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Grannarna odlar 
sin trädgård

Vad händer  
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Temat:

Lantliv
i stan

SOFIEBERG ÄR BARNVÄNLIGT, LUGNT  
OCH HAR MYCKET NATUR
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”Det är viktigt att skapa goda 
hem för alla människor”

I KORTHET
SOM NY VD för HFAB vill jag först och främst säga 
ett glatt hej till alla er hyresgäster! Jag tycker att det 
ska bli fantastiskt roligt att få driva HFAB:s utveckling 
framåt tillsammans med alla duktiga medarbetare.  
Halmstad befinner sig just nu i en viktig utvecklings-
fas som stad och som livsplats. I mitt tidigare arbete 
som biträdande kommunchef har jag jobbat mycket 
med utvecklingsfrågor och hur man kan skapa tillväxt 
i kommunen. 

Jag har ett stort engagemang för frågor som rör hur 
Halmstad kan utvecklas till en ännu bättre plats att bo 
och verka på. Bostäder är en jätteviktig del i det och 
där har HFAB en central roll. Vad gör man med livet 
mellan husen? Hur kan vi utveckla stadskärnan? Och 
hur kan man få en hel stad att hänga ihop och inte 
vara så segregerad som Halmstad är i dag? 

Det är viktigt att skapa goda hem för alla 
människor. Vi på HFAB sköter inte enbart 
bostadsbiten utan det handlar om att skapa 
en bra livsplats i allmänhet. Det innefattar 
inte enbart att skapa möjligheter till 
bostäder utan också att få folk att 
komma i sysselsättning.  På sidan 
5 kan ni läsa mer om vårt  senaste 
projekt på det området. 

I kommunen pratar man om att 
man i Halmstad ska kunna få ut mer av 
livet. I Halland pratar man om den goda 
livsplatsen. Jag ser fram emot att vara 
en del av att skapa det genom HFAB!

      Catharina Rydberg Lilja, VD HFAB
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Innehåll #3.18
06 OMRÅDET
I Sofieberg värdesätter hyresgästerna 
lugnet och närheten till centrum.

10 TEMAT
Hur fungerar egentligen Underhållsfon-
den? Vi reder ut allt du behöver veta. 

16 GODA GRANNAR
Lennart Hansson odlar grönsaker till sig 
själv och till grannarna på Rotorp. 
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VÅLD I NÄRA relationer klassas som ett globalt folk-
hälsoproblem. Huskurage är en ideell förening med 
målet att förebygga och förhindra våld i nära relatio-
ner genom att ge grannar verktyg för att agera. Policyn 
uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid 
oro för att någon far illa. 

– Vi på HFAB tycker att det här är ett väldigt bra ini-
tiativ och vill självklart vara med och samarbeta i frågan, 
 säger Veronica Kursell, förvaltare Boinflytande på HFAB. 

HFAB:s del i initiativet är att sprida informationen ut 
till hyresgästerna i bostadshusen. 

– Genom att knacka eller ringa på hos grannen kan 
du störa och stoppa pågående våld. Du behöver inte stå 
kvar vid dörren. Vill du inte ingripa själv går det bra att 
ta med sig en annan granne när man knackar på. Upplevs 
situationen som akut eller hotfull ska du ringa 112, säger 
Monica Nyqvist Ling, förvaltare Boinflytande på HFAB. 

Arbetet påbörjas under september och kommer då att 
starta successivt på Vallås, Oskarström och vissa centrala 
adresser för att sedan spridas vidare ut i alla HFAB:s 
fastigheter. 

– Det handlar inte så mycket om HFAB i sig, utan vi 
ska se till att grannarna vågar ta initiativ. Ingen kan göra 
allt – men alla kan göra något, säger Veronica Kursell. 

Catharina Rydberg 
Lilja, vd HFAB

Har du någon gång hört oroande ljud inifrån grannen och 
inte vetat hur du ska agera? Nu ingår HFAB ett samarbete 
med Halmstads kommuns socialtjänst och Polisen för att 
hjälpa grannar att förebygga våld i nära relationer. 

”Genom 
att knacka 
eller ringa 
på hos 
grannen 
kan du 
störa och 
stoppa 
pågående 
våld.”

Den 25 augusti öppnade Fitness-
24Seven på Vallås Torg. Du bjuds 
på startavgiften när du tecknar 
medlemsskap vid någon av anlägg-
ningarna i Halmstad. Gäller mot 
uppvisande av denna text, till och 
med den 12 oktober. 
Gäller för dig över 18 år och som ej varit medlem 
de senaste 12 månaderna.

Öppet dygnet runt

Så många lägenheter i lågener-
gihus stod klara under somma-
ren 2018. All nyproduktion är 
lågenergihus.

693
lågenergihus

29/9
Kungsfredsdagen äger rum och 
i år är temat höstfest! Vi ordnar 
med dekoration, musik på gatorna, 
ansiktsmålning och trollkarl med 
mera. Välkomna till en festlig dag! 

Förebygg våld  
i nära relationer06
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Markurells i Wadköping 
i Figarosalen på 

Halmstads teater.

Onsdagen den 24 oktober 
kl. 19:00.

Ordinarie pris: 200 kr. 
HFAB-pris: 50 kr. 

Försäljningsstart den 27 septem-
ber kl. 9:00 i HFAB:s kundcenter 

på Fredrik Ströms gata 6. 

Trött på att städa med kemikalier som kan vara skadliga både för dig  
själv och för miljön? Använd dig då i stället av städningens ÄBC:

ERBJUDANDE TILL 
HFAB -HYRESGÄSTER

Skinande rent

Tävling! 

