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HUSVÄRDVI PÅ HFAB

” Alla felanmälningar  
jag får är olika”
Snickaren Ludwig Bertilsson letade efter ett nytt, 
kreativt hantverksjobb med mycket kontakt med 
andra människor. Nu har han jobbat i snart ett halvår 
som husvärd på HFAB.

– Jag älskar mitt jobb, det är jätteroligt, säger han.

Vad gör du på jobbet?

– Jag är husvärd för HFAB:s företagslokaler och äldre
boenden, så jag jobbar över hela Halmstad till skillnad 
från de andra husvärdarna, som ansvarar för ett speci
fikt bostadsområde. Att vara husvärd har likheter med 
jobbet som vaktmästare. Jag hjälper våra hyresgäster 
när de har problem, med saker som dörrar, ventila
tion, vatten och avlopp. Ofta kan jag lösa problemen 
på egen hand, annars ringer jag in en entreprenör.

Vad är det bästa med jobbet?

– Oj, det finns mycket att välja bland. För det första är 
HFAB en stor och trygg arbetsgivare med ordning 
och reda på sin organisation. Jag har blivit varmt väl
komnad, vilket känns jätteroligt. Sedan är det så 
klart kul att jobba med något man tycker om och 
som är så brett. Jag träffar mycket människor på 
dagarna, både på olika företag och äldre. De äldre vill 
gärna att man stannar en stund och pratar, vilket 
jag alltid försöker göra om jag har tid. Ofta är 
det också enklare att prata direkt med 
dem som behöver hjälp än att utgå 
från en skriftlig order.

Vilken är den största utmaningen?

– Jag har fortfarande mycket kvar 
att lära mig och sätta mig in i. 
Nästan alla felanmälningar jag får 
är olika, så man lär sig mycket längs 
vägen. Jag kan inte allt än, men jag 
har jättebra kollegor som jag alltid kan 
be om hjälp om det behövs.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Då tittar jag gärna på fotboll, spontan
idrottar eller reser med min sambo. 
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Vi bygger när 
Halmstad växer
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Borgen bokades snabbt
På mindre än en kvart blev 

alla lägenheter i Kvarteret 
Borgen uthyrda när de 
släpptes till allmän
heten. Läs mer på 
sidan 5.

Bonus blir underhåll
Nästa år byter 
Bonusfonden namn 
till Underhållsfonden. 
Läs mer om föränd
ringen på sidan 9.

DET LACKAR MOT jul och nytt år! Både i 
staden, på kontoret och hemma märks 
förberedelserna för fullt med stjärnor, ad
ventsljusstakar och doften av glögg och 
pepparkakor. Efter ett halvår på posten som 
VD för HFAB funderar jag ofta på hur vi kan 
bli bättre för våra hyresgäster i framtiden 
och använda de resurser vi har så effektivt 
som vi bara kan. Våra planer för 2017 har 
börjat ta form.

 Nästa år fyller HFAB 75 år. Lite firande 
har vi bestämt att det blir. Den 23 mars 
1942 grundades Halmstads eget fastighets
bolag, HFAB, för att komma till rätta med 
den dåvarande bostadsbristen i Halmstad. 
Nu, drygt 10 000 lägenheter senare, har vi 
återigen brist på bostäder. Vi anstränger 
oss till det yttersta för att få fram fler lä
genheter – vi bygger om lokaler till lägen
heter, vi bygger både till och på bostäder i 
befintliga hus och såklart bygger vi helt nya 
hus. Samtidigt fortsätter Halmstad att växa.

 Med detta önskar jag er alla en riktigt  

           God Jul och ett Gott Nytt år!

MARIE THELANDER DELLHAG
VD HFAB

saker du inte 
bör missa i 
detta nummer

Känner du till någon intressant  
person som du skulle vilja  

läsa om i tidningen?

Tipsa oss! Skicka epost till  
magnus.weberg@hfab.se eller 

lina.keilo@hfab.se.

Ringa kan du göra 
till 035-13 83 81.

Tipsa hallå!
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Tjugondag Knut dansas julen ut. Kom ihåg att 
granen hör hemma på återvinningsstationen, 
efter att den stått grön och grann i stugan.

