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INNEHÅLL

VÄLKOMMEN TILL ännu ett välfyllt nummer 
av HFAB:s hyresgästmagasin ”hallå!”, som 
under det här namnet hunnit in på sitt 
sjätte(!) utgivningsår.

Våren och sommaren är alltid händelse-
rika perioder inom HFAB. För en tid sedan 
var det efterlängtad uthyrningsstart för 
kvarteret Järneken på Nissastrand, med 
50-talet smålägenheter. Intresset vid 
hyressläppet var fantastiskt!

HFAB lägger stor vikt vid hyresgästernas 
önskemål. ”Er sak är vår”, skulle man pas - 
sande kunna säga, med tanke på årstiden.
Och inom kort är det dags att svara på den 
årliga hyresgästenkäten, NFKI, som vid den 
förra undersökningen gav ett mycket 
positivt utfall med mer nöjda kunder. Det 
ska ses som ett resultat av alla de åtgärder 
som gjorts och görs för förbättringar av 
bostadsområdena när det gäller trygghet 
och standard, och framför allt utomhusmil-
jöerna. Vi lanserar även nya och generösa-
re regler när det gäller Bosök.

HFAB vill ha så nöjda kunder som möj-
ligt och tar även social hänsyn. Under året 
har flertalet hyresgäster getts möjlighet att 
komma in på arbetsmarknaden och antalet 
i år sommarjobbande ungdomar ökar från 
100 till 150. ”Sommar 2015” är ett annat 
projekt där vi under en aktivitetsvecka ger 
sysselsättning åt skollediga barn och 
ungdomar.

MAGNUS WEBERG
MARKNADSANSVARIG, HFAB

10

BESÖKSADRESS: Fredrik Ströms gata 6 
ADRESS: Box 147, 301 04 Halmstad TELEFON: 035-13 83 00 
MEJL: info@hfab.se INTERNET: hfab.se Vill du fortsätta att få ditt 
eget exemplar av hallå! fast du inte är hyresgäst hos HFAB? Maila 
halla@hfab.se

saker du inte bör 
missa i nya hallå!2 

Konst i centrum 
Tony Torro, ung konstnär som  
har öppnat galleri och egen 
ateljé intill Stadsbiblioteket 
– vinn ett av hans verk!

22
Andersbergsfestivalen
Startskottet för som - 
marens hetaste evene - 
mangsvecka med  
folkfest, tävlingar och  
spännande artister.

”Er sak är vår”

Vad vill du läsa om i det här 
 magasinet? Kom gärna med tips och 

förslag som bidrar till att ytterligare 
öka intresset för innehållet i hallå!

Skicka gärna ett e-post till  
magnus.weberg@hfab.se eller 

lina.keilo@hfab.se.

Ringa kan du göra 
till 035-13 83 81.

Tipsa hallå!

Vi hörs!
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VI PÅ HFAB | KUNDVÄRD

”Kunderna viktigast”
Lina Johansson är ny kundvärd på 
HFAB, men ett välkänt ansikte från sin 
tid i Bobutiken. Hennes jobb är att 
finnas till hands för hyresgästerna hela 
vägen från det glada beskedet att ”du 
har fått lägenheten” till besiktningen 
när det är dags att flytta ut. 
TEXT: MONICA FORSBERG 
FOTO: FREDRIK MIJH

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Alla positiva människor, som jag träffar. 

Kontakten med ”mina” hyresgäster ger 
jättemycket.

 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Mitt jobb är väldigt omväxlande, alla 
dagar är olika. Jag har ansvar för totalt 465 
lägenheter i Oskarström, Åled, Sennan, 
Simlångsdalen, Eldsberga, Trönninge och 
Tönnersjö. Oftast börjar jag dagen på 
kontoret på Fredrik Ströms gata inne i 
Halmstad där jag bland annat träffar hyres-
gäster som ska skriva på avtal. Sedan åker jag 
ofta ut till något av områdena för att hålla i en 
lägenhetsvisning eller genomföra en besikt-
ning. Jag får också många telefonsamtal från 
hyresgäster som har frågor.

 
Vad har du för bakgrund?

