN spela för Sverige vid några 
tillfällen, med debut mot Finland 1963. Innan 
karriären rundades av i lokala klubben F14 IF 
gjorde han några år som tränare, bland annat 
ihop med förre lagkompisen Kjell Kjellsson.

I det civila jobbade han först på järnvägen 
Halmstad–Nässjö. Sedan hittade han rollen 
som säljare och har med framgång sålt både 

annonser och markiser, samt 
kontorsmaskiner.

MEN NICKE HAR även upplevt 
motgångar. Under flera år kämpade 

han med alkoholproblem, tills det en 
dag inte gick längre.

– Jag fick ett ultimatum från läkaren: ”Sluta 
dricka eller så blir det Sankte Per nästa.” 

Nicke insåg allvaret och sökte sig till 
Kamratföreningen Länken 67 – en ideell orga-
nisation som skapats för att hjälpa människor 
med alkohol-, medicin- och drogproblem. Den 
hjälp han själv fick på väg mot ett liv som nyk-
ter har han därefter återgäldat många gånger 
om till andra som drabbats. Under de senaste 
12–13 åren har han både ryckt ut akut till folk 
som fått återfall och arbetat med att dra in pri-
ser till lotterier för att finansiera verksamheten.

– Jag har haft bra kontakter med vänliga 
människor på företag som stöttat oss. Det är jag 
tacksam för.

Nickes förmåga att ragga ihop priser har även 
kommit bouleklubbarna Furets BK och Vallås 
BK till del. Därtill har han stöttat Drott genom 
att sälja bingolotter under en rad av år.

Föreningslivet har alltid varit viktigt för 
Nicke, det har format hans liv och karaktär:

– Det är därifrån lagkänslan kommer – att 
ställa upp för andra. Det är sån jag är.

Efter att ha bott hos HFAB på Maratonvägen, 
Viktoriagatan och Klackerup, bor Nicke och hans 
sambo numera på Norra vägen där de trivs bra. 

– Här har vi både nära till centrum och värl-
dens bästa husvärd, Arne. Skriv det!

Bosse Karlstrand och 
Lars-Olof "Nicke" 
Engrenius spelar boule  
i Furets BK.

Lars-Olof Engrenius 

fick smeknamnet 

Nicke eftersom han i 

unga år nickade och 

trixade med bollar. 

Tips!
Nickes tips för att 
bli en god granne
• Heja på grannarna i trapphuset.
• Hjälp varandra vid behov.

Lars-Olof ”Nicke” 
Engrenius
Ålder: 77.
Familj: Sambon Elsie.
Bor: Norra vägen.
Gör: Pensionär.
Intressen: Boule, handboll 
och fotboll.
Favoritplatser i Halmstad: Halm-
stad Arena och Örjans vall. 

Har du en 
god granne?
Riktigt goda gran-
nar 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 gran-
nens namn, din mo-
tivering samt dina 
kontaktuppgifter 
till: info@hfab.se.
Tips som leder till 
ett reportage i tid-
ningen belönas med 
två biobiljetter.
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Varma sommarkvällar och växtlighet. Vad mer 
behövs för en fulländad sommar? Här tipsar vi 
om planteringstrender och lemonad med tilltugg 
för att du ska kunna njuta lite extra. 

”SKOLAN MITT I BYN” ska ge eleverna på Andersbergs-
skolan en positiv och aktiv fritid och göra så att de lyckas 
bättre i skolan.  

– En av de viktigaste framgångsfaktorerna för det är att 
föräldrarna är engagerade i barnens skolgång. Vi vill visa 
att föräldrarnas och elevernas ord är viktiga och även ge 
eleverna möjlighet till en så god självbild som möjligt, säger 
Frida Ahlgren, samordnare för Skolan mitt i byn på Halm-
stads barn- och ungdomsförvaltning. 

”Skolan mitt i byn” startade som ett treårigt projekt 

Gör egna amplar:
Att hänga krukväxterna i amplar 
sparar plats och gör hemmet 
grönt och härligt. Att göra dem 
själv är inte särskilt svårt. 

1. Köp krukor i jute eller annat 
mjukare material. 
2. Tvinna, fläta eller knyt snören 
eller band så som du tycker att 
det är fint. 
3. Gör hål i krukorna och trä ige-
nom snörena och häng upp. 

Amplarna går att variera i all 
oändlighet. Välj färgglada snören 
eller dekorera med pärlor.  

Ta sticklingar
Ända fram till september går 
det bra att ta sticklingar för att 
få nya ståtliga växter. Så här 
gör du: 

1. Klipp av ett toppskott med två 
till tre blad på.  
2. Fukta jorden i en kruka och 
sätt ned sticklingen ett par centi-
meter ned.  
3. Vattna.  

INSPIRATION
SOMMARTIDER

HFAB kHALMSTAD

Samarbete för bättre skolgång och fritid på Andersberg
2014. I dag är det ett arbetssätt som man arbetar med 
löpande. En gång i månaden träffas en föräldraförening 
som driver utvecklingsarbeten, och det finns någon form av 
aktivitet alla dagar i veckan. Det kan vara allt från samarbe-
ten med föreningar till utbildningar och föreläsningar. 

