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VI BYGGER
VAR: Kvarteret Borgen, på Söder. 

VAD: Längs med Nissans strand står kvarteret 

Borgen nu färdigt. Det består av 179 nya lägenhe-

ter uppdelade på åtta fristående hyreshus mellan 

tre och åtta våningar höga. Det första spadtaget 

till det nya kvarteret togs i oktober 2015 och snart 

börjar inflyttningen för hyresgästerna. De nybyggda 

lägenheterna i kvarteret Borgen var oerhört popu-

lära. När de släpptes för uthyrning blev de snabbt 

reserverade.

NÄR: Inflyttningen till lägenheterna kommer att ske 

i tre olika etapper. Den första etappen, då 56 lägen-

heter ska bli bebodda, sker 1 oktober. Ytterligare 

49 lägenheter får hyresgäster 1 december. Den sista 

och avslutande etappen av inflyttningen kommer att 

ske 1 april 2018. 

Projektledaren Sandra Lindén har 
en av rollerna som krävs när ett  
nytt hyreshus ska byggas.

Äntligen 
dags 

för härligt 
höstmys

På Linehed bor 
man kvar länge

Så fungerar 
Underhållsfonden
GRANNEN SOM 
ALLTID STÄLLER UPP

Hallå
EN TIDNING FRÅN HFAB #3.17

FRÅN IDÉ TILL 
INFLYTTNING
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”Ett levande område innebär 
trygghet och bättre service”

Innehåll #3.17

Hallå ges ut av HFAB, 
Halmstads Fastighets AB

Ansvarig utgivare: Marie 
Thelander Dellhag

Redaktörer: Annelie 
Djarfelander och Magnus 
Weberg

Produktion: Spoon 

Omslag: Anders Andersson

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? 
Maila info@hfab.se.

Hallå

Marie Thelander Dellhag, VD HFAB
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I KORTHET

RESULTATET AV ÅRETS nöjd-förvalt-
nings-kvalitets-index (NFKI), som har 
gjorts bland HFAB:s hyresgäster är 67. På 
en hundragradig skala betyder det att de 
boende är nöjda eller mycket nöjda med 
bolagets förvaltning av bostäderna.

– Vi har legat på en jämn nivå under de 
senaste årens undersökningar och det bety-
der att våra kunder är nöjda med det vi gör. 
Särskilt bra ser det ut vad gäller service och 
tillgänglighet, där vi fick 72 poäng, säger 
Ulf Nilsson, affärsutvecklings- och kommu-
nikationschef på HFAB och fortsätter:

– Det känns bra för det betyder att 
våra kunder upplever både att de får ett 
bra bemötande och att våra anställda är 
tillgängliga.

HFAB:S LOKALHYRESGÄSTER är också 
nöjda med sin hyresvärd. Det framkommer 

Fortsatt nöjda 
hyresgäster hos HFAB

Foto: Patrik Ljungman

EFTER ATT HA njutit av sommar och semester är det 
nu dags att kavla upp ärmarna igen. 

Fast på HFAB tar vi aldrig helt ledigt utan jobbar 
hårt året om för att våra hyresgäster ska trivas. Årets 
kundundersökning visar att vi lyckas med detta. Vi 
fick återigen ett högt NFKI-resultat och är så klart 
väldigt glada över att våra hyresgäster är nöjda. Vi har 
legat stabilt på en hög nivå de senaste åren, särskilt 
när det handlar om service och tillgänglighet, som är 
viktiga områden för oss. Våra lokalhyresgäster är så 
klart också oerhört viktiga och även här fick vi ett fint 
resultat som ni kan läsa mer om här bredvid. 

Vi har stort fokus på att lokalerna ska fungera bra 
för de verksamheter som finns i dem. Våra lokaler är 
också en väsentlig del i livet mellan husen. Ett levande 
område innebär trygghet och bättre service för våra 
boende. Linehed är ett exempel på ett sådant område, 

med många nöjda hy-
resgäster som bor kvar 
länge. I det här numret 
får ni bland annat möta 
Harriet Mogren, som har 
bott på Linehed i 39 år, 
och Dana Berzengi, som driver Simons Livs. 

Med sina 778 lägenheter var Linehed ett stort bygg-
projekt på sin tid. I dag är Borgen ett av våra stora 
nybyggen. Planeringen började för sex år sedan och 
nu i höst är det dags för de första hyresgästerna att 
flytta in. Vi på HFAB anstränger oss alltid för att det 
ska löpa på så fort och effektivt som möjligt, men 
plan- och byggprocessen tar generellt lång tid. Ni kan 
läsa mer om de olika delarna i en byggprocess längre 
fram i tidningen. 

Jag önskar er alla trevlig läsning och en härlig höst!

06 Området
På gröna Linehed 
stannar hyresgästerna länge.

14 Inspiration
Hösten är här och med 
mörkret kommer även mys.

16 Goda grannar
Åsa Ryberg menar att ett enkelt 
hej gör mycket för trivseln.
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i årets NFKI-enkät som riktar sig till just lokalhyresgäs-
terna. HFAB får ett betyg på 76 poäng, vilket innebär att 
nöjdheten hos kunderna är stark.