HUR MÅNGA NYA LÄGENHETER 
SKA HFAB BYGGA I GETINGE? 

20 vinnare får två sportlotter var. 
Skicka ditt svar till: tavling@hfab.se 
senast den 29/10. 

      ÄTTIKA
Tar bort smuts, lukt, fläckar och 
även kalk. Spreja eller gnid in, 
låt verka, skrubba och skölj. Var 
försiktig med blanka ytor och 
natursten

UNDER HÖSTEN KOMMER HFAB att renovera 
badrum på kvarteret Hästen på Maratonvägen 
26–44. Tillsammans med Skanska som är entre-
prenören i projektet gör HFAB det här till en del av 
sina arbetsmarknadsprojekt. Inom Skanska och hos 
deras underentreprenörer finns det nio olika yrkes-
kategorier som HFAB kan ordna praktikplats eller 
lärlingsplats till.  
    – Det innebär att våra hyresgäster kommer att kun-
na söka till olika yrkeskategorier – som snickare, rör-
läggare, elektriker, målare och städare – och vara med 
och jobba med renoveringarna, säger Per  Thronée, 
projektledare och arbetsförmedlare på HFAB. 

Platserna är inledningsvis på tre månader med 
möjlighet till förlängning beroende på hur det går. 

– För de som gör praktik finns det också möjlig-
het för oss att hjälpa dem vidare till vuxenutbild-
ningen via Lernia så att man kan utbilda sig till ex-
empelvis snickare, säger Per Thronée. 

De som gör praktik får ersättning via 
Arbetsförmedlingen och de som får lärlingsplatser 
får lön från den entreprenör som de blir anställda av.

TESTA DITT FRAMTIDA YRKE!
 1Välkommen att:

VEM KAN SÖKA?
● Alla HFAB:s hyresgäster som är 18–65 år och 
för närvarande inte har något jobb samt är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen. 
● Godkänt i grundläggande svenska är ett krav. 
● För lärlingsplatserna ska man vara färdigut-
bildad.
● För praktikplatserna ska man ha påbörjat en 
utbildning eller bara vara intresserad av att 
prova något helt nytt. 
● Har du frågor? Kontakta Per Thronée:  
per.thronee@hfab.se eller på telefon 035-13 84 42.

VILL DU SÖKA? 
● Skicka din ansökan till per.thronee@hfab.se 
Skriv om du söker som lärling eller praktikant. 
Skicka med cv och personligt brev. För lärlings-
platserna: skicka med yrkesbevis. För praktikplat-
serna: skicka med utdrag på hittills avklarade 
studier om du har det.  
● Ansökningsperioden pågår från 18 juni–31 
december och platserna tillsätts löpande. Första 
tillträdet är i september. Rekryteringsarbetet 
sköts av HFAB, Skanska, Byggnads fackförbund, 
Lernia och Arbetsförmedlingen i Halmstad.

1

Rengör, bleker och tar bort 
lukter. Spreja citronvatten som 
rengöringsmedel eller gnid en 
halv citron med bikarbonat på 
tuffa fläckar.

  CITRON3

      BIKARBONAT
Blanda med hett vatten eller 
 ättiksprit, gnid in och skrubba 
rent. Undvik på lättrepade ytor.

2

I SEPTEMBER ... 
... firar Spa 
Harmoni i 
Söndrum 
15-årsjubileum. 
Här erbjuds det 
mesta inom 

friskvård, avslappning och skönhet 
såsom massage, ansiktsbehandling, 
vaxning, zonterapi och manikyr. 
Välkommen att komma själv eller i 
grupp! 

... personer besökte årets 
Andersbergsfestival.

4 000

Systematisk hyressättning är en hyressättningsmodell där varje lägenhet besikti-
gas och poängsätts. Man tittar på ungefär 70 olika parametrar och besiktningen 
tar omkring fem minuter per lägenhet.

Målet är att det ska bli enklare att förstå hur hyran är uppbyggd och att den 
skall bli mer förutsägbar. Arbetet påbörjades i somras och fortsätter nu under 
hösten och över 2019. Tanken är att hela HFAB:s bestånd skall besiktigas. 

Arbetet med systematisk hyressättning görs i samarbete med Hyresgästfören-
ingen och Fastighetsägarna i Halmstad.

I KORTHET

Arbete för mer förutsägbar hyra
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Foto: Colourbox

"Ett hus är inte ett hem 
förrän det består av 

mat och värme – såväl 
för kroppen som 

för sinnet."
– MARGARET FULLER, FÖRFATTARE, 
LÄRARE OCH JOURNALIST VERKSAM 

PÅ 1800-TALET. 

mailto:tavling@hfab.se
mailto:per.thronee@hfab.se
mailto:per.thronee@hfab.se
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 När husskötseln pock-
ade på för mycket 
energi sålde Siv och 
Erland Forsberg huset 
i Mellbystrand för sju 
år sedan. Grönskan på 

Sofieberg lockade dem hit. 
I den 110 kvadratmeter stora lägenhe-

ten med både balkong och uteplats har de 
hittat sitt smultronställe.

– Omgivningarna här är fantastiskt 
fina att promenera i. Och så tillbringar 
vi mycket tid i trädgården – det är mitt 
största intresse, säger Siv. 

En solros som når högt över Sivs huvud 
vakar över såväl rosor som jätteverbenor 
på uteplatsen. Och äppelträdet på framsi-
dan avslöjar att det lär bli både en och två 
äppelpajer i höst. 

– Det är som att bo i hus på landet, och 
så tar det bara tio minuter till stan med 
bussen, säger Siv. 