... Ulf Eriksson som började som ny 

fastighetsutvecklingschef på HFAB 

den 1 november. Vad gör en 

fastighetsutvecklingschef?

– Jag ansvarar för en avdelning om 
cirka 15 personer som jobbar med 
nyproduktionsprojekt, ombyggnadspro-
jekt, energi och avtal. Stort fokus ligger 
dels på det befintliga beståndet, dels på 
nyproduktion genom att vi ska produce-
ra 1 000 lägenheter under fem år.
Vad kommer du att bidra med?

– Jag har lång erfarenhet av fastig-
hetsförvaltning och har framför allt 
arbetat i privatägda fastighetsbolag, 
senast på Akelius Fastigheter, och kan 
nog bidra med en del erfarenhet 
därifrån. Jag tror inte att privata och 
kommunala fastighetsbolag skiljer sig 
så mycket åt, men man är nog mer 
kundfokuserad i de kommunala 
medan de privata är mer styrda av 
kostnader och intäkter.

Vad ser du mest fram emot med 

det nya jobbet?

– Det som lockar och känns allra 
roligast är att jag blir mer involverad i 
nyproduktion och byggentreprenader 
än jag varit tidigare, nu får jag komma 
nära byggbranschen. Jag har tidigare 
arbetat med energifrågor, vilket jag 
även kommer att göra nu, och det är 
något som tilltalar mig mycket. Att få 
jobba på ”hemmaplan” i Halmstad och 
få vara delaktig i stadens utveckling 
känns inspirerande och utmanande. 

4 FASTIGHETER, 8 trappupp-
gångar och 88 lägenheter. Det 
är vad som ingår i det på-
gående renoveringsprojektet 
på Klackerup. Bostadsområdet 
byggdes i slutet av 1950-talet, 
vilket innebär att såväl 
stammar, el och ventilation nu 
behöver bytas ut.

Förnyelsearbetet innebär 
bland annat nya badrum, nya 

kök (för den som vill), ny el, 
nya fönster och nya förråd. 
Det kommer även att byggas 
nya vindsvåningar plus att 
utemiljön kommer att 
förbättras.

– Den stora utmaningen 
har varit att hitta tekniska 
lösningar för installationer. 
Till exempel att få avancerad 
ventilation att fungera i gamla 

fastigheter. Men det har vi 
lyckats med och nu har vi 
2016 års standard i dessa 
50-talshus, säger Joakim 
Patsonen, fastighetsingenjör 
på HFAB.

Arbetet med de aktuella 
fastigheterna beräknas vara 
helt klart i juni 2017 och 
planer finns för fortsatt 
förnyelse i området. 

HALLÅ DÄR … Renovering i Klackerup

Stort intresse  
för Kvarteret Borgen

Släng granen  
på rätt plats

VALLÅS TORG SKA rustas upp och 
HFAB bygger bostäder, lokaler och 
förnyade mötesplatser. Det handlar 
om cirka 140 hyresrätter med in
flyttning i början av 2018.

Vill du ha regelbunden informa
tion om ombyggnationen och 
kommande förhandsinformation 
om uthyrningen? Anmäl dig för 
epostutskick på hfab.se.

HÅLL DIG UPPDATERAD  
OM VALLÅS TORG

NY STANDARD. Renoveringsarbete av fyra fastigheter i bostadsområdet Klackerup pågår för närvarande. Arbetet 
beräknas vara klart i juni 2017.

RESERVERAT. De nybyggda lägenheterna i Kvarteret Borgen var oerhört populära 
och blev snabbt reserverade. Under de två uthyrningsdagarna i oktober fanns 
HFAB:s personal på plats i kundcenter. Här visar distriktschef Johan Staberg, anställd 
på HFAB, Mikael Johansson hur uthyrningen fungerar.