– Vi har fokuserat på ett proaktivt arbete och en utö-
kad kunddialog. Dessutom har vi haft hög prioritet 
på att åtgärda felanmälningar snabbt och med god kvali-
tet, och även på att förbättra återkopplingen till våra kun-
der, säger Carin Ottosson, affärsområdeschef för lokaler 
på HFAB. 

Maxpoäng i undersökningen är 100 och enligt Carin 
Ottosson finns det potential till ytterligare förbättring av 
förvaltningen i framtiden.

– Undersökningen visar till exempel att vi kan bli bättre 
på att informera våra lokalhyresgäster när vi gör under-
hållsåtgärder i fastigheterna, säger Carin Ottosson.

För den som vill veta mer om undersökningarna och få 
reda på mer om enskilda delar av resultatet finns de till-
gängliga på hfab.se

67

72

76

Resultatet i 
årets NFKI-

undersökning.

Hög poäng 
för service och 
tillgänglighet.

Lokalhyresgäs-
terna är också 
mycket nöjda.

HFAB:s hyresgäster upp-
lever att de får ett bra be-
mötande och bra service.
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UNDER FÖRRA ÅRET påbörjade 
HFAB ett arbete med att förbättra 
området Kungsfreden. Tillsammans 
med nya och befintliga lokalhyresgäs-
ter har man fört en dialog och hållit en 
workshop för att hitta ett bra klimat 
för företagande i området.

 Hittills har man friserat på Kungsga-
tan och fått in nya verksamheter. Just 
nu förs en diskussion om att Fredsga-
tan ska få samma lyft. 

– Vi vill hitta en balans och hjälpa 
våra kunder och det är ett arbete som 
kommer att fortgå. Det tar lite längre 
tid när det kommer till lokaler, men vi 
är på rätt väg, säger Magnus Weberg, 
marknadsansvarig på HFAB.

Lyckat omtag för Kungsfreden
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Thomas Hansson och 
Ludwig Bertilsson gör de 
sista justeringarna
på Paulssons Konditori 
på Fredsgatan.
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I KORTHET

 Välkommen
ALI TAHA!
”JAG KOM TILL Sverige från 
Raqqa i Syrien i oktober 2013. 
Hemma i Syrien pluggade jag 
datateknik, och arbetade efter det 
som plattsättare i Libyen.

På Arbetsförmedlingen här i 
Sverige såg jag en annons om väl-
komstjobb. Jag fick hjälp att söka 
olika jobb och fick en intervju hos 
AJ Produkter.

Jag fick sex månaders praktik 
och fick lite senare ett halvårs 
provanställning på AJ. Innan den 
gick ut blev jag erbjuden anställ-
ning. Nu jobbar jag på lagret med 
att plocka fram grejer till kunder 
och sånt.

Det känns verkligen kul och 
spännande. För mig betyder det 
allt att ha ett jobb! Man klarar sig 
själv och slipper sitta hemma utan 
pengar. Därför har jag kämpat 
hårt för att få ett arbete sedan jag 
kom hit.

Halmstad är en fin stad, men 
det är ett stort problem att det 
blåser och regnar hela tiden. 
Min nästa stora dröm är att få ett 
svenskt pass, och därefter att lära 
mig bättre svenska och få många 
kompisar här.”

FAKTA
Namn: Ali Taha.
Ålder: 32 år.
Bor: På Nissabogatan.
Projektet Välkomstjobb är 
ett samarbete mellan HFAB, 
Arbetsförmedlingen och 
näringslivet och ska hjälpa 
nyanlända att komma in på 
arbetsmarknaden med hjälp av 
praktikplatser. 
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DU KAN TA DEL 
AV HFAB:S 

AKTIVITETER 
OCH EVENT PÅ 

HFAB.SE 
UNDER ”MIN 
FASTIGHET”

SEPTEMBER
27/9–16/10 Utställning om HFAB:s historia, 
Rådhuset.
30/9 Kungsfredsdagen.
30/9–1/10 Skördefest, Särdals Kvarn.

OKTOBER
3 Bostadsmöte, Carl Kuylenstjernas väg.
4 Bostadsmöte, Andersberg.
5 Bostadsmöte, Andersberg.
7 Bondens egen marknad, Stora Torg.
10 Bostadsmöte, Klackerup.
11 Bostadsmöte, Linehed.
18/10–6/11 Utställning om HFAB:s historia, 
servicehuset Begonian, Getinge.
24 Miljödag, Klotet.

NOVEMBER
8–27/11 Utställning om HFAB:s historia, 
Karl XI Servicehus.
14 Miljödag, Andersberg.
16 Miljödag, Andersberg.
29/11–19/12 Utställning om HFAB:s historia, 
Nyhems servicehus.

Kalendern
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Kalas på Kungsgatan
Den 30 september är det dags för 
Kungsfredsdagen, då Kungsgatan 
kommer att fyllas med mängder av 
aktiviteter. Under dagen händer 
bland annat följande:
9 Mellan klockan 10.00 och 16.00 
kommer det att finnas möjlighet till 
allt från sminkning och ansiktsmålning 
till hårstyling och massage i tältet. 
Här serveras även kaffe med Kungsfre-
dens bakelse.