–  Jag har gått en treårig högskoleutbild-
ning i bygg- och fastighetsekonomi och läst 
allt från husbyggnation till ekonomi och 
juridik, det har jag stor nytta av. Att jobba 
inom fastighetsbranschen har alltid varit mitt mål, 
så jag har hamnat helt rätt!

 
Vad gör du när du inte jobbar?

– Mina största intressen är träning, bakning och 
inredning. Jag bor med min sambo Martin och vår 
hund Love i en liten stuga på Östra stranden. När 
man kommer hem till mig luktar det ofta nybakat 
och det är stor chans att det ligger några nya 
kuddar på soffan. Jag gillar att pyssla och piffa 
hemma, både inne och ute!

14

04 Plantera och skörda
dina egna tomater

05 Inflyttning med ny metod  
blev succé!

06 Cykla lugnt – ända till Paris

07 Bättre boendemiljö  
på Gustavsfält

08 Tips och råd inför
uthyrning i andra hand

10 HFAB gör nya insatser
på arbetsmarknaden

14 Teknik är kul – häng med 
till KomTek

24 Kannan ett flaggskepp
bland HFAB:s fastigheter

26 Kryssa lugnt

27 Därför flyttar vi

LINA JOHANSSON, 26 ÅR
KUNDVÄRD DISTRIKT VÄST TÄTORT
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Odla egna tomater  
– nytta med nöje
ÄVEN DEN HÄR VÅREN kommer HFAB:s 
hyresgäster att kunna odla sina egna to-
mater på balkongen eller uteplatsen. Inte 
mindre än 4 000 plantor kommer att delas 
ut under maj månad.

Det är tredje våren i rad som HFAB delar 
ut gratis tomatplantor och responsen har 
varit mycket god, liksom tomaterna…

– Intresset för att odla egna tomater har 
blivit stort och en riktig ”snackis” bland 
hyresgästerna i bostadsområdena runt om 
i Halmstad. Folk vårdar sina plantor med 
stor omsorg och många kan glädjas över 

att kunna skörda fina och välsmakande 
tomater, konstaterar David Ling, projekt-
ledare på HFAB.

– Att odla tomater är att förena nytta 
med nöje eftersom det dels är vackert 
med lite grönska på balkongen eller  
ute platsen, dels är det gott att äta, säger 
han.

Tre olika sorter är beställda. Tid och 
plats för utdelning meddelas senare. 
Utdelning sker även i samband med  
bo stadsmöten och miljödagar.

TOMATER ÄR GOTT – OCH NYTTIGT. För tredje året i följd får alla hyresgäster tomatplantor för egen odling.

Behåll dina köpoäng när du flyttar från HFAB

150!
HFAB UTÖKAR sin uppmärksammade 
satsning på sommarjobbstjänster  
åt ungdomar, från 100 till 150 
platser. Det är femte året i följd 
som HFAB erbjuder ungdo mar 
mellan 16 och 19 år chansen att 
arbeta och tjäna pengar under en 
treveckorsperiod.

– Sommarjobbstjänsterna är  
attraktiva och efterfrågade. Att  
antalet platser utökats med  
50 procent är därför mycket gläd-
jande, säger David Ling, som är 
projektledare på HFAB:s boinflytan-
deavdelning.

Det utökade antalet sommar-
jobbstjänster innebär också att an-
talet extra arbetsledare ökas med 
två personer, till totalt sju.

Sommarjobben genomförs i tre 
perioder om tre veckor vardera. 
Arbetsuppgifterna är för-
lagda till HFAB:s bostads- 
områden och består 
bland annat av att sköta 
grönytor, rensa ogräs 
samt tvätta och måla 
fasader. Lönen är 
enligt gällande avtal. 

Rekryteringen har 
skett genom snabb-
intervjuer med 
samtliga sökande.

FRÅN OCH MED den 1 mars i år får du 
behålla dina insamlade köpoäng när du 
flyttar från HFAB.

– Det är något som har varit efter-
frågat från våra hyresgäster, därför  

ändrar vi nu riktlinjerna och tillmötesgår 
det önskemålet, säger Ulf Nilsson, affärs - 
utvecklings- och kommunikationschef.

Varje gång som du flyttar in i en HFAB- 
lägenhet nollställs din köpoäng och du 

börjar samla nya poäng. Det inflytt-
ningsdatum som anges i hyresavtalet 
räknas som dag ett, och för varje dag 
du bor hos oss får du ett nytt köpoäng.
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BARNFAMILJER, yngre och äldre per-
soner. Hyresgästerna i det nybyggda 
kvarteret på Hoppets väg 2-6, 
Sofieberg, är i varierande skeden av 
livet.

Inflyttning i de tre gulvita fastig-
heterna skedde för ett par månader 
sedan och genomfördes etappvis, för 
att praktiskt underlätta för alla 
berörda.

– Vi har tagit lärdom av tidigare er-
farenheter vid inflyttningar i nyproduk-
tioner och den här gången valde vi att 
låta hyresgästerna få tillträde till sina 
lägenheter växelvis och med en dags 
skillnad, förklarar Johan Staberg,  
distriktschef på HFAB.

Varje trapphus i kvarteret Musköten 
består av 16 lägenheter, tvåor och 
treor. Under de två tillträdesdagarna 
gavs hälften av de boende i respektive 
fastighet möjlighet att flytta in, allt för 
att undvika trafikproblem och köbild-
ning vid portar, hissar och trappor. 
Flyttlassen kom i lagom intervaller och 
inflyttningen skedde hur smidigt som 
helst.

Det var andra gången på mindre än 
två år som HFAB kunde erbjuda hyres-
gäster inflyttning i nyproducerade lä-
genheter på Sofieberg. Det handlar 
om sammanlagt sex fyravåningshus, 
varav Magistern är ett trygghetsbo-
ende för äldre och även innehåller en 
vårdcentral, som är filial till vårdcen-
tralen Hertig Knut.

Fastigheterna är byggda enligt  
konceptet SABO kombohus och lägen-
heterna håller hög kvalitet. Natur-
material som parkett, kakel och klinker 
är standard, liksom tvättmaskin och 
torktumlare. Diskmaskin kan fås som 
tillval.

Smidig  
inflyttning
i 48 nya  
lägenheter
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FLYTTLASS PÅ SOFIEBERG. Johan Nilsson, 22, 
och Malin Nilsson, 26, har båda flyttat hemifrån 

och bär in flyttkartonger till sitt första  
gemensamma boende på Hoppets väg.
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120 MIL  
PÅ CYKEL
– för barnens skull

Team Rynkeby är ett nordiskt  
väl görenhetsprojekt där deltagarna 

cyklar till Paris för att samla in  
pengar till Barncancerfonden.  
Johanna Leihed, kundvärd på 

HFAB, ingår i serviceteamet för  
det första Rynkeby-laget hittills 

som representerar Halland.

TEXT: CHRISTIAN ALBINSSON  
FOTO: FREDRIK MIJH

I det halländska laget ingår 31 cyklister och 
tio i serviceteamet. Vilken roll har du i laget?

– Det finns många olika funktioner och 
många som är engagerade. Själv ska jag 
ansvara för luncher och incheckning på hotel-
len. Förra året var det väldigt kallt och regnigt, 
men i år hoppas vi på sol och bra väder.

 
Med i det halländska laget, som startar den  
3 juli i Lund, finns även Erik Johansson, 
HFAB:s chef för affärsstöd. Bolaget sponsrar 
projektet, på vilket sätt?

– Det finns olika nivåer av sponsorskap; 
guld, silver, brons och teamsponsor. Som 
teamsponsor hjälper man laget att samla ihop 
förnödenheter för att klara av nerresan. Man 
kan som företag eller privatperson köpa våra 
klistermärken där pengarna går till team-
kassan. Du kan även som privatperson köpa 
armband samt pins och därigenom stödja 
Barncancerfonden. HFAB lade exempelvis hela 
sin julklappsbudget 2014 till Team Rynkeby 
Hallands insamling till Barncancerfonden.

MOT PARIS. Johanna Leihed, kundvärd på HFAB, är en av tio i serviceteamet när Halland för första gången ställer 
upp i välgörenhetsprojektet Team Rynkeby och samlar in pengar till Barncancerfonden. 

Alla medverkande, cyklister och serviceteam, 
betalar för sin medverkan och alla sponsor-
pengar som samlas in går oavkortat till 
Barncancerfonden. Varför engagerar du dig 
i projektet?

– Det känns bra att engagera sig i något som 
gör skillnad för andra, samtidigt som det ger 
mig många erfarenheter och stort utbyte. Målet 
är att få in så mycket pengar som möjligt och 
att fler och fler ska engagera sig i och bli 
medvetna om Team Rynkeby Halland. n

TEAM RYNKEBY
Team Rynkeby grundades 2002, då 11 motions- 
cyklister med anknytning till den danska juice- 
producenten Rynkeby Foods A/S beslutade sig 
för att cykla till Paris för att se avslutningen av 
Tour de France. Sedan dess har satsningen  
vuxit och år 2014 donerade Team Rynkeby 
44 miljoner SEK till kampen mot barncancer 
– varav 1,099 miljoner SEK samlades in av de 
svenska lagen.



April 2015 hallå!  7 

Snart dags för 
årets hyresgäst- 
undersökning
HYRESGÄSTERNA HOS HFAB är mer 
än nöjda! Vid den senaste hyres-
gäst undersökningen fick HFAB 
betyget 68,0 på en hundragradig 
skala vilket är nästan 2,0 enheter 
bättre än vid 2013 års undersökning.

Nu är det dags för en ny hyres-
gästundersökning inom HFAB. 
Utskick av enkäten sker under 
våren med start den 27 april. Ifjol 
hade HFAB en svarsfrekvens på 
cirka 60 procent och nu hoppas 
man på ett ännu större deltagande. 
Enkäten sker anonymt.

Det är nöjdheten med ”Lägen-
hetens standard” respektive ”trygg-
het och säkerhet” som har ökat 
mest sedan mätningarna började 
2009. Detta är områden där HFAB 
har satsat mycket resurser de 
senaste åren.

Under 2015 fortsätter arbetet 
med att förbättra våra bostads-
områden genom omfattande 
upprustnings projekt och fortsatt 
fokus på en god utemiljö genom 
trädgårdsförvaltare Anna Baeck och 
de miljövärdar som anställs under 
våren 2015. Samtidigt producerar 
HFAB många nya lägenheter runt 
om i Halmstad.

NFKI står för Nöjd-Förvaltnings-Kvalitets-Index. 
Gränsen för nöjd går vid 55.

ENKÄTEN OCH NÖJD KUND-undersökningen 
som varje år genomförs av HFAB bidrar till 
en förbättrad boendemiljö för hyresgästerna. 
Ulrika Östberg med familj bor på Carl 
Kuylenstiernas väg. Hon ger positiv respons 
på de förbättringar som gjorts där hon bor, 
både när det gäller utemiljön och trapphusen 
med porttelefoner och säkerhetsklassade 
dörrar till varje lägenhet.

– Framför allt de nya miljöstationerna är 
suveräna. Tidigare var det ofta oordning och 
kletigt kring kärlen, ibland visste jag inte vad 
jag trampade i, säger Ulrika som har nedsatt 
synförmåga.

De nya miljöhusen i bostadsområdet, med 
kärl för källsortering, har ljusinsläpp och lås- 
försedda dörrar. I direkt anslutning finns ned- 
grävda behållare med luckor i midjehöjd för 
hushållsavfall. Det är rent och snyggt i och kring 
de nya miljöstationerna som invigdes i somras.

– Det fanns tydliga behov av nya miljöhus 
vid infarterna till det här området, vilket också 
framförts i tidigare enkätundersökningar, 
säger Per Lidetun, distriktschef på HFAB.

Genom ett trygghetsprojekt har gång - 
stråk och gårdsplaner försetts med moderna 
energieffektiva armaturer och trapphusen har 
försetts med LED-belysning. Entrédörrarna 
har utrustats med ett smidigt passersystem 
(tag/chip) och varje lägenhet har säkerhets-
klassade ljudisolerade dörrar.

– HFAB har verkligen genomfört många 
förbättringsåtgärder bara sedan vi flyttade hit, 
för ungefär två år sedan, säger Ulrika 
Östberg. Inte minst utemiljön påverkar 
trivseln bland oss hyresgäster och där har det 
gjorts många insatser som dessutom medver-
kar till att öka gemenskapen bland oss som 
bor här, bland annat ”CKV-dagen” som är en 
jättelyckad aktivitet för oss hyresgäster, både 
barn och vuxna.

– Genom att medverka i hyresgästunder-
sökningen, NFKI, kan hyresgäster vara med 
och påverka sin tillvaro när det gäller såväl 
sin bostad som gemensamhetsutrymmen och 
utomhusmiljöer.

ULRIKA HYLLAR 
FÖRBÄTTRADE 
MILJÖSTATIONER

BÄTTRE BOENDEMILJÖ. Ulrika Östberg med  
barnen Jens och Sara gläds över att miljöstationerna 
på Carl Kuylenstiernas väg har förbättrats.

HFAB ERBJUDER även i år barn- 
och ungdomsaktiviteter under 
sommarlovets sista vecka. Har du 
tips på en aktivitet som ditt barn 
skulle vilja testa? Skriv till oss på 
hfabsommar2015@hfab.se.

Sommar 2015 …

AV HFAB:S 
FOKUSOMRÅDEN  
FÖR ATT SKAPA ETT 
BRA BOENDE:

• Service och tillgänglighet

• Trygghet och säkerhet

• Helt, rent och snyggt

3
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HYRA OCH 
HYRA UT  

I ANDRA HAND
– SÅ GÅR DET TILL

Melanie Morell, 23, bor med döttrarna Belle, 5, och Ella, 2,5 år, på Reliefplatsen. 
Lägenheten, en tvåa i markplan, hyr hon i andra hand.

– Jag behövde hitta en bostad snabbt och ville gärna bo på Bäckagård. 
Jag är själv uppvuxen i närheten och tycker här är jättefint, men mina  

köpoäng räckte inte till, säger hon.

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: FREDRIK MIJH

LÄGENHETEN HITTADE HON genom en kompis som bor i 
samma område.

– Tjejen som bodde här hade fått jobb i en annan stad 
och ville hyra ut i andra hand, så jag tog kontakt med 
henne.

Sedan gick det snabbt.
– Hon skickade in en ansökan till HFAB och vi fick 

varsitt besked att ansökan blivit godkänd. Sedan skrev vi 
ett kontrakt sinsemellan, och två–tre veckor senare 
flyttade jag och mina döttrar in. Det gick väldigt smi-
digt, berättar Melanie.

– För mig var det väldigt viktigt att allt gick rätt till. 
Jag är ensamstående med två barn och kan inte riskera 
att helt plötsligt stå utan bostad, säger hon.
 
ATT HYRA – ELLER HYRA UT – i andra hand utan hyres-
värdens godkännande kan nämligen få tråkiga 
konsekvenser.

– Det är ett brott mot hyreslagen och innebär ju i 
praktiken att någon går före i bostadskön och någon 
annan blir utan lägenhet. Om du hyr ut olovligt riskerar 
du att bli av med ditt hyreskontrakt och den som bor i 
andra hand har ingen uppsägningstid utan får flytta ut om - 
gående, förklarar Johan Staberg, distriktschef på HFAB.

Dessutom förlorar förstahandshyresgästen möjligheten 
att söka lägenhet hos HFAB under de närmaste två åren.

Johan Staberg tycker att det är viktigt att vara medve-
ten om riskerna när man går i tankar på att hyra ut i 
andra hand, och att välja sin andrahandshyresgäst med 
omsorg.

– Många tänker nog inte på att man som hyresgäst har 
ansvar för vad andrahandshyresgästen gör, om till 
exempel någonting i lägenheten blir förstört eller om 
grannarna klagar på störningar, säger han.

Det är också förstahandshyresgästen som är skyldig 
att betala om hyran inte kommer in i tid.

– Därför är det jätteviktigt att man är överens och 
litar på varandra, och att man är noggrann och upprättar 
ett avtal.
 
FÖR MELANIES DEL var det ett önskemål att få ha katt i 
lägenheten och det var inga problem eftersom första-
handshyresgästen också är kattägare, men frågan om 
husdjur är en sak som är bra att ta upp i det avtal som 
förstahands- och andrahandshyresgästen bör teckna vid 
en andra handsuppgörelse. Det ska vara tydligt för båda 
parterna vad som gäller.

– Nu har vi bott här några månader och lägenheten 
känns som min, men visst tänker jag på vad jag får göra 
och inte. Här är till exempel fina tapetserade väggar och 
jag tänker mig noga för innan jag sätter upp något, säger 
Melanie. n

hallå! INFORMERAR

På hfab.se hittar du fler tips  
på vad du ska tänka på när du  

hyr ut i andra hand! Här kan du 
också läsa våra full ständiga rikt-
linjer och ladda ner blanketten  

för ansökan om uthyrning  
i andra hand.

VILL DU  
VETA MER?
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6
JAG VILL HYRA UT I ANDRA HAND  
– HUR GÖR JAG?
Steg ett är alltid att ansöka till HFAB om att få hyra ut din 
lägenhet. Blanketterna hittar du på hfab.se och hos 
Kundcenter på Fredrik Ströms gata.

NÄR FÅR JAG HYRA UT I ANDRA HAND?
Du ska ha ett godkänt skäl för att få hyra ut i andra hand. 
Det kan till exempel vara att du har fått jobb eller kommit in 
på en utbildning på annan ort, att du ska bli sambo på prov 
eller vistas utomlands i minst fyra månader. Du ska alltid 
kunna styrka ditt skäl med till exempel ett arbetsgivarintyg.

HUR LÄNGE FÅR JAG HYRA UT  
I ANDRA HAND?
Andrahandsuthyrning beviljas med sex eller tolv må nader 
åt gången. Du kan ansöka om förlängning, men får som 
längst hyra ut i andra hand i två år.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR LÄGENHETEN?
Oavsett om det gäller skador i lägenheten, störningar, eller om 
hyran inte är betald i tid, så är det alltid den som har första- 
handskontraktet på lägenheten som är ansvarig inför HFAB.

VAD FÅR ANDRAHANDSHYRESGÄSTEN  
GÖRA I LÄGENHETEN?
Så länge det inte bryter mot grundavtalet med HFAB, så är 
det upp till den som hyr ut i lägenheten att komma över - 
ens med andrahandshyresgästen om vad som gäller, till 
exempel om man får göra hål i väggarna eller ha husdjur. 
Det är därför jätteviktigt att vara noggrann när man skriver 
andrahandskontraktet.

KAN ANDRAHANDSHYRESGÄSTEN  
FÅ TA ÖVER LÄGENHETEN?
Nej, den som hyr i andra hand kan aldrig överta första-
handskontraktet på en lägenhet.

snabba om  
andrahands- 
uthyrning

STORTRIVS PÅ BÄCKAGÅRD. Reliefplatsen har 
blivit hemma för Melanie Morell, och dottern 

Belle, som hyr en HFAB-lägenhet i andra hand. 
”Vi har en godkänd andrahansuthyrning året 

ut och vill gärna bo kvar här i området,  
så att barnen slipper flytta ifrån dagis och 

kompisar. Det känns skönt att kunna landa  
lite nu, efter sommaren ska jag ta tag i  

att leta lägenhet igen.”

Du som vill bli andrahandshyresgäst får en 
be kräftelse på att uthyrningen är ok när en 
kopia av ansökningsblanketten som första-
handshyresgästen lämnat in skickas hem till 
dig. HFAB ger dig besked både om du har 
rätt att hyra i andra hand och inte. Men 
tänk på att denna blankett inte räknas som 
ett avtal – varken mellan dig och HFAB eller 
dig och förstahandshyresgästen. 

!
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BOENDE OCH ARBETE. Quynh Dang flyttade 
från Vietnam till Sverige och Halmstad. Hon 
bor på Andersberg och efter många års arbets-
löshet har HFAB även kunnat hjälpa henne in 
på arbetsmarknaden. Den 31-åriga trebarns-
mamman är en av tre hyresgäster som genom 
ett nystartat projekt, om socialt hänsynstagande, 
fått jobb hos en av HFAB:s entreprenörer.

– Det känns väldigt bra, att äntligen ha ett 
arbete, tycker Quynh. Det är mitt första jobb 
sedan jag kom till Sverige för snart tio år sedan.