Antal lägenheter som HFAB ska producera under de närmaste 
fem åren. Det finns ett stort behov av bostäder i Halmstad 

och HFAB dubblerar därför sin produktion. De områden det  
främst handlar om är: Kvarteret Borgen på Söder (179  

lägenheter), Vallås Torg (138 lägenheter), Kvarteret  
Juristen i centrum (48 lägenheter), Vårhem  

(32 lägenheter), Nissastrand (180 lägenheter)  
och Lundgrens Trädgårdar (210 lägenheter).  

Siffrorna är preliminära.

1000
SIFFRAN

DE 179 LÄGENHETERNA i det 
nybyggda Kvarteret Borgen på 
Söder reserverades snabbt när de 
släpptes för uthyrning i oktober. 
Den här gången skedde processen 
digitalt genom en så kallad 
lägenhetsväljare där HFAB:s 
hyresgäster fick förtur under en 
dag. Resten av lägenheterna blev 

tillgängliga för allmänheten vid ett 
senare tillfälle och redan efter 
mindre än en kvart var samtliga 
reserverade. Vid återbud kommer 
de aktuella lägenheterna återigen 
presenteras i lägenhetsväljaren.

Inflyttning i Kvarteret Borgen 
sker under hösten 2017 och våren 
2018. 
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 Att just tvättstugan är viktig syns tydligt 
i HFAB:s årliga NFKI-undersökning 
som mäter hur nöjda hyresgästerna är. 

Det är många som tycker till om sin tvättstuga i 
undersökningen och det är bra eftersom svaren 
hjälper HFAB att lösa eventuella problem. 
Resultatet av undersökningen 2016 ledde till 
exempel till en omfattande inventering av alla 
tvättstugor.

Alla som bor i hyresrätt vet hur viktigt det är att 
tvättstugan fungerar. Det vet även personalen på 

HFAB, som just nu jobbar intensivt med att se över vilka 
tvättstugor som behöver förnyas.
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De gör rent hus
i tvättstugan

NFKI – EN CHANS  
ATT PÅVERKA
NFKI står för NöjdFörvaltningsKvalitets
Index och är en undersökning som HFAB 
skickar ut till 4 500 slumpvis utvalda 
hyresgäster.

Syftet med undersökningen är att ge en 
bild av vad HFAB:s hyresgäster tycker om 
fastighetsförvaltningen. Förutom att få ett 
mått på hur nöjda hyresgästerna är får 
HFAB också reda på vilka faktorer som är 
särskilt angelägna att förbättra. NFKI
undersökningen används sedan som un
derlag för att lösa de problem som finns.

I årets undersökning fick HFAB betyget 
67,8 på en hundragradig skala. 

– Många hyresgäster har inte egen tvättma-
skin i lägenheten, har ont om tid och ibland 
flera barn, vilket kräver lediga tvättider och 
maskiner som fungerar. Därför är det viktigt 
för oss att få en överblick, vi vill ju ha nöjda 
hyresgäster, säger Linda Brunnegård på 
HFAB:s fastighetsutvecklingsavdelning.

TOTALT HAR HFAB 281 tvättstugor och just nu 
jobbar Linda Brunnegård och kollegan Arber 
Maloku med inventeringen. De har rangordnat 
tvättstugorna och tittat på nöjdhet, vilka 
tvättstugor som kostat mest i reparation och 
vilka som fått flest felanmälningar. De 
tvättstugor med sämst betyg inventerades först, 
för att sedan få fram en prioritetsordning för 
vilka som behöver förnyas.

– Att erbjuda moderna tvättstugor gör både 
hyresgästerna nöjda och miljön bättre. Gamla 
maskiner med många felanmälningar och 
klagomål är oftast inte energisnåla och när vi 
byter väljer vi alltid mer energieffektiva 
alternativ utan att ge avkall på funktion, menar 
Linda Brunnegård.

Men det är inte alltid maskinernas ålder som 
är avgörande för nöjdheten. På Andersbergs-
ringen fanns det två tvättstugor med ganska 
nya maskiner, som ändå fick lågt betyg.

KOLL PÅ MASKINERNA. Linda Brunnegård 
på HFAB:s fastighetsutvecklingsavdelning 

har gjort en tvättstuge inventering.  
Tomas Eriksson är husvärd på Andersberg 

där tvättstugan hade många felanmäl-
ningar. Nu är problemen lösta och  

hyresgästerna nöjda.
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– Det var egentligen bara tvättstugan som de 
boende var missnöjda med. Torkskåpen 
fungerade dåligt och hade höga reparations-
kostnader och många felanmälningar, säger 
Linda Brunnegård.