9 Utställning med Göte Karlssons 
bilder från gamla Halmstad i tältet.

9 Butikerna har öppet mellan 
10.00 och 16.00.

9 Tipspromenad med frågor i buti-
kerna och Teatern. 

9 Teatern visar sin fotoutställning. 

9 Klockan 14.00 är det modeshow 
för hela familjen. 

Tä
vlin

g!
VINN 

SPORTLOTTER!
Nu har du chans att vinna sportlotter. 

Svara bara på följande fråga:

HUR MÅNGA NYA LÄGENHETER 
BYGGS PÅ VALLÅS? 

Skicka ditt svar till event@hfab.se. 
20 personer vinner 

två lotter var.

Nu börjar uthyrningen av HFAB:s nya lägenheter 
kring Vallås torg. Sammanlagt är det 137 lägenheter 
som ska få nya hyresgäster. Först ut är 23 seniorlä-
genheter. Uthyrningen för dessa påbörjades i augusti 
och sker genom Bosök. Förtur gäller för de personer 
som bor och är folkbokförda på Vallås. Uthyrning av 
resterande lägenheter kommer att påbörjas i okto-
ber och även då är det förtur för de som bor och är 
folkbokförda på Vallås. För de som inte redan bor på 
Vallås kommer uthyrningen påbörjas i november.

KLART FÖR UTHYRNING 
PÅ VALLÅS TORG

På Vallås håller 137 
nya lägenheter på 
att byggas.

mailto:event@hfab.se
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På Linehed finns 
många fina grön-
områden.

Utegymmet i Linehedsparken är kom-
munens största.  Intill finns också lö-
parslinga, tennisbana och fotbollsplan. 

I lägenheterna syns 50- och 
60-talscharmen och gårdarna 
bjuder på extra livsrum.

Dana Berzengi driver 
Simons Livs med mat från 
stora delar av världen till-
sammans med sin bror.

Linehed är det område på Öster 
där hyresgästerna stannar längst. 
Harriet Mogren har bott i sin 
lägenhet i 39 år. 

 Harriet Mogren har bott i den 
78,5 kvadratmeter stora fy-
rarummaren på Linehed i 39 
år. Hon flyttade in i februari 

1978 tillsammans med maken Olle och 
barnen Anders och Ulrika. Barnen är 
utflugna sedan länge och Olle gick bort 
för fem år sedan.

– Då frågade folk om jag verkligen 
skulle bo kvar och om inte lägenheten 
var för stor för bara mig. Och det är klart, 
jag har ju gott om plats. Men jag trivs här 
och känner mig trygg, säger hon.

I Harriets trapphus är det många 
som har bott länge. De på våningen över 
har bott här i 38 år och damen på tredje 
våningen sedan huset byggdes 1958. 

– Det är väldigt bra att bo här. Det 
är lugnt, skönt och trivsamt och det 
finns stora fina grönområden. Jag har 

ingenting negativt att säga om Linehed, 
säger Harriet.

150 meter bort ligger Simons Livs. 
Här säljs orientaliska livsmedel från 
olika delar av världen. Vattenmeloner 
stora som bildäck ligger på hög i grön-
saksavdelningen, den färska koriandern 
är den frodigaste som skådats och liba-
bröden lockar i en låda nära kassan. 

– Vi har kunder från hela Halmstad, 
men det kommer också folk från bland 
annat Falkenberg, Laholm och Varberg. 
Många av kunderna står kvar vid kas-
san och pratar, det är roligt, säger Dana 
Berzengi. 

Sedan ett och ett halvt år tillbaka 
driver han butiken tillsammans med 
sin bror Zana och sedan de tog över har 
försäljningen ökat berättar Dana. 

– Vi har bra råvaror och mycket 

OMRÅDET
VI BESÖKER LINEHED

På Linehed står husen glest och sträcker sig inte högre än 
fyra våningar. Lummiga innergårdar med stora gräsmattor, 

träddungar och prunkande rabatter fyller ytorna där-
emellan. Här stannar hyresgästerna länge.

Text: Hanna Klumbies  Foto: Anders Andersson

MELLAN STAD 
OCH STRAND

Många som trivs

OMRÅDET
LINEHED
Antal lägenheter: 778. 
på Linehedsvägen, Slättvägen 
och Åttingsstigen. 

Byggnadsår: 1958, 1961 
och 1963.

Område: Linehed ligger 
på Öster och har bekvämt 
avstånd till både Halmstads 
centrum och Östra stranden. 



OMRÅDET
VI BESÖKER LINEHED

VAD ÄR DET BÄSTA MED LINEHED?

JONNA LILJEROTH, 22 ÅR:
– Utegymmet. Jag gillar att träna 
utomhus. Linehed är också nära allt 
– stan, skolan och Ica. Samtidigt som 
det ligger lite utanför och är väldigt 
lugnt och skönt. 

SENAD ALAGIC, 35 ÅR:
– Det är ett bra område att bo i med 
barn. Det är nära till skolan och 
till parken. De har sparat många 
grönområden mellan husen och vi 
boende kan plantera blommor där.   

ADA MARIE JOHANSEN, 25 ÅR: 
– Utegymmet ligger jättenära 
där jag bor och det är härligt att 
träna här. Man kan springa i spåret 
bredvid och man lär känna folk här. 
Gymmet blir lite som en mötesplats. 
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HFAB kHALMSTAD

FÖR SJUNDE ÅRET i rad har HFAB satsat på att ge ung-
domar chansen till sommarjobb. Under sommaren har 150 
ungdomar rensat ogräs, tvättat och målat miljöstationer, fixat 
rabatter och mycket annat som förbättrar HFAB:s fastigheter 
och grönområden. Arbetet har varit indelat i tre perioder 
med sju arbetsgrupper i varje period.