– Man hinner gå på både apoteket och 

Text: Frida Wall Foto: Anders Andersson

På landet 
mitt i stan

Lekplatsens däckgungor ramas omsorgsfullt in av de radhusliknande 
husen. En katt luktar varsamt på en blomma som hukar ursäktan-
de efter sommarens hetta. På Sofieberg samsas gammalt och nytt 

när kombohus möter röda tegelfasader. 

Clas Ohlson och ändå vara hemma på en 
timma, säger Erland och skrattar.

 När Marisel Skogsbacke och dot-
tern Filippa flyttade hem till Halmstad 
från Umeå för fyra år sedan hade de 
inte möjlighet att se fyrarummaren på 
Norsbergsvägen innan de flyttade in. När 
hon låste upp dörren fick hon en glad 
överraskning.

– Lägenheten är som ett helt hus och 
området är väldigt mysigt och barnvän-
ligt, säger Marisel. 

Samtidigt hörs trivsamma arbetsljud 
från baksidan:

– Det är min snälla granne som hjälper 
mig att bygga en altan. 

Marisel är specialist i fosterdiagnostik 
och arbetar i både Stockholm och Oslo. 
Kontrasten mellan storstädernas myllran-
de gator och Sofiebergs klorofylldoftande 
gårdar är stor. 

– Jag älskar att komma hem, här är 
lugnt oavsett vilken tid det är på dygnet. 

SOFIEBERG
Lägenheter: 

246 stycken på 
Lundstorpsvägen, 

Prostorpsvägen, 
Norsbergsvägen, 
Sofiebergsvägen 

och Hoppets väg. 

Byggnadsår: 
1991, 1992, 2013 

och 2015. 

Område: 
Sofieberg ligger 

på Kärleken, cirka 
tre kilometer från 

stadskärnan. 

Kombohusens fasader är 
byggda på fabrik och mon-
terade på plats.

OMRÅDET
VI BESÖKER SOFIEBERG

Både Siv och 
Erland Forsberg 
värdesätter att 
Sofieberg ligger 
så nära stan 
samtidigt som 
det är som att 
bo på landet. 
Lägenheten 
med balkong 
och uteplats är 
deras smultron-
ställe. 

Marisel  Skogsbacke arbetar 
både i Stockholm och Oslo. 
När hon kommer hem från 
storstadens puls värdesätter 
hon lugnet på Sofieberg.

I den äldre delen av Sofieberg, 
som byggdes i början på 90-ta-
let, finns lägenheter som har 
både balkong och uteplats. 



OMRÅDET
VI BESÖKER SOFIEBERG

VAD ÄR DET BÄSTA MED SOFIEBERG?

CHRISTINA ANDERBERG, 73 ÅR: 
– Här finns fantastiska spår med väl-
digt fin natur runt omkring. Det är en 
lugn och trevlig plats att bo på. 

JENNY ANDERSSON, 34 ÅR: 
– Det bästa är att det är så lugnt och 
barnvänligt i området. Det är också 
väldigt mysigt att ha skogen runt 
omkring. 

DANIEL INGVARSSON, 26 ÅR, 
OCH ELIN FINN, 29 ÅR:
– Att det är så lugnt, tyst och tryggt. 
Det är som att bo på landet fast att 
det är mitt i stan. 
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”VALET 2018” VAR temat på årets Andersbergsfesti-
val. Alla partier i Halmstads kommun var inbjudna och 
nästan alla kom med sina valtält och revyartisten Niklas 
Nilsson höll i en talkshow med representanter från de 
olika partierna där de fick svara på frågor från publiken. 

Vid valet 2014 skilde sig valdeltagandet mycket åt i oli-
ka delar av Halmstad. I Gullbrandstorp röstade så många 
som 93 procent, medan det på Andersberg bara var 52 
procent. Fram till valet i år har därför HFAB tillsammans 
med Halmstads kommun arbetat för att få upp valdelta-
gandet i de områden där det var lågt vid förra valet. 

– Flera undersökningar visar att områden med ett högt 
valdeltagande också är mer välmående. Vi ser det som 

HFAB kHALMSTAD

Festival för att öka valdeltagandet
vårt ansvar att öka välmåendet och se till att alla våra 
hyresgäster är representerade i kommunen. Därför måste 
vi öka valdeltagandet, säger Johan Björnqvist, urban 
utvecklare på HFAB. 

HFAB har också arrangerat medborgarträffar tillsam-
mans med kulturförvaltningen och medborgarservice på 
Andersberg. Där har hyresgästerna kunnat träffa politiker 
från nästan alla partier för att få en förståelse för varför 
man ska rösta i kommunalvalet, regionvalet och riksdags-
valet. Under fotbolls-VM hölls även träffar där man kunde 
titta på fotboll tillsammans med politikerna. Tröjor med 
siffran nio och texten september hade tryckts upp för att 
påminna om valdagen.

Krissi Johansson (S), Johnny Rosenberg Bodmar (KD), Dag Hultefors (M), 
Tania Bengtsson (V), Tove Bergman (MP), Jenny Axelsson (C), 
Lovisa Aldrin (L) (skymd) fick frågor från publiken under talkshow-
ledare Niklas Nilssons demokratiteater på Andersbergsfestivalen i våras.
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w»Vi vill införa 
miljözoner för bilar 

i trafikbelastade 
områden.«

w
»Vi kämpar 

för ett demo-
kratiskt och jämlikt 

samhälle!«w»Tillsammans får 
vi hela Halmstad 

att växa!«

Intill skolgården ligger Sofiebergs 
 nyaste hyreslägenheter. 2013 byggdes 
kvarteret Magistern och knappt två år 
senare följde kvarteret Musköten. De 
sex husen är kombohus, vilket innebär 
att en stor del av fasaderna byggdes på 
fab rik och sedan monterades, målades 
och inreddes på plats. I botten på ett av 
Magisterns röda hus ligger Kärlekens 
vårdcentral. I dag väger, mäter och 
undersöker barn- och distriktssköter-
skan Helen Gustafsson små barn på 
barnavårdscentralen.