TOMAS ERIKSSON ÄR husvärd på Andersberg 
och den som först slog larm om torkskåps- 
problemet på Andersberg.

– Jag fick många samtal från hyresgäster om 
att torkskåpen inte fungerade. Den här tvätt-
stugan används av 206 hushåll och den är i 
princip igång mellan klockan 7 och 23 varje 
dag. Maskinerna måste fungera, säger Tomas 
Eriksson.

Linda Brunnegård bestämde sig för att själv 
undersöka torkskåpen. Hon tog med sig tvätt 
som hon tvättade och provtorkade på plats och 
hade efter det en dialog med leverantören om 

bristen i funktionen. Det visade sig att torkskå-
pen hade ett fabriksfel. Felet är nu åtgärdat och 
skåpen fungerar igen.

– Tack vare att våra hyresgäster larmade 
kunde leverantören åtgärda felet och alla 
likadana skåp kontrollerades och åtgärdades, så 
nu har vi den avsedda kombinationen energi-
effektivitet och funktionalitet, säger Linda 
Brunnegård, som personligen engagerade sig i 
att komma till rätta med torkskåpen.

Husvärden Tomas Eriksson betonar att 
hyresgästerna har stort ansvar och inflytande i 
att gemensamma utrymmen fungerar.

– Hade inte hyresgästerna felanmält hade 
missnöjet funnits kvar och torkskåpen hade 
inte blivit fixade. Det är väldigt viktigt att man 
svarar på HFAB:s undersökning och att man 
kontaktar oss husvärdar. Vi lagar så fort vi kan, 
säger han. 

ü Följ reglerna. De är till för att skapa 
goda relationer, inte konflikter.

ü Respektera bokad tvättid och 
utnyttja inte någon annans tvättid 

även om maskinen är ledig. Den som har 
bokat kan vilja ha den senare och alla 
kommer inte precis när tiden börjar. Det 
är den som bokat tiden som har rätt att 
tvätta.

üDosera tvättmedel rätt, inte för 
mycket, inte för litet. Använd 

gärna miljömärkt tvättmedel.

ü Följ maskinernas instruktioner. 
Stäng gärna av maskinen efter dig 

för att spara energi.

üAnvänd gärna tvättpåse vid tvätt 
av bygelBH så att den inte går 

sönder eller skadar maskinerna.

ü Torka av efter dig och torka ur 
överblivet tvättmedel.

ü Ta bort ludd och smuts från filter 
och rengör torkskåp.

üAnmäl till husvärd så fort du upp
täcker fel på maskinerna. Ett fel 

fixas inom fem dagar, om inte reservdelar 
behöver beställas.

üHusdjur ska inte vistas i tvättstu
gan.

ü Rökning är förbjuden, men ta gär
na en kopp kaffe med fikabröd.

ü Se till att dörren stängs efter dig 
när du går därifrån.

Ny fond för rätt underhåll

DEN 1 MARS 2017 blir Bonusfonden lägen-
hetsbunden i stället för hyresgästbunden och 
byter samtidigt namn till Underhållsfonden. 
Fondsaldot som hyresgästerna har idag 
kommer att finnas kvar. Som hyresgäst hos 
HFAB ingår lägenhets underhållet i hyran. 
Genom ett fondsystem avsätts varje månad 
medel till lägenheternas underhåll. Vad som 
behöver göras och när det ska genomföras är 
det hyresgästen själv som bestämmer.

– HFAB har valt ett fondsystem eftersom det 
är viktigt för oss att våra hyresgäster har 
möjlighet att själva kunna påverka underhållet 
i sitt boende för att kunna trivas hos oss, säger 
Helene Blomberg, affärsområdeschef Bostäder 
på HFAB.