– HFAB ser ett värde i att ge ungdomar chansen till ett 
sommarjobb, samtidigt som vi kan få mycket arbete gjort 

150 ungdomar har haft jobb under sommaren
som vi annars inte hinner med, säger David Ling, projektle-
dare för sommarjobben. 

– Tanken är att ungdomarna i så stor utsträckning som 
möjligt ska arbeta i sitt eget bostadsområde och förhopp-
ningsvis känna en större tillhörighet till sina kvarter. I år var 
det omkring 80 procent av ungdomarna som arbetade i 
området där de bor. 

färska grönsaker till bra priser. Linehed 
är ett jättebra område att ha butik i ef-
tersom det är mitt i ett bostadsområde 
och nästan i mitten av Halmstad. Alla 
grannar är trevliga. 

I närheten finns också två frisörsa-
longer, en för damer och en för herrar. 
I herrsalongen är Bengt Anderson i full 
gång med att putsa till frisyren på en 
av sina stamkunder, Bertil Andersson. 
Bengt är den andra ägaren sedan öpp-
nandet 1959 och han har haft salongen 
i 44 år. 

– Det är framför allt kunderna som 
har fått mig att fortsätta. Till 95 procent 
är det stamkunder som kommer, både 
härifrån Linehed och från andra delar 
av Halmstad, säger han.  

Under 20 år, fram till pensionen 
2009, drev Harriet Mogren damsalong-
en tillsammans med en kollega. Redan 
som femtonåring började Harriet sina 
elevår som frisör på samma salong. 

– När jag skulle börja jobba här 
sa folk: �Nej men va, ska du jobba på 
Linehed?� Det var ju landet då – så långt 
ut. Men jag tycker att det är ett perfekt 
läge. Det är nära till Östra stranden och 
nära till centrum, säger Harriet. 

Efter alla år som boende och yrkes-
verksam i området känner hon många 
människor på Linehed. Det som har fått 
henne att vilja stanna är trivseln. 

– Linehed för mig, det är hemma. Jag 
tänker bo kvar här så länge jag bara kan 
och har inga tankar på att flytta. 

1973 såg Bengt 
Andersson en 
annons om en 

frisörsalong som 
var till salu på 
Linehed. Trots 

att han bara 
skulle titta har 

han nu drivit 
salongen i 44 år. 

Amfiteatern i 
Linehedsparken 

rustades upp 
för tre år sedan. 

Den rymmer upp 
till 750 personer 
och går att hyra.

Lore Kizilarglan och 
Leonita Belisha är två av 
de 150 ungdomar som 
under sommaren har 
förbättrat HFAB:s fastig-
heter och grönområden.

Husvärd:
Thorbjörn Eriksson

Thorbjörn Eriksson är husvärd på Linehed. Han tar hand om 
felanmälningar och prioriterar dem efter hur akuta de är. Där-

efter åker han ut och fixar det som kanske behöver lagas. Sedan 
slutet på april ligger HFAB:s kontor för Linehedsborna på Anders-
bergsringen 117A. Man har slagit ihop flera kontor till färre vilket gör 
att det arbetar fler personer på samma kontor. Det ökar servicenivån 
eftersom möjligheten att alltid ha någon på plats på kontoret ökar. 
– Vi har också telefonlinjen öppen och svarar i mån av tid hela dagen. 
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TEMAT
ATT BYGGA ETT HUS

ALLT BÖRJAR 
MED EN TOMT

Att bygga ett nytt hus går inte över en natt. 
Under resan från idé till inflyttning är många perso-
ner inblandade och det ligger mycket arbete bakom. 

Hallå har tittat närmare på hur det egentligen går 
till när Halmstad får ett nytt hyreshus.

Text: Karl Jansson  Foto: Anders Andersson 
llustration: Susanne Engman
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Sandra Lindén är projektledare 
på HFAB och arbetar med pro-
jektering. Det är då husets alla 
delar ska planeras. 
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TOMTEN: 
ALLT BÖRJAR MED en tomt. För att kunna bygga 
ett hus måste man ha någonstans att bygga det. Vissa 
tomter ägs redan av HFAB och vissa andra får man 

köpa. För att bebygga en tomt krävs att där finns en 
byggrätt som går att exploatera.

– Antingen köper vi en tomt av kommunen, eller av 
någon annan aktör, och bygger på den, eller så 
tar man en tomt som vi redan äger. Ett annat 
alternativ är en redan bebyggd tomt där det 
finns en möjlighet till en större byggrätt. Det 
kallar man för förtätning säger Ulf Eriksson, 
fastighetsutvecklingschef på HFAB. 

Under de kommande åren kommer 
Halmstad att växa med flera tusen lägenhe-
ter. Att hitta mark att bygga på kan vara en riktig 
utmaning. 