– Vissa dagar jobbar jag även på 
läkarmottagningen för vuxna. Att ar-
beta med alla mellan 0 och 100 år är 
jätteroligt.  

Bland soffor och färgglada leksaker 
vilar en solkatt middag. Det var det lilla 
och familjära som fick Helen att börja 
arbeta här när vårdcentralen öppnade 
2014. 

– I ett bostadsområde får man en 
mer personlig kontakt. Här kan man 
enkelt titta in och boka tid, säger hon. 

Husvärd:
MIKA DAHLIN
HFAB:s kontor för Sofieberg ligger på Esaias Thoréns gata 4 
i centrum. Husvärden Mika Dahlin är ute på Sofieberg varje 
dag och hjälper hyresgäster med allt som rör deras boende. 
Förutom att ta emot felanmälningar och utföra olika repara-
tioner i lägenheterna är han även behjälplig vid större projekt 
såsom nyproduktioner. 

– Jag är hyresgästernas bollplank i frågor som gäller deras 
boende, i både stort och smått, säger han. 

Kärlekens vårdcentral ligger i ett av de sex så 
kallade kombohusen i kvarteret Magistern. 

Distriktssköter-
skan Helen 
Gustafsson tyck-
er om arbetet i 
bostadsområdet 
då kontakten blir 
personlig.
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TEMAT
UNDERHÅLLSFONDEN

Vad kan jag använda 
Underhållsfonden till?
Underhållsfonden kan användas till 

ytskiktsunderhåll i lägenheten, det vill 
säga underhåll av golv, väggar och tak 

genom målning/tapetsering eller byte/
underhåll av golv. Utöver detta kan 

Underhållsfonden även användas för 
bland annat sprutmålning av köksluckor, 

byte av innerdörrar och ny bänkskiva.

Text: Hanna Klumbies Illustration: Susanne Engman

Funderar du på att tapetsera om? Tid för att installera diskma-
skin? Behöver parkettgolvet slipas? Vad är egentligen Under-
hållsfonden och vad är hyreshöjande val? Vi reder ut begrep-

pen och svarar på de vanligaste frågorna.

Det du behöver 
veta om 

Underhållsfonden

Vad är 
Underhållsfonden? 

Varje lägenhet, förutom studentlägen-
heter och lägenheter i HFAB:s dotterbo-
lag, är knutna till Underhållsfonden. Den 
kan användas för att underhålla ytskikt 

såsom golv, väggar och tak i din lägenhet.  

Hur fungerar 
Underhållsfonden? 

HFAB sätter varje månad av en summa 
pengar till lägenhetens Underhållsfond. 
Det gör att du kan prioritera vad du vill 

renovera och när. Detta innebär dock att 
HFAB inte kontaktar dig för förfrågan 
om renovering av ytskikten i din lägen-

het, utan du kontaktar i stället HFAB 
när du vill få rådgivning eller vill göra  en 

beställning.
– Summan som avsätts bestäms av hur 

många kvadratmeter lägenheten är på. En 
större lägenhet får alltså ett högre belopp, 

säger Ragnar Mauritzon, kundvärd inre 
underhåll på HFAB.  

Varför har HFAB 
Underhållsfonden?

Olika fastighetsbolag har olika system 
för hur så kallat inre lägenhetsunderhåll 
erbjuds. HFAB har valt att använda sig av 
fondsystemet för att hyresgästen ska ha 
möjlighet att påverka vad som behöver 

underhållas i lägenheten och när. 
– Motsatsen till att ha en fond är att 

HFAB bestämmer när underhåll ska gö-
ras och till exempel vilken färg det blir. 
Fonden är positiv för hyresgästen efter-
som man själv får vara med och bestäm-
ma. Dock medför det också ett ansvar att 
själv beställa underhåll när behovet finns, 

säger Ragnar Mauritzon.  

Ragnar 
Mauritzon. 

Vad händer med 
Underhållsfonden när 

jag flyttar?
Underhållsfonden tillhör lägenheten 

och inte dig som person. Den får använ-
das av dig som bor i lägenheten tills den 

dag lägenhetsavtalet sägs upp. När du 
flyttar stannar Underhållsfonden kvar 
i lägenheten för nästa hyresgäst att an-

vända. Om du flyttar till en annan lägen-
het hos HFAB får du i stället möjlighet att 
använda den lägenhetens Underhållsfond.

Om den som har bott i 
lägenheten före mig har 
använt hela beloppet – 

kan jag inte göra 
någonting då?

– Nej, tyvärr. Men innan man skriver på 
lägenhetsavtalet har man fått ett besikt-
ningsprotokoll, sett lägenheten och god-
känt hur den ser ut. Man har också fått 
veta storleken på fonden, säger Ragnar 

Mauritzon.



TEMAT
UNDERHÅLLSFONDEN
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Jag vill använda Under-
hållsfonden till färg/tape-

ter men göra arbetet 
själv, hur gör jag?
Du kan beställa färg eller tapet 

från HFAB:s utvalda sortiment via 
Underhållsfonden. 

– Arbetet måste göras fackmannamäs-
sigt även om du väljer att göra det själv. 
Gör man det själv sparar man in kostna-
derna för hantverkare och det blir mer 

pengar kvar i fonden. Annars har HFAB 
entreprenörer som kan utföra arbetet och 
då tas pengarna från Underhållsfonden, 

säger Ragnar Mauritzon.