Friheten att själv bestämma innebär också ett 

Nästa år byter Bonusfonden 
namn. Genom den nya Under
hållsfonden har du själv möjlighet 
att påverka ditt boende, precis 
som tidigare.

eget ansvar för att lägenheten hålls i gott skick. 
Hyresgästen beställer själv underhåll av ytskikt, 
som golv, väggar och tak när det finns behov av 
det. Detta är egentligen inget nytt, men med 
namnbyte och övergång till lägenhetsbunden 
fond hoppas HFAB att det blir tydligare hur 
fonden ska användas.

– Förändringen görs för att det är oerhört 
viktigt att alla lägenheter underhålls regelbun-
det. När fondsaldot stannar kvar kan nästa 
hyresgäst använda underhållsfonden till det 
underhåll som behövs, säger Helene Blomberg. 

FÖR DEN SOM vill höja standarden i sin 
lägenhet kommer ett sortiment av hyreshöjan-
de val (”tillval”) att finnas kvar även i fort-
sättningen. Här kan man välja att uppgradera 
sin lägenhet med exempelvis tvättmaskin, 
diskmaskin eller säkerhetsdörr. HFAB 
kommer också utöka valen genom att erbjuda 
ett kökspaket och fler vitvaror. Även andra 
valmöjligheter som efterfrågats av hyresgäster 
kan tillkomma framöver.

Alla som funderar på att göra om hemma 

kan besöka HFAB. Här finns engagerad 
personal som gärna ger tips och hjälper till att 
välja inredning.

– Om din lägenhet har behov av renovering 
ska du passa på att nyttja din lägenhets under-
hållsfond. Det är ett bra sätt att få det fint och 
nytt hemma, konstaterar Helene Blomberg. 

UNDERHÅLLSFONDEN
l�Underhållsfonden blir lägenhetsbunden.

l�Vid flytt stannar fondsaldot kvar i lägen
heten för nästa hyresgäst att använda.

l  Underhållsfondens saldo kan användas 
till allt fondsortiment.

l  Följande ingår i fondsortimentet: mål
ning och tapetsering av väggar, slipning/
byte av golv, innerdörrar, bänkskiva och 
sprutmålning av köksluckor.

l�Kontantinsatser tas bort för hyres 
höjande val.

Läs mer om nya Underhållsfonden på hfab.se.

TIPS FÖR TRIVSEL 
I TVÄTTSTUGAN

”Hade inte hyresgästerna felanmält  
hade missnöjet funnits kvar och  

torkskåpen hade inte blivit fixade.”
TOMAS ERIKSSON, HUSVÄRD PÅ HFAB

SÄTTS PÅ PROV. ”Vi tar alla felanmälningar på allvar och denna gången tog vi ytterligare ett grepp och provtvät
tade och torkade själva. Torkskåpen fungerade inte, det visade sig vara ett konstruktionsfel”, säger Linda Brunne
gård om maskinerna på Andersberg. 
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 FÖR 34 ÅR sedan flyttade Monika 
Andersson in i sin 3-rumslägenhet på 
Grönevångsvägen på Andersberg, 

tillsammans med sin man Olle. Hon trivs 
väldigt bra och har inga planer på att flytta 
därifrån.

I lägenheten finns tomtar i överflöd. Tomtar 
ridandes på grisar, ståendes på rad och på 
höjden, liggande, dansande och sittande på 
slädar. Tomtar med stora och små mössor, 
gröna och röda byxor, långt och kort skägg och 
en och en annan tomtemor.

De ligger och hänger på fönsterbrädor, 
bokhyllor och står uppradade på varenda liten 
yta. På hallbordet, vid fönstret, på matsalsbor-
det och de som inte får plats står på golvet. Och 
då är inte ens alla tomtar uppackade.

Monika har alltid gillat tomtar, men det var 
inget medvetet beslut att börja samla utan det 
började ungefär när hon och hennes man 
flyttade in i lägenheten på Andersberg.

– Jag och min man köpte tomtar på markna-
der, i affärer i Halmstad och på Ullared. Alla 

När julen närmar sig Halmstad har tomtarna på 
Grönevångsvägen redan varit framme sedan i okto
ber. Monika Andersson har en unik samling på upp

emot 600 tomtar som hon delar lägenhet med.

vet att jag gillar tomtar så flera tomtar är 
presenter från andra, berättar hon.