– Man måste hela tiden tänka på framtiden. 
HFAB:s styrelse har beslutat att det ska byggas 1 000 
nya lägenheter mellan 2016 och 2020. Det är ett snitt 
på 200 lägenheter om året. Men vi tittar redan på det 
som eventuellt ska byggas efter den perioden. Det 
är roligt att få vara med och skapa nya bostäder för 
Halmstad, säger Ulf Eriksson. 

DETALJPLANEN: 
FÖR ATT MAN ska få bygga på den tomt man har 
valt måste det finnas en detaljplan som tillåter byg-
gandet av ett hus. En detaljplan är ett dokument som 

visar vad som får byggas och hur det får byggas på en 
särskilt angiven plats. 

– Ibland finns det färdiga detaljplaner som visar vad som 
får byggas på en tomt, andra gånger måste man ta fram en. Att 
ta fram en detaljplan kan ta lite tid, säger Torsten Rosenqvist, 
samhällsbyggnadschef på Halmstads kommun. 

Detaljplanen tas fram genom att kommunens olika nämn-
der gör utredningar på hur byggnationen kommer att påverka 
området och människorna runt omkring. 

–Det kan vara allt från bullernivåer och luftföroreningar 
till om det finns rödlistade arter eller fornminnen på platsen. 
Det finns även möjlighet för medborgare att överklaga en 
detaljplan om man inte gillar idén. 

Efter att alla har fått säga sitt röstar man igenom detaljpla-
nen i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. Det är 
först då byggandet kan börja. 

– Normaltiden på att ta fram en detaljplan är två år. Man 
kan tycka att det tar lång tid, men det är viktigt att det får ta 
sin tid eftersom det är en demokratisk process och det man 
bygger kommer att stå på platsen under en lång tid framöver, 
säger Torsten Rosenqvist. 

PROJEKTERINGEN: 
NÄR DETALJPLANEN ÄR klar 
finns ramarna för hur marken får 
lov att bebyggas. Nästa steg är pro-

jektering. Det är då husets alla delar 
ska planeras. Utseende, miljöperspektiv, 
el och vatten. Allt ska finnas med i projek-
teringen och allt ska vara med i ritning-
arna. Att göra en projektering är inte ett 
enmansjobb. Det kräver samarbete från 
många olika personer. 

– För att göra en projektering krävs det 
spetskompetens från många olika håll, 
bland annat VVS, el, arkitektur, mark, träd-
gård och akustik, säger Sandra Lindén, 
projektledare på HFAB och fortsätter: 

– Det är som att lägga ett pussel. Vi 
vrider och vänder för att få alla bitar att 
passa ihop. Ibland kan det tyckas näst intill 
omöjligt och en enskild bit upplevas som 
extra svår, men tillsammans skapar alla 
delarna en helhet och ett bra slutresultat 
växer fram. 

Under projekteringen måste varje del av 
bygget planeras in i minsta detalj. 

– Allt som ska vara i det färdiga huset 
måste det finnas ritningar på. Hur ska cy-
kelstället på gården stå? Hur ser köksluck-
orna och elskåpen ut? Det är väldigt många 
små delar.  Vanligtvis tar det ungefär ett 
halvår att slutföra en hel projektering från 
början till slut. Att få se något växa fram 
är väldigt roligt. Att en enskild person 
ska sätta nyckeln i dörren till sitt nya hem 
som jag varit med och tagit fram. Det är 
inte alla som får ha ett så roligt jobb, säger 
Sandra Lindén. 

STADSBILDEN: 
NÄR MAN BYGGER ett nytt hus är det viktigt att det 
passar in i den befintliga miljön. Ansvarig för att se till 
att ny bebyggelse förhåller sig på ett lämpligt sätt till 

områdets eller platsens karaktär är stadsarkitekten. 
– Det är en dialog man håller med de som ska bygga under 

processen, då huset får sitt utseende. Jag tittar till exempel på 
vilka material som har tänkt att användas och hur det samspe-
lar med den omgivning som finns runt omkring, säger Kajsa 
Sparrings, stadsarkitekt i Halmstad och fortsätter: 

– Det är viktigt att bevara karaktären hos områden som har 
starkt kulturhistoriskt värde, samtidigt som man också måste 
tillåta att varje tid får ha sitt uttryck. Att anpassa kan innebära 
att bygga modernt.

Det bästa är att den som vill bygga ett nytt hus redan i ett ti-
digt stadium kommer till stadsarkitekten för att rådfråga om vad 
man kan och inte kan bygga rent estetiskt. 

– Jag jobbar också för att bevaka det allmänna intresset. 
Staden ska vara tilltalande och användbar för alla. Det är en de-
mokratisk process som ligger till grund för hur staden ska se ut, 
säger Kajsa Sparrings. 

BYGGANDET: 
NÄR ALLA BESTÄMMELSER 
är på plats och huset ska byggas 
är det dags för upphandling. Det 

betyder att olika byggföretag får 
lämna sina bud – det bästa och billigaste 
vinner och får bygga huset. 

– I min roll som projektchef är jag med 
i hela bygget, från första spadtaget till att 
det färdiga huset står på plats. Jag har 
det övergripande ansvaret för att allt ska 
fungera och jag sköter kontakten med 
HFAB. Det är ofta tidspressen som är 
det mest utmanande i min roll. Att all-
ting funkar och att det inte bli blir några 
förseningar är jätteviktigt, säger Ulf 
Johansson, projektchef på PEAB. 

När projekteringen är klar tar det un-
gefär ett år att bygga ett hus beroende på 
storlek. Först tar det ungefär ett halvår 
att bygga stomme, yttertak och väggar. 
Efter det byggs det invändinga huset.  

– Efter det första halvåret är det många 
som tänker: �Oj, vad fort det går�, sedan 
ser det ut som att det inte händer någon-
ting. Men det är för att vi är inomhus och 
jobbar då, säger Ulf Johansson. 

INFLYTTNING: 
NÄR HUSET ÄR färdigbyggt 
och allt är klart är det äntli-
gen dags för hyresgästerna 

att flytta in.  Då tar kund- och 
husvärdar samt förvaltare över arbetet 
och driften av huset.

När hyresgäster ska flytta in i ett helt 
nybyggt hyreshus krävs en hel del pla-
nering för att allting ska gå så smidigt 
som möjligt. Kund- och husvärd orga-
niserar tillsammans saker som monte-
ring av trapphustavlor, namnskyltar och 
förrådsmärkningar.

– Oftast har vi haft möjlighet att 
lämna ut nycklar några dagar tidigare 
än avtalsdatum, vilket har uppskattats 
och inflyttningen har kunnat spridas 
över flera dagar. Detta har medfört att 
köbildning till trapphus och hissar har 
kunnat undvikas, säger Lena Klarén, 
kundvärd på HFAB.

TEMAT
ATT BYGGA ETT HUS

1

2

3

4

5

6
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HEMMA HOS MIG
I OLLES KÖK PÅ NYHEM

INSPIRATION
PRYLAR FÖR DITT HEM

Tänd ett ljus, gör en kanna te och kryp 
upp i soffan. Hösten är här och det är 
dags att börja njuta av mys i mörkret. 

Värmande
höstmys
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t
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Olle Bång 
Ålder: 81. Familj: Tre barn 
och åtta barnbarn. Gör: 
Pensionär, sista anställningen 
var i produktionen på Duni. 
Intressen: Konst. Bor: 
Nyhems servicehus, Nyhems-
gatan. Smultronställe i 
Halmstad: Vid slottet nere 
vid Nissan. Det är lummigt, 
fint och öppet där. 

Termos, 
Lagerhaus, 

149 kr.

Kopp med fat, 
Lagerhaus, 79 kr.

Mönstrad kudde, 
Hemtex, 249 kr.

Ljuslykta, 
Clas Ohlson, 
99,90 kr.

Doftljus, 
Butik Paletti, 

159 kr.

Bricka, 
Hemtex, 

199 kr.

Kuddfodral 
i ekologisk 

bomull, Lagerhaus, 
99 kr.

Ljuslykta och 
vas i ett, Studio L 
Inredningssömnad, 
590 kr.

Teklämma, 
Ica Hemma, 
29,90 kr.

Tekanna, 
Åhléns, 299 kr.

”JAG TYCKER BÄST om mitt kök, här sitter jag 
mycket. Vid köksbordet läser jag Hallandspos-
ten grundligt varje morgon och sedan läser jag 
böcker. Jag tycker om att läsa historiska böcker 
och har läst mycket om andra världskriget. Min 
lägenhet ligger på andra våningen så jag får ett 
bra perspektiv från fönstret och tycker om att 
titta på vad som händer utanför. På sommaren är 
träden lummiga och vackra, jag tittar på fåglarna 
och på människor som går förbi. 

För några år sedan ramlade jag och fick en 
höftfraktur, sedan dess sitter jag i rullstol. Jag 
har bott på Nyhems servicehus i nio år. Fördelen 
med en servicelägenhet är att jag kan få hjälp 
med saker jag inte klarar själv, som att tvätta, 
laga mat och handla. Varje dag äter jag lunch i 
matsalen.

Förr målade jag och tecknade mycket, nu kan 
jag inte det eftersom mina händer darrar. I stället 
har jag samlat teckningar i pärmar. Jag tecknade 
politisk satir, som publicerades i tidningarna i 
Halland och i Göteborgs-Posten, men jag gjorde 
även landskap i akvarell, vyer från Halmstad och 
porträtt med mjuk blyerts. Konst är mitt stora 
intresse." 

»Jag tittar på vad 
som händer utanför«
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sig om andra och se de som behöver extra stöd 
eller hjälp i kvarteret, menar Åsa. Hon berättar 
om en äldre dam hon ofta såg sitta ensam ute 
sent om kvällarna. Åsa kände på sig att något 
inte stod helt rätt till.

– När jag frågade henne hur det var, berätta-
de hon att hennes nyckel inte passade i låset så 
hon hade svårt att komma in. Det räckte att jag 
ringde ett samtal så var saken fixad, säger Åsa. 

Det är inte bara föreningslivet som upptar 
hennes tid. När katten Findus ägare åker bort 
är det Åsa som rycker in och håller Findus säll-
skap och ser till att det finns mat och vatten. 
Trots att hon egentligen är allergisk mot katter.  

– Husdjur betyder så mycket för många, men 
man blir lätt låst så därför ställer jag upp när 
det behövs. 

Förutom katten Findus, passar Åsa även 
hunden Mio.   

– Jag träffar Mios matte nästan varje dag och 
vi brukar gå en promenad tillsammans. Är man 
en god granne får man lätt nya vänner. 

ÅSA TYCKER OM att vara ute och sätter sig 
gärna på gården och pratar med sina grannar. 

– Det finns folk som är väldigt ensamma, 
eller som har svårt att bjuda hem andra. Då 
är det skönt att kunna träffas ute. Vi samlas 
här på ”ljugarbänken” och pratar lite. Är 
det fint väder tar vi med oss kaffe och fika, 
säger Åsa. 

Det är också ute vid lekplatserna som 
områdets vuxna möter barnen på ett na-
turligt sätt. Åsa är stolt över att hon för 
några år sedan föreslog att HFAB:s som-
marjobbande ungdomar i för-
sta hand skulle få ansvar för 
de områden där de själva bor. 
Ett initiativ som slagit väl ut. 

– Jag tror det gör stor skill-
nad för ungdomarna. Får man 
ansvar för något blir man mer 
rädd om det, säger Åsa.

 Mellan Andersbergs roströda 
höghus snirklar sig gångvä-
garna fram mellan lekplatser 
och grönområden. Här växte 
Åsa Ryberg upp, och hennes 

mamma, som snart är 80 år, bor kvar i områ-
det. Själv har Åsa en lägenhet på närgränsande 
Linehed, men det är på Andersberg som hon 
lägger all sin tid och engagemang. Här har triv-
selföreningen Höjden sina sammankomster. 
Ett uttalat syfte med föreningen är att öka triv-
seln och motverka utanförskap genom enkla, 
otvungna aktiviteter.  

– Vi var en handfull personer som träffades 
för att spåna om vi inte kunde bilda en förening 
där vi kunde ses, dricka kaffe, spela spel och vara 
tillsammans utan att det skulle kosta så mycket 
pengar. I dag är vi 175 medlemmar, säger Åsa. 

Medlemskapet i Höjden är gratis och före-
ningens verksamhet drivs främst med hjälp av 
bidrag från HFAB. 

– Många här lever med små marginaler och 
det är viktigt att alla ska känna sig välkomna 
oavsett. Vi träffas minst en gång i veckan och 
gör något tillsammans. Tipspromenader och 
boule är väldigt populärt, säger Åsa.  

FÖRENINGSLIVET HAR ALLTID legat henne 
varmt om hjärtat och det var naturligt att glida 
in på det spåret efter att hon blivit sjukpensio-
när för snart femton år sedan. 

– Jag mår bra av att engagera mig och hålla  
i gång. När man vet att man inte kommer kun-
na återgå till yrkeslivet känns det tillfredsstäl-
lande att kunna hjälpa andra, säger Åsa. 

Att vara en god granne handlar om att bry 

Åsa Ryberg
Ålder: 50 år.
Familj: Sonen Johan, 25 år, 
och mamma, 78 år.
Bor: Linehed, aktiv i före-
ningslivet i Andersberg.
Gör: Sjukpensionär, arbetade 
tidigare med barn och ungdo-
mar med grav funktionsned-
sättning.
Intressen: Gillar att pyssla, 
handarbeta och vara kreativ. 
Föreningsliv och människor 
tar också stor plats i livet. 
Favoritplats i Halmstad: 
Våra stränder, där kan man gå 
och låta tankarna flyga iväg. 

 Åsa Ryberg är grannen som tar sig tid 
att prata en stund. För att skapa trivsel i 
kvarteren måste man stanna upp ibland 

och säga ett enkelt ”hej”, menar hon. 
Text: Görrel Espelund   Foto: Bodil Bergqvist

Mår bra av att hjälpa andra

Så blir du 
en god granne
4  Bry er om varandra. 
4  Hälsa. Säg hej och 
fråga hur den andre mår.
4  Ta ansvar. Våga fråga 
om något inte verkar 
stå rätt till. 
4  Var ärlig. Prata med 
varandra om något är 
irriterande, skvallra inte. 

Tips!

Åsa går ofta en 
promenad med 
hunden Mio.

Medlemmarna i 

trivselförenin-gen 

Höjden ses minst en 

gång i veckan.

GODA GRANNAR
TRIVSEL PÅ ANDERSBERG
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FRÅGA
EXPERTERNA

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

SÅ FUNKAR DET
VANLIGA FRÅGOR FÅR SVAR

Kan man överlåta sina köpoäng 
till sin son?

SVAR: Nej det kan man inte. Det 
finns två undantag för när köpoäng 
kan överlåtas. Vid dödsfall kan po-
ängen överlåtas till make/maka/re-
gistrerad partner/varaktigt samman-
boende i två år under äktenskapslika 
former. Köpoäng kan också överlåtas 
om make/maka/registrerad partner/
varaktigt sammanboende i minst två 
år under äktenskapslika former per-
manent flyttar till vårdboende.

ANNA FJÄLLMAN

Kan köpoängen 
överlåtas?

 Jag hyr ett garage i en källare 
och nu funderar jag på att skaffa 
en elbil. Finns det möjlighet, eller 
kanske till och med planer på, att 
ordna laddningsmöjligheter? 

SVAR: I vår nyproduktion Borgen på 
Söder installerar vi sex laddplatser 
för elbilar i garaget i källaren. En 
parkeringsplats på Borgen kostar 
normalt 650 kr och en parkerings-
plats med laddare kostar 750 kr och 
till detta kommer sedan elen som 
bilen laddas med. Elen debiteras på 
hyresavin. Laddningen är långsam 
med låga eleffekter. För att få or-
dentlig laddning behöver bilen vara 
ansluten mot laddaren hela natten.

 Vi kommer att undersöka möj-
ligheten att göra liknande instal-
lationer i våra öppna garage i käl-
larplan, men vi måste kontrollera att 
eleffekten räcker och till hur många 
laddare, innan vi lovar för mycket. 
De garage som kan tänkas bli aktu-
ella för laddning är Karl XI, Klotet, 
Juristen, Jubilaren, Jordmånen, 
Kannan, Nyhems Servicehus, 
Andersberg och Klackerup. Vi kom-
mer även att undersöka, tillsammans 
med HEM, elbilsladdning på våra 
boendeparkeringar.

MATTIAS PRYTZ

Var kan jag ladda 
min elbil?

Vad är nytt jämfört med förut?
– Skillnaden är att Under-

hållsfonden är knuten till lä-
genheten i stället för till hyres-
gästen. Du kan använda fonden 
i den lägenhet där du bor nu – 
inte någon annanstans. 

Vad kan fonden användas till?
– Den bekostar inre under-

håll av ytskikt överallt utom i 
bad- och våtrum. Det innebär 
målning av tak och väggar, ta-
petsering, byte eller slipning av 
golv, byte av innerdörrar och 
bänkskiva samt sprutmålning av 
köksluckor.

Underhållsfonden 
förfinar ditt hem
Den 1 mars bytte HFAB namn på fonden som kan 
användas när du vill göra om ytskikten i din lägenhet 
– från Bonusfond till Underhållsfond. Bojan Kokot, 
förvaltare inre underhåll på HFAB, förklarar hur den 
nya fonden fungerar.

Vem avgör vad som ska göras?
– Som hyresgäst ansvarar du 

för lägenhetens skick och be-
stämmer själv vad som ska göras, 
inom Underhållsfondens ramar. 

Får jag själv göra jobbet?
– Ja, du kan måla och tapet-

sera om det görs på ett fackman-
namässigt sätt och låta fonden 
bekosta materialet. Då blir kost-
naden lägre och saldot räcker 
längre.

Hur blir det om jag flyttar?
– Saldot stannar kvar till nästa 

hyresgäst. Flyttar du själv inom 

HFAB:s bestånd övertar du den 
nya lägenhetens saldo.

Vad händer om saldot inte 
räcker?

– Då kan du vänta tills saldot 
är i nivå med kostnaden eller be-
tala mellanskillnaden själv.

Finns Tillval kvar?
– Ja, är det tekniskt möjligt 

kan du välja till sådant som inte 
finns i lägenheten, som diskma-
skin, tvättpelare och parkettgolv. 
Dessa standardhöjningar bekos-
tas genom ett hyrespåslag och 
heter nu Hyreshöjande Val.

Hur och var får jag veta mer?
– På hemsidan hittar du fakta, 

och uppgifter om vart du vänder 
dig med frågor. Du kan också 
besöka Gör om hemma-avdel-
ningen på HFAB:s Kundcenter 
och Färgab.

Jag och min pojkvän har två oli-
ka konton hos er. Kan vi lägga ihop 
våra köpoäng när vi söker lägenhet 
för att få en högre summa?

SVAR: Nej, köpoängen är personliga 
och kan inte läggas ihop med nå-
gon annans poäng för att få ett större 
saldo.

ANNA FJÄLLMAN

Kan vi lägga ihop 
köpoäng?

Inom HFAB finns många kunniga medarbetare som har koll på det mesta 
som handlar om ditt boende. Nu har du möjlighet att ställa frågor till dem. 
Skicka in dina frågor 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?

 Vilken kvalitetsnorm följer fil-
ter som installeras vid lägenheters 
friskluftsintag och hur ofta byts 
dessa filter?

SVAR: HFAB installerar som stan-
dard grovfilter i lägenheternas frisk-
luftsintag. Detta gäller både frisk-
luftsintag bakom radiatorer/element 
och moderna väggventiler. Syftet 
med grovfiltret är att se till att insek-
ter och grövre partiklar hålls ute. Vi 
byter standardfilter generellt i sam-
band med OVK vart sjätte år.

Observera att det i många äldre 
fastigheter förekommer frisklufts-
ventiler exempelvis i karmventiler 
vilka saknar filter. Det är dessutom 
olämpligt att skapa tryckfall/mot-
stånd genom filter i självdragshus. 
Det kommer då in för lite friskluft.   

ULF JOHANSSON

Vilken kvalitets-
norm följer filter?

Text: Gert-Åke Kegg Illustration: Cecilia Lundgren 

Mattias Prytz 
Driftingenjör

Anna Fjällman 
Assistent Affärs-
utveckling

TIPS FÖR 
PLANERINGEN: 
4 Använd fondsaldot 
klokt – prioritera det 
som är i mest behov av 
underhåll. 

4 Välj en konturtapet så 
blir det enklare att måla 
över med en annan färg 
i framtiden.

4 Se hemsidan (Gör om 
hemma) för priser på 
underhåll och hyreshö-
jande val.

Ulf Johansson, 
VVS och Energi-
samordnare