Skolan mitt i byn är ett förvaltningsövergripande samar-
bete mellan barn- och ungdomsförvaltningen, kulturförvalt-
ningen, teknik- och fritidsförvaltningen och socialförvalt-
ningen i Halmstad. HFAB är en viktig samarbetspartner som 
deltar i flera aktiviteter.

En gång per termin 
bjuder Skolan mitt i byn 
in föräldrar och elever på 
Andersbergsskolan till en 
skolgårdsdag. Tillsammans 
plockar de skräp, klipper 
buskar, målar eller sätter 
upp bollnät. Familjerna 
umgås och dagen avslutas 
med gemensam grillning. 

Känslaav sommar

Rabarberlemonad
10 jordgubbar

12 dl kylskåpskall valfri färdig 
lemonad (gärna rabarber & fläder)

1 dl koncentrerad flädersaft
15 isbitar 

citron, rabarber, fläder och  
mynta som dekoration

Gör så här:
Ansa och skiva jordgubbarna.
Blanda alla ingredienser precis 

innan servering. 
Dekorera.

14  TIDNINGEN HALLÅ 2.2018

Något att knapra 
på till lemonaden? 
Trä zucchini, ananas 
och halloumi på 
spett. Grilla och 
krydda med chili 
och vitlök. Pressa 
över lime. 

TIPS!
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HEMMA HOS MIG
I VARDAGSRUMMET PÅ ROTORP

Britt-Mari och Jan 
Andersson äter alla 
sina måltider vid 
matsalsbordet i var-
dagsrummet. Där kan 
de njuta av utsikten 
som det stora fönst-
ret erbjuder. 

VARDAGSRUM  
MED PLATS FÖR  
GEMENSKAP

»Att körsbärsträdet 
blommar är verkligen 

ett vårtecken« 

» I VÅRT VARDAGSRUM har vi ett stort 
fönster som nog är nästan tre gånger fyra 
meter. Utanför står ett gammalt körsbärs-
träd som blommar i all sin prakt nu. Vi 
sitter alltid och äter vid vårt matsalsbord 
och njuter av utsikten. Det är väldigt 
vackert nu – nästan som en tavla. På 
fredagskvällarna myser vi lite extra, lagar 
god mat och sitter tillsammans och pratar 

om vad som har 
hänt i veckan. 
Att körsbärsträ-
det blommar är 
verkligen ett 
vårtecken och 
det är härligt 
med alla fåglar 
som kommer. 

När vi sålde 
vårt hus och fick 
den här lägenhe-
ten var vardags-
rummet det vi 

fastnade för. Ljust och trivsamt. Gemen-
skapen tillsammans med vår familj sätter 
vi ett stort värde på. Att träffas för att 
spela spel och umgås med nära och kära 
uppskattar vi båda två. Vi bor i ett fyrfa-
miljshus med få, men trevliga grannar. 

Till huset hör en trädgård med fruktträd 
och fina utemöbler som vi har möjlig-
het att använda. Där är det väldigt grönt 
och fint och man kan grilla när vädret 
tillåter. Vintertid åker vi pulka i Jönssons 
backe tillsammans med våra barnbarn. 
Annars är vi mycket i vår stuga där vi 
också njuter av naturen. Det är skönt att 
kunna växla mellan stadsmiljön och den 
lantliga miljön.«

TEXT: HANNA KLUMBIES

Britt-Mari 
Andersson
Familj: Maken Jan 
Andersson, utflugna 
barn och barnbarn. 
Gör: Grundskolelärare.
Intressen: Sång, musik, 
familjen och stugan. 
Bor: Rotorp. 
Smultronställe i 
Halmstad: Vår stuga. 
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FRÅGA
EXPERTERNA

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

SÅ FUNKAR DET
VANLIGA FRÅGOR FÅR SVAR

Sommarfest 
utan gnäll
Sommar, sommar, sommar. När kvällarna är ljumma och ljusa vill vi gärna 
vara utomhus med vänner, grill och musik. Men vad ska man tänka på så 
att det blir trevligt för alla? Förvaltare Rose-Marie Nordling ger svaren 
på hur du fixar sommarfesten utan klagomål. 

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: Hanna Klumbies Illustration: Cecilia Lundgren 

Får man grilla på balkongen eller 
uteplatsen?

– På grund av brandrisken får 
man inte grilla med öppen låga på 
balkongen, det vill säga inte med 
gas- eller kolgrill. Elgrill går bra 

däremot. På uteplatsen får man ha 
alla sorters grillar. Men det gäller 
att alltid visa hänsyn och tänka på 
att grannarna inte ska få in matos 
i sina lägenheter. 

Var kan man grilla om man inte 
har balkong eller uteplats?  

– På vissa gårdar finns det för-
beredda grillplatser där man kan 
grilla. Annars går det bra att ta 
med egen grill ut på gården och 
grilla där. Men samma sak gäller 
här – visa hänsyn till grannarna. 