Varifrån tomteintresset kommer minns inte 
Monika, hon har alltid varit intresserad, men 
det verkar ligga i generna. Hennes ena syster 
har också samlat på tomtar.

UNDER VÅREN OCH sommaren är skåpen 
fulla av kartonger med tomtar som är 
inpackade i flera lager tidningspapper och 
gummiband. Men redan i oktober plockas 
tomtarna fram.

– Det tar tre dagar för mig att ta fram alla 
tomtarna. Det går ju lite långsamt eftersom jag 
har värk, men jag tar en hylla i taget. Jag har 
tomtarna framme till slutet av januari. Det ger 
maximalt med glädje att njuta av dem. Det är 
inte så många som sett min samling, men de 
som har det blir imponerade.

Monika säger att även hennes man uppskat-
tade tomtarna.

– När min man levde satte han sig i fåtöljen i 
vardagsrummet när alla tomtarna var framme 

Här finns inga  
tomtar på loftet

TEXT: MARIA ERIKSSON FOTO: ANDERS ANDERSSON

MONIKA ANDERSSON
ÅLDER: 69 år.

BOR: Grönevångsvägen, Andersberg.

GÖR: Är en aktiv pensionär.

INTRESSEN: Bakning och tomtar.

ÖVRIGA JULTRADITIONER: Det blir 
grönsakssoppa och ris à la Malta, kaffe 
och kaka. Grönsakssoppan är en tradition 
sedan hennes mamma levde.

SKÄGGIG SAMLING. Monika 
Andersson samlar på tomtar 
och har närmare 600 stycken i 
sin samling.

hallå! KNACKAR PÅ

hallå! KNACKAR PÅ
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Monikas fyra finaste figurer

och utbrast ”oh, va fina tomtar!”. Det var 
samma varje år, säger Monika och skrattar.

– Fast nu köper jag inte fler tomtar. Jag har 
inte plats.

Monika har haft flera spekulanter som velat 
köpa tomtarna, men hon har bestämt sig för att 
sälja hela samlingen om den ska säljas, inte 
enstaka. Alla tomtar är lika viktiga.

ATT BE MONIKA att välja ut de finaste 
tomtarna är så svårt att vi landar på fyra 
favoriter. En riktigt gammal, en tomte som hon 

1 ”Jag köpte den här 
tomten på en marknad 

i Snöstorp för många år 
sedan. Den är från 1912 och 
min äldsta tomte.”

2 ”Den här fick jag av 
min man Olle. Från 

början var den helt vit, men 
jag lät en konstnärlig bekant 
måla den så att den blev så 
här fin!”

3 ”Tomten med lyktan 
fick jag när jag fyllde år 

för många år sedan och har 
därför ett sentimentalt värde 
för mig.”

4 ”Den här tomten bru
kade stå vid min jul

gran varje år.”

”Jag är väldigt rädd om mina tomtar  
och vågar inte ha dem på vinden.  

Det är säkrare i lägenheten.”

fått i present från sin man, en annan present 
från sin bror och julgranstomten förstås. 

Det är ett mödosamt arbete att plocka bort 
alla tomtar. De får sitt årliga bad, torkas rena 
och läggs i lager med papper och stoppas ner i 
lådor.

– Jag är väldigt rädd om mina tomtar och 
vågar inte ha dem på vinden. Det är säkrare i 
lägenheten.

Och när tomtarna samlats in tas nya lådor 
fram. Fulla av grisar. Monika samlar nämligen 
även på grisar. 

TRÅNGT I HYLLAN. Monika Andersson började samla 
på tomtar ungefär samtidigt som hon flyttade in i 
lägenheten på Andersberg för 34 år sedan.
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KVARTERET

Koljan

Anrik butik i 
historiskt hus
Tegelhuset med adressen Viktoriagatan 10 i centrala 
Halmstad byggdes 1929. Redan då fanns det både 
lägenheter och butiker i huset. Göte Karlssons Foto 
har funnits på bottenplan sedan 1959. 