Jag vill ha en färg 
eller tapet som inte finns i 

HFAB:s sortiment. 
Vad gäller då?

Färg och tapeter som inte till-
hör HFAB:s sortiment får sättas upp 

av dig som bor i lägenheten, men 
Underhållsfonden kan inte användas för 
att bekosta material eller utförande. Du 
får alltså bekosta det själv. Tänk på att 
inte använda material som inte håller 

den kvalitet som är HFAB:s standardkrav 
eftersom du annars kan bli återställnings-
skyldig. Kontakta oss gärna så berättar vi 
mer och hjälper dig att välja rätt material.

Hur ska jag tänka när jag 
ska beställa underhåll?

Avsättningen till Underhållsfonden är 
beräknad att räcka till allt underhåll som 

lägenheten behöver på grund av slitna 
ytskikt. Eftersom du som bor i lägenhe-

ten ges möjlighet att påverka underhållet 
via fondsystemet är det viktigt att du tar 
långsiktiga beslut för att kunna göra det 

underhåll som behövs.
– Golvmatta, tapeter och fönsterlister 

med mera kan bli hur slitet som helst om 
inte hyresgästen tar sitt ansvar. Om hus-
värden skulle upptäcka något som inte är 
gjort går HFAB in och säger att vi måste 

göra något. Annars gör vi inget förrän hy-
resgästen kontaktar oss. När en lägenhet 
sägs upp görs alltid besiktningar och då 

görs eventuella reparationer med pengar 
från fonden. Val av material och färg med 
mera kan göras av den nya hyresgästen, 

säger Ragnar Mauritzon.  

Jag vill renovera men 
saldot i Underhållsfonden 
räcker inte. Hur gör jag?

Om saldot i Underhållsfonden inte 
räcker för det underhåll du vill beställa 

får du vänta tills saldots storlek har vuxit 
till den nivå som krävs för att du ska kun-
na beställa underhållet eller själv betala 

mellanskillnaden. 

Jag vill byta ut en 
vitvara i min lägenhet, 

hur gör jag?
HFAB står för underhåll samt repara-

tion av de vitvaror som är installerade i 
lägenheten. 

Ur miljösynpunkt är det viktigt att livs-
längden på våra vitvaror blir så lång som 
möjligt. Huvudprincipen är att man be-

håller vitvaran så länge den fungerar.  
– Men om din vitvara är äldre än sju år 

och du önskar att byta, så kan du lösa ut 
den. HFAB ersätter då den utlösta vitva-
ran med en ny. Kostnaden för att lösa ut 

vitvaran baseras på ett restvärde där prin-
cipen är den att ju äldre vitvaran är desto 

mindre kostar det att lösa ut den. Du beta-
lar själv för att lösa ut den befintliga vitva-

ran, säger Ragnar Mauritzon. 

Jag vill renovera mitt 
badrum, hur gör jag?

Ytskiktsunderhåll för badrum eller an-
dra våtutrymmen är inte inkluderade i 

Underhållsfonden utan görs av HFAB vid 
behov. Skulle något i ditt badrum vara un-
dermåligt ber vi dig kontakta oss för mål-
ning, utbyte eller reparation. Ett helt nytt 
badrum kan erbjudas av HFAB vid större 
renoveringar i din fastighet och innebär 

ett permanent hyrespåslag. 

VILL DU BESTÄLLA 
UNDERHÅLL ELLER 
HYRESHÖJANDE VAL?
Välkommen till HFAB:s kund-
center på Fredrik Ströms 
gata 6. Här får du tips och 
råd och kan titta på vårt 
sortiment. 

Öppettider:  
Mån, tis, tors & fre: 
13.00–17.00
Ons: 13.00–18.00  
Vi nås säkrast på telefon 
035-13 83 60 
9.00–11.00.

Skicka gärna e-post till: 
underhallsfond@hfab.se

Fler frågor? Hitta fler svar 
på: hfab.se 

Vad är hyreshöjande val?
Hyreshöjande val innebär att du lägger 

till något som inte fanns i lägenheten 
tidigare eller moderniserar lägenheten 

till en högre standard. Eftersom en 
permanent standardförbättring av din 
lägenhet görs är detta hyreshöjande. 

Reparation och underhåll av 
hyreshöjande val utförs alltid av HFAB 
och ingår i månadskostnaden. Exe mpel 
på hyreshöjande val som du kan beställa 

är diskmaskin, tvättmaskin, varmluftsugn, 
badrumsmöbler, parkettgolv och klinker.  

– När man väljer till hyreshöjande val 
läggs det på hyran permanent och det går 
inte att välja bort senare. Inte heller nästa 
hyresgäst kan välja bort det, säger Ragnar 

Mauritzon. 

https://www.hfab.se/sv/sa-funkar-det/min-fastighet/for-hyresgaster/gor-om-hemma/fragor--svar2/
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INSPIRATION
BAKNING OCH BÖCKER
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HEMMA HOS MIG
I GERTS SOFFA PÅ ANDERSBERG
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Hösten är här och vi kan med gott samvete kura ihop 
oss i soffan med en filt. Kila iväg till biblioteket och vispa 

ihop äppelkakan här nedanför så är myset maxat.

Höstläsning

Äppelkaka med citron 
och kardemumma
Ingredienser:

125 g smör eller margarin
1 1/2 dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
1 citron (endast det rivna skalet)
2 ägg
2 1/2 dl vetemjöl
1/2 tsk bakpulver
2 msk mjölk

Fyllning och garnering
4 medelstora äpplen
1 tsk kardemummakärnor
1 msk strösocker

Sätt ugnen på 175°C.
Smörj en rund form med löstagbar 
kant, ca 24 cm i diameter, med 
matfett.