Får man sätta upp partytält på 
gården? 

– Det beror lite på. Vi vill gärna 
att man ringer oss och frågar om 
man har planer på att göra det. Då 
kan vi tillsammans komma över-
ens om vad som är lämpligt och 
var det i så fall är bäst att sätta 
upp det. 

Får man spela musik på gården, 
balkongen och uteplatsen? 

– Man får spela musik, men 
aldrig störa sina grannar. Att 
grannarna inte ska bli störda gäl-
ler dygnet runt, men de kanske 
har lite mer överseende om det 
inte är alltför sent. 

Får man sätta upp studsmatta på 
gården?

– Nej, inte på gården. Men har 
man uteplats går det bra. Hela 
studsmattan ska då få plats på 
uteplatsen och inte stå på allmän 
mark. 

 Hur går det till i urvalsproces-
sen vid tillsättning av en lägenhet?

SVAR: Den sökande med högst poäng 
som har tackat ja och som uppfyller 
HFAB:s grundkrav erbjuds lägenhe-

Hur går urvals-
processen till? 

Hur tar jag bort 
mina uppgifter?

 Jag vill gärna ta bort mina 
uppgifter helt från HFAB. Jag vill 
inte få mer mejl om vad som finns 
tillgängligt eftersom jag bor i en 
annan stad. Hur gör jag?

SVAR: Du är välkommen att höra av 
dig till HFAB:s kundtjänst antingen 
via mejl på info@hfab.se eller på te-
lefonnummer 035-13 83 08 så hjälper 
vi dig att ta bort dina uppgifter. Du 
kan även ändra din sökprofil under 
"mina sidor". Då står du kvar i kön 
men slipper e-post.  
                        THERESE UVESTEN LANS 

 Får jag hänga balkonglådor på 
utsidan av balkongen? 

SVAR: Nej, tyvärr. Vill man ha 
balkonglådor på balkongen ska de 
hängas inåt. Det är en säkerhetsfråga 
för att undvika att en blomlåda faller 
ned och skadar någon.  
                         ROSE-MARIE NORDLING

Kan jag hyra flera 
lägenheter?

 Kan man hyra fler än en lägen-
het?

SVAR: Nej, du kan bara ha ett lägen-
hetsavtal hos HFAB. 
                                     JOHANNA LEIHED

Intyg för att söka 
studentlägenhet?

 Jag har sökt till Högskolan i 
Halmstad och hoppas komma in till 
hösten. Jag har ställt mig i HFAB:s 
bostadskö men det står att jag 
måste lämna ett intyg på att jag har 
sökt en utbildning. Jag har inte fått 
något antagningsbesked än. Hur 
gör jag? 

SVAR: Studentlägenheter med in-
flyttning 1 juni, 1 juli eller 1 augusti 
kan sökas och tilldelas även om du 
inte har ett antagningsbesked än, 
utan enbart ett intyg på att du har 
sökt in till Högskolan i Halmstad, 
men bara om du bor utanför Halm-
stads kommun. Intyget kan vara en 
skärmdump på antagningsbekräf-
telsen. Ditt namn ska finnas med 
och det ska framgå att utbildningen 
gäller Högskolan i Halmstad. Antag-
ningsbesked ska sedan uppvisas vid 
terminsstart. 
                              KATARINA SVENSSON

Johanna Leihed, 
Kundvärd

Katarina Svensson, 
Förvaltare/Kundvärd

Therese Uvesten 
Lans, Kundvärd

Rose-Marie
Nordling, 
Förvaltare

ten. När det gäller direktlägenheter 
är det alltid den som lottats först. 
Även här måste HFAB:s grundkrav 
uppfyllas. Nyproduktion kan hyras  
ut under andra premisser.                               
                            JOHANNA LEIHED

TRIVSAM UTEFEST FÖR ALLA
4 Släck engångsgrillar ordentligt och släng på rätt ställe. 
4 Plocka ihop skräp och släng i en papperskorg.
4 Återvinn gärna utifrån olika material.
4 Panta burkar och flaskor.

Får jag ha 
balkonglåda?

mailto:info@hfab.se


HÄR BOR DU CENTRALT 
I GETINGE I NYBYGGDA 

TVÅOR ELLER TREOR.  

VI BYGGER
VAR: Stationsgården Getinge, Östra järnvägsgatan 20.
VAD: I centrala Getinge mitt emellan MB-huset och den nya bouleparken kommer två nya lägenhetshus att byggas. Husen som blir två respektive tre våningar höga kommer att erbjuda totalt 20 lägenheter, hälf-ten tvåor och hälften treor. I det ena huset byggs åtta seniorlägenheter 65++, det vill säga att de är avsedda för dig över 65 år. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller uteplats men det kommer även att fin-nas en större gemensam uteplats på gården. I det här området bor du med närhet till allt som Getinge har att erbjuda och med bekvämt pendlingsavstånd till Halmstad. 

NÄR: Byggstarten är planerad till efter sommaren 2018 och inflyttning blir under våren 2019.  
 !   För information om uthyrning av Stationsgården, se hfab.se
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