Magnus Karlsson: ”Min pappa Göte 
Karlsson startade verksamheten 
1959. Då hade en tidigare foto-
verksamhet huserat i samma lokal 
i några årtionden. Pappa drev den 

fram till början av 1980-talet, då vi 
tre barn tog över. Sedan i somras 
är jag kvar som ensam ägare.

Stundtals har det hänt väldigt 
mycket med huset. I slutet av 

1970-talet var det riktigt nergång-
et och såldes på exekutiv auktion. 
HFAB köpte fastigheten och 
rustade upp det både invändigt och 
utvändigt i mitten av 1980-talet. 

Huset var Q-märkt så man 
bevarade stilen, men det blev ett 
jättelyft, från grått till vackert! 

Butiken ligger fem minuter 
från Stora torg. Det är ett bra 
läge, centralt men inte mitt i 
centrum. I december flyttar vi 
25 meter bort till Viktoriagatan 8. 
Det är en lokal som är bättre 
anpassad för våra behov, och det 
känns riktigt roligt att få börja på 
nytt utan att vi behöver byta bort 
vårt fantastiska läge.”

BERÄTTAT FÖR: SANDRA FINLÖF  FOTO: MAGNUS KARLSSON/ARKIV

HUSET PÅ VIKTORIAGATAN 
byggdes 1929 och Göte 

Karlsson Foto har funnits på 
samma adress i nästan 60 år.

Magnus Karlsson.
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Medlar-
resultat Bärgott Klandra

Samla 
t.ex.
kraft

Chosig

Grensla!

Milli-
ampere

Ström-
ning

Är ju 
fogvans

Start

Indigo

Oav-
vänt

Trasa

Riktn.
Gripen

Trave

Reta

Ism i Kina

Kassen

Kapell

Immi-
nent Vret

Klott-
rade

Göm-
ställe

Vandra

Väska

Med 
komma

Är falskt

Stor- och 
lill- med 

kort

Antagit

Gjorde 
utkast

Ringlar

Samlare

Bör väl 
ansas

Ett slags 
gevär

De 
livegna

Exklusiv

Fläng
Yta Avsikt

Skydda Kloss
Det kallas 

kant

Ryggsäck

Ed

Skärp
Edera

Bra när 
det tän-
der till

Fjäder

Lederna i 
stan

Serieteck-
nare förr

Galen

En sorts 
steroid

Upplyst

För bak-
ning

Historia
Är ju vår

Epoker

Kejsare 
i öst

Små-
koka

Lämna

Kam

Ryssja

Ämne

Är runt

Erövra

Inte gå

I Dallas-
centrum

Udde

Det gör 
dig synlig

Instrum.

På huvu-
det förr

Okänd

Ger slut-
giltig dom

Masstad

Påstår

Föda

Ribba

På anvisad 
plats

@ Per 
Wahlén

Tallium Karp-
fisk

Är mitt
i 

skala

Samlar 
studenter

LÖSNING:  
HÖSTKRYSSET

Lös krysset, fyll i formuläret nedan och skicka till hallå!, Box 147, 301 04 Halmstad. 
Märk kuvertet med ”HFAB-krysset”. Det går även bra att skicka in ditt svar via hfab.se  
och det digitala formulär som du hittar där. Vinnarna publiceras i nästa nummer. Vi vill 
ha  lösningen oss tillhanda senast 1 februari 2017.

NAMN

REBUS

ADRESS

VINN
SKRAPLOTTER!

2 ST SKRAPLOTTER VARDERA  
TILL DE 20 FÖRSTA DRAGNA  

LÖSNINGARNA MED  
RÄTT REBUS.

ÅSA OCH CHRISTER WICKSTRÖM
– Att få fira jul hemma med våra två barn och tre 
barnbarn med god mat i lugn och ro. 

HENNY FAERLI
– Det är mest familjen som ger 
julstämningen. Det var bättre 
förr när barnen var små, då var 
vi alltid hemma hos oss. I år 
lämnar jag nog Sverige över jul 
och far till Karibien!