GENOM ETT BREV från HFAB med text på 
vietnamesiska upptäckte hon möjligheten att 
kunna söka en tjänst som lokalvårdare (inre 
skötsel av bland annat trapphus och tvättstugor) 
i sina hemmakvarter, A-ringen 101-133 och 

Grönevångsvägen 1-31.
– Erbjudandet riktades till långtidsarbetslösa 

i just det här bostadsområdet och förmedlades 
via reklampelare och brev på åtta olika språk, 
som till exempel svenska, engelska, arabiska och 
vietnamesiska, säger Per Thronée, arbetsför-
medlare på HFAB.

I annonserna för rekrytering stod det ungefär 
följande: ”Bor du här? Grattis! Då har du 
chansen att få ett arbete!”.

– Responsen blev över förväntan, förklarar 
Per Thronée. Av dem som infriade kraven för 
anställning var det 25 personer som kallades till 
intervjuer, varav tre blev projektanställda av 
Allianceplus AB, en av våra entreprenörer när 
det gäller inre skötsel.

INFÖR DEN AKTUELLA och för HFAB:s vidkom-
mande unika upphandlingen ställdes som krav 
att entreprenören skulle anställda tre hyresgäs-
ter som varit långtidsarbetslösa.

– För oss har det inte inneburit några som 
helst konstigheter, vi ser det bara som en fördel 
att våra medarbetare är bosatta i samma område 
som där de utför sina arbetsuppgifter. Det ger 
lokalkännedom och som vi uppfattar det även 
ett ökat ansvarstagande, säger Johan Tranell, 
kundansvarig på Allianceplus, som totalt har ett 
40-tal anställda i Halmstad.

Av de tre av HFAB:s hyresgäster som fick 
projektanställning genom socialt hänsynstagan-
de är två män och en kvinna. 

– Äntligen får jag möjlighet att tjäna pengar 
på egen hand, säger Quynh. n

Arbetslös trebarnsmamma 
fick jobb – tack vare HFAB

SAMSPRÅKAR PÅ LINEHED. Efter många år av arbetslöshet har Quynh Dang fått projektanställning som lokalvårdare.  
Johan Tranell, Allianceplus, och Per Thronée, HFAB, hälsar henne välkommen till jobbet.

HFAB HJÄLPER 
MÄNNISKOR ATT FÅ

JOBB

HFAB tar socialt ansvar. Här är tre exempel där  
människor fått stöd och möjlighet att ta sig in 
på arbetsmarknaden.

TEXT: KENT JOHANSSON 
FOTO: FREDRIK MIJH
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Elin tar  
språnget för  
att bli ingenjör
FYRA MÅNADERS PRAKTIK som fastighetsassis-
tent hos HFAB kan bli en språngbräda till ett 
ingenjörsjobb för Elin Reinodt. 

19-åringen är med i Teknik språnget som går 
ut på att få fler ungdomar att välja ingenjörsut-
bildningar – och möjligheten att prova på 
jobbet innan man väljer yrkesinriktning.

– Jag är intresserad av bygg- och fastighets-
branschen, målet är att bli civilingenjör, och 
den här praktikplatsen ger mig verkligen 
vägledning och chansen att få en inblick i vad 
arbetet går ut på, säger Elin.

HENNES TANKE är att till 
hösten börja studera på 
Hög skolan i Halmstad, 
programmet väg- och 
vattenbyggnad med 
inriktning på fastighe-
ter. Under praktikperi-
oden hos HFAB:s 
fastighetsutvecklings-
avdelning har hon 
Rikard Ahlgren och 
Sandra Lindén som 
handledare.

Tekniksprånget innebär att den som gått ut 
gymnasiet och är under 21 år kan få fyra 
månaders betald praktik hos något av landets 
mest namnkunniga företag, myndigheter eller 
kommuner. Syftet är att väcka ungdomars 
intresse för att studera vidare till högskole- och 
civilingenjör. n

ELIN REINODT

FICK JOBB. Efter projekt-
anställning hos HFAB fick 

Artin Shastavari nyligen 
fast anställning i bygg-

branschen.

STUDENTMEDARBETARE är namnet 
på en satsning av Fastigo och de fackliga 
organisationerna för att underlätta för