Kaka: Smält matfettet och låt det 
svalna. Rör matfettet med socker, 
vanilj och citronskal. Tillsätt ett ägg 
i taget och rör mellan varje. Rör 
ner mjölet blandat med bakpulvret 
och mjölken. Häll smeten i formen.

Fyllning och garnering: Skär 
äpplena i tunna klyftor. Stick ner 
dem tätt i smeten. Stöt kardemum-
makärnorna och blanda med sock-
ret. Strö det över äpplena. Grädda 
kakan i nedre delen av ugnen 
30–35 minuter.

Servera kakan ljummen 

eller kall med glass, 

vaniljsås eller lättvispad 

grädde smaksatt med 

vaniljsocker.

VEGO-
MAT

KOKBOK:  Mega vego – Sara Ask & Lisa Bjärbo 
Sara Ask och Lisa Bjärbos två succékokböcker har nu blivit 
ihopslagna i Mega vego tillsammans med en mängd nya 
rätter och tips. Här finns vegetariska recept för hela familjen, 
budgettips och knep för att spara tid vid matlagningen. 

DECKARE: 
De vänsterhäntas 
förening – 
Håkan Nesser 
Äntligen möts de, Nes-
sers huvudpersoner, Van 
Veeteren och Barbarotti. 
Nya ledtrådar dyker upp i 
ett gammalt mordfall. En 
mördare är på fri fot och 
ute efter hämnd. Men 
vem är det egentligen? 

BARNBOK:  (6–9 ÅR) 
Så funkar Sverige – 
Matilda Westerman  
Kanske har du bott i Sve-
rige i hela ditt liv? Kan-
ske har du precis flyttat 
hit? Oavsett undrar du 
säkert över en hel del! 
Hur funkar landet egent-
ligen? Vem bestämmer? 
Och vad händer när 
det inte funkar? 

UNGA VUXNA: 
Flickan på hotellet – 
Katarina Wennstam  
Alex råkar höra att en 
ung tjej har hittats död. 
Strypt på ett hotellrum 
i Alex egen stadsdel. 
Tillsammans med sina 
vänner söker hon svar 
på nätet. Plötsligt är de 
farligt nära en misstänkt 
som inte verkar tveka att 
göra om sitt brott. 

SPÄNNINGS-
ROMAN

HUR 
FUNKAR 

DET?

UNGDOMS-
DECKARE

»Jag har byggt 
sju bilar och 

skänkt en Ferrari 
och en lastbil till 

jobbet.«

”DET TAR EN hel kväll att bygga bara ett hjul på en så-
dan här bil. Det är reservdäck också, så bara hjulen tar väl 
en vecka. För hela bilen tar det ungefär ett par månader 
beroende på hur effektiv man är. De är i skala 1:8, så en 
bil är ungefär 70 centimeter lång. 

I vanliga byggsatser använder man lim, men de här 
kommer från ett lite exklusivare italienskt märke så då är 
det små, små skruvar och muttrar. Jag har nog byggt sju 
stycken och har skänkt en Ferrari och en lastbil till job-
bet eftersom jag inte får plats med alla här hemma. 

Just nu håller jag på att konstruera en kalender till en 
bowlingklubb i Getinge. Den ska innehålla spelschema, 
medlemmarna och kunna få plats i plånboken. Själv spe-
lar jag i Halmstads pensionärers bowlingklubb. En gång i 
veckan åker vi upp till Falkenberg och tränar och då och 
då har vi utbyte med pensionärer från andra städer då vi 
spelar, äter och har det trevligt.”

                                            TEXT: HANNA KLUMBIESGert Karlsson
Familj: Singel. Gör: Pensionär. 
Arbetade tidigare på teknik- och 

fritidsförvaltningen. 
Intressen: Bowling. Bor: Anders-

berg. Smultronställe i 
Halmstad: Min balkong där jag 
har utsikt över ”Jörgens pinne” 

och havet. Där sitter jag ofta 
på kvällarna.

Lamborghini Aventador 
består av runt 800 delar. 
Förutom bilarna ägnar 
sig Gert Karlsson också 
åt att vara kommunens 
lotterikontrollant och 
skriva frågor till Korpens 
Galgbergspromenad.
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GODA GRANNAR
ODLING PÅ ROTORP

Att kunna odla grönsaker till husbehov uppskattas av många boen-
de på Rotorp. En som varit med från start är Lennart Hansson, som 
därtill förskönar närområdet med sin ”gerillaodling”.

Grannsämjan 
odlas på Rotorp  
Text: Gert-Åke Kegg  Foto: Anders Andersson

 I år är det 40 år sedan familjen Hansson 
lämnade Stockholmsregionen 
till förmån för Halmstad. Polisen 
Lennart och läraren Eva trivdes med 
storstadspulsen, men ville ge sina 
döttrar en lugnare uppväxtmiljö. När 

Lennart erbjöds en tjänst i Halmstad 1978 bytte 
de fyran i Alby mot HFAB:s före detta radhus i 
två plan på Bildhuggarevägen. 

– Flytten var rena bingon, säger Lennart och 
ler. Vi fick mer plats och sänkte både hyran 
och kommunalskatten. Dessutom kom vi till 
ett barnvänligt område med mycket grönt i 
omgivningarna. 

Grönt skulle det även bli i den lilla trädgården 
där Lennarts odlarintresse fick fritt utlopp.

När döttrarna lämnat boet ville Lennart och 
Eva komma närmare centrum. Ett tips från en 
förvaltare på HFAB ledde till Rotorp och ett 
hus som tidigare varit ett flickhem. Efter en 
renovering året innan hade korridorboendet 
förvandlats till rymliga fyror med två badrum 
och öppen spis med braskamin i 
vardagsrummet – varav en var ledig.

– Vi bestämde oss på första 
visningen och nu har vi bott här i 
14 år. 

De har fortsatt att hålla 
lägenheten i toppskick med hjälp 
av Underhållsfonden. Lennart 
hyr även ett utrymme i källaren där 
han kan måla och snickra efter behov. 
Ett par bord och hyllor i den trivsamma 
lägenheten är hans verk. Eva är aktiv i Rotorps 
stickkafé och i bokcirklar, så båda har fullt upp. 

När det gäller odlingarna spelade Lennarts 
kontakt med förvaltaren roll även där. När de 

för flera år sedan pratade om hur gräsytorna 
mellan husen på Rotorp skulle kunna användas, 
föddes tanken på att låta hyresgästerna odla 
grönsaker till husbehov. Lennart gjorde ett 
förslag på hur odlingarna skulle placeras och se 
ut, vilket HFAB nappade på.

– HFAB står för jord, pallkragar och vindskydd, 
och alla som bor här omkring kan vara med. 

INTRESSET FÖR PROJEKTET har ökat efter 
hand. Gräsplätten mellan Hyltegatan 2 och 4 
rymmer nu fjorton odlingslådor, varav Lennart 
sköter om två. Det är han som odlar och Eva 
som skördar. Det mesta äter de själva, men när 
de är bortresta får grannarna gärna ta för sig.

I en pallkrage på 120x80 centimeter får man 
plats med förvånansvärt mycket.

– Jag odlar sallad, spenat, rädisor, morötter, 
oregano, lök av olika slag, dill, smultron och 
ärtor och bönor på spaljé. 

Odlingen är en trevlig mötesplats och alla 
hjälps åt med skötsel och tillsyn. Lennart har 

försett en vattenkran med en slangstump 
så att kannorna kan fyllas på marknivå. 

Det är typiskt Lennart, att via en liten 
egen insats underlätta för andra i 
grannskapet.

Ett annat initiativ är 
rosenbuskarna som klättar uppför 

vindskyddet. Lennart har planterat 
och håller ordning på dem – med 

HFAB:s goda minne.
– De kallar det ”gerillaodling” på skämt, men 

det ser bättre ut nu än när det bara var ett plank. 
Dessutom är det roligt att göra lite fint, säger 
Lennart, som efter yrkeslivet i allmänhetens 
tjänst fortsätter att göra gott även som pensionär.

Lennart 
Hansson
Ålder: 69 år.
Familj: Hustrun Eva, 
70 år. Två döttrar 
med familjer, fyra 
barnbarn.
Bor: På Rotorp.
Gör: Pensionär.
Intressen: Att fixa 
och dona, odling-
arna, konst och 
fritidshuset på Torsö  
i Vänern. 
Favoritplats i Halm-
stad: Prins Bertils stig, 
särskilt runt Grötvik.

BLI EN GOD GRANNE: 
• Heja på folk i området. 
• Bjud till och var positiv. 
• Hjälp varandra med post 
  och blommor.

Tips!

Rosenbuskarna som 
klättrar uppför vind-
skyddet har Lennart 
planterat på eget bevåg.

Odlingen på gräsplät-
ten mellan Hyltegatan 
2 och 4 är en trevlig mö-
tesplats där alla hjälps 
åt med skötseln.
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FRÅGA
EXPERTERNA

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

SÅ FUNKAR DET
VANLIGA FRÅGOR FÅR SVAR

Lång väg innan 
vräkning
Det ska ganska mycket till för att en hyresgäst ska bli vräkt. 
Innan det har gått så långt finns det många åtgärder att 
vidta. Ann-Margret Lindell, krav- och inkassohandläggare 
på HFAB, berättar om sitt vräkningsförebyggande arbete. 

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 

På vilket sätt jobbar HFAB vräk-
ningsförebyggande? 

– Vi har tillsammans med so-
cialförvaltningen, ekonomiskt 
bistånd, hemvårdsförvaltningen 
och psykiatrin ett nätverk som 
träffas fyra gånger per år och pra-
tar om hur vi kan jobba tillsam-
mans för att förebygga vräkning. 
Sedan träffar vi socialförvalt-
ningen en gång i månaden och 
går igenom ärenden som gått till 
Kronofogden. Att ha en personlig 

kontakt i det förebyggande 
arbetet är mycket viktigt.

Vilken information får 
hyresgästen innan den blir 
vräkt? 

– Dag fyra i månaden skickar 
vi en sms-påminnelse till alla 
som inte har betalat hyran. Dag 
åtta och nio ringer kundvärden 
de som inte har betalat. Då finns 
en möjlighet att få anstånd och/ 
eller en avbetalningsplan. Dag tio 

skickar vi ut ett inkassokrav på 
180 kronor. Då är det många som 
hör av sig till oss och vi kan göra 
upp en avbetalningsplan även då. 
Den tjugonde dagen går det till 
Kronofogden. När hyresgästen 
har fått ett utslag från dem har de 
tre veckor på sig att betala innan 
de vräks. 

Är det vanligt att hyresgäster 
blir vräkta? 

– Nej, vi försöker alltid att hitta 
lösningar så att det inte behöver 
gå så långt. Fram till datumet 

för vräkningen arbetar 
vi aktivt med att hitta 

lösningar – vi har möten 
med hyresgästerna 
och försöker reda ut 
och hjälpa dem. Vi 
löser nästan allt. I år 

har vi haft totalt två 
vräkningar. 

Kan man få lägenhet hos HFAB 
igen även om man blivit vräkt 
tidigare?  

– Ja, det kan man. Om man har 
blivit vräkt och betalar skulden 
finns det inga hinder för att söka 
lägenhet hos oss igen. Vi vill 
inte straffa människor på det 
sättet. Men man måste vänta 
i två år innan man söker igen 
och man får inte ha haft någon 
betalningsanmärkning de senaste 
12 månaderna. 

 Jag har haft e-faktura hos er 
och har nu bytt bank. Hur går jag 
tillväga? Kan jag få min hyra på  
e-faktura?

SVAR: Visst kan du få din hyra på 
e-faktura igen. Du gör bara en ny 
anmälan i den nya internetbanken. 
Är det något som är oklart i samband 
med anmälan, vänder du dig till in-
ternetbankens support.
                            ULLAMIA DALHOV                           

Kan jag ha 
e-faktura?

Är HFAB miljö-
vänliga? 

 HFAB har fått priser av Natur-
skyddsföreningen för vattenbespa-
ring. Hur kommer det sig då att ni 
fortfarande har toalettstolar från 
80-talet som slukar uppemot 6–8 
liter? Ni har också fönster som är 
från 70-talet och läcker som såll. Är 
detta verkligen miljövänligt? 

SVAR: Beroende på hur avlopps-
systemet ser ut i huset kan vi inte 
riskera stopp i avloppen. Funktionen 
måste få gå först. Årsmodellen på to-
alettstolen är inte alltid utlösande för 
ett byte, utan prestanda och skick. 
Att undvika rinnande toalettstolar 
är viktigare än spolvattenvolymen. 
Man kan reducera spolvattenvoly-
men i äldre toalettstolar utan att byta 
hela stolen. Det är inte självklart att 
byta fönster enbart av energibespa-
ringsskäl, speciellt inte om fönstren 
är i gott skick. Återbetalningstiden 
är lång. Att fönstret upplevs läcka 
med drag som följd beror ofta på 
att uteluftsventiler stängts till, att 
tätningslister lossnat eller att vissa 
äldre lägenheters uteluftsventiler i 
vardagsrum utformades som väd-
ringsfönster eller genom vädrings-
beslag i fönstret. Men finns ett 
underhållsbehov och vi måste byta 
fönster, byter vi till nyproduktions-
standard och undersöker om vi sam-
tidigt kan förbättra komforten med 
bättre uteluftsventiler.
                              ULF JOHANSSON

 Jag hyr ut min lägenhet i andra 
hand eftersom jag samboprövar. 
Nu har jag gjort slut med min sam-
bo. Har jag rätt att flytta tillbaka 
till min lägenhet innan det har gått 
ett år? 

SVAR: HFAB kan förkorta uthyr-
ningstiden, men det beror på vilken 
överenskommelse som har gjorts 
mellan förstahandshyresgästen och 
andrahandshyresgästen. 
                   THERESE UVESTEN LANS

Hur får jag 
i gång tv:n?

 Jag har skänkt min gamla tv till 
min bror som bor på A-ringen. Det 
gick inte att få bild genom anslut-
ning till antenn. Måste man gå via 
Comhem eller varför funkar det 
inte att se på SVT1 och SVT2? 

SVAR: Anslut tv:n till antennuttaget 
och gör en ny kanalsökning via me-
nyn på tv:n. 
                               MATS CARLSSON

Kan sambo-
prövningstiden 
kortas ned? 

Therese Uvesten 
Lans, Kundvärd

Mats Carlsson, 
IT-ansvarig

Ulf Johansson, 
Energi- och VVS-
samordnare

Ullamia Dalhov, 
Hyresadministratör

Tips!
HAR DU EKONOMISKA PROBLEM? 
Då kan du vända dig till Halmstads kommuns budget- och skuldrådgivning. 
De kan ge praktiska råd om din vardagsekonomi, hjälpa till med att upprätta 
en hushållsbudget eller med att kartlägga dina skulder för att hitta en långsik-
tig lösning. Rådgivningen är gratis och personalen har tystnadsplikt.

KONTAKTUPPGIFTER 
TILL BUDGET- OCH 

SKULDRÅDGIVARNA

Telefon: 035-13 70 00 
Drop in: Tisdagar 
13–16, Rådhuset, 

Stora torg



sader och delar av den gamla muren 
som omringade gjuteriet kommer 
tillsammans med ett par byggnader 
att bevaras och det blir många gröna 
planteringar. På gårdarna kommer 
gemensamma uteplatser att finnas och 
de flesta lägenheterna kommer att ha 
balkong eller uteplats.   

NÄR: Bygget av Lundgrens trädgårdar 
påbörjades under sommaren 2018. 
Kvarteret Kantorn 1 är inflyttningsklart 
innan semestern 2020 och kvarteret 
Kemisten 2 på senhösten samma år. 

VAR: Lundgrens trädgårdar. Kvarteret 
Kemisten 2 och Kvarteret Kantorn 1. 
Linnégatan, Bryngelshusgatan och 
Järnvägen på den västra sidan.

VAD: Centralt i Halmstad förvandlas 
det tidigare gjuteriet vid järnvägen till 
243 nya lägenheter i form av ettor, 
tvåor, treor och fyror. Lägenheterna för-
delas på två större vinkelhus där höjden 
på varje hus varierar mellan tre och fem 
våningar. Området kommer att präglas 
av en industriell känsla för att knyta an 
till platsens historia. Husen får tegelfa-

VI BYGGER
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