Julkrysset
BRIDGET NWAKA 
OKORO
– Det är att få fira med barn 
och barnbarn. Jag är katolik, 
så julen är mycket viktig för 
mig. Den 24:e går jag alltid i 
kyrkan. 

MARTIN WILDSTAM
– Familjen! Och så mat, musik 
och det vanliga. 

HELENE ALTEMYR
KUNDVÄRD HFAB

– Att få umgås med 
sina nära och kära och 
äta god mat. Helst ska 
det vara snö och inte 
för stressigt.

TEXT OCH FOTO: ANDERS ANDERSSON

VINNARE  
NR 3 2016
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SAMTAL MED BESÖKARE PÅ HFAB VID UTHYRNINGEN AV BORGEN

Birgitta Karlsson 
Linnégatan 33

Ulrika Ekengren 
Muraregatan 1b

Stina Abrahamsson 
Ekbacken 8

Kerstin Andersson 
Morgonvägen 21

Petter Alburg 
Tegnergatan 2a

Mats Lundkvist 
Margaretagatan 41

Gunilla Alvborn- 
Fältström 
Tynavägen 18 B

Barbro Ekengren 
Matadorgatan 2

Bengt A.I. Andersson 
Andersbergsringen 129

Ingvar Kullberg  
Grönevångsvägen 31

Brita Salomonson 
Bergsgatan 36

Siv Norén  
Ljustervägen 7

Karla Danielsson 
Lundflyvägen 5

AnnMarie & Börje  
Petersson  
Stellan Mörners gata 11

Gull-Britt Aaltonen  
Maratonvägen 36D

Sven-Erik Larsson 
Korvettvägen 1

Catrin Bengtsson 
Rhedinsgatan 6

Astrid Andersson 
Snäckgränd 2 

May Candell  
Fågelvägen 6E

Lars Nilsson  
Fredsgatan 19 

Vad är julstämning för dig?

hallå! FRÅGAR
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HANDPLOCKAT

EN BUTIK FULL  
AV INSPIRATION
HANDPLOCKAT ÄR EN butik som man kan 
stanna länge i, bara för att inspireras. Över 
kassan hänger industriella lampor bakom 
en gardin av ängsplockade strån. Enkelt 
och vackert. Butiksinnehavaren Cecilia 
Lind har jobbat i blomsteraffär i tio år, på 
olika platser i Sverige.

– Att jobba i stora städer har lärt mig 
mycket. I Göteborg hade vi ofta leveranser 
både till hotell och till Stadsteatern säger 
Cecilia.

Hon har stått som ägare till Handplockat 
i ett år, numera i försvarsmaktens gamla 
rekryteringskontor med stora fönster ut 
mot Fredsgatan och Kungsgatan.

Butiken har redan fått många stam
kunder. En kvinna köper några kvistar eu
kalyptus varje vecka, en annan en röd ros. 
Medan vi pratar kommer en av stammi
sarna in och köper röda rosor och ett kort 
med texten ”To my one and only”. 
Blommor är mer än bara doft och färg. De 
förmedlar kärlek och vänskap samt tröst 
till sjuka och sörjande.

För att få inspiration följer Cilla bloggare 
och tittar på Ernst på tv. 

– Affären är min lekstuga och blommor 
är viktigt. Tänk om man plockade bort alla 
blommor och växter, vad tråkigt det hade 
varit, säger Cecilia.

Julen är högsäsong och Cillas favoritjul
blomma är en snittad amaryllis. Kanske 
ihop med en kvist eller några strån. 

– Amaryllisen är en exklusiv blomma, 
men den står länge och är vacker i sin en
kelhet. Julen är en traditionell tid och då 
är det rött och naturligt som gäller. 

NATURLIG TREND. 
Cilla Lind gör ar
rangemang med 
inslag av allt naturen 
har att ge. 

Dekorerad snittamaryllis 99 kr 
(ord pris 169 kr) Färg kan variera

Gäller vid medtagande av kupong och fram till 31/12.

HANDPLOCKAT
ADRESS: Kungsgatan 20, Halmstad. 
ÄGARE: Cecilia ”Cilla” Lind.
GÖR: Säljer blommor och inredning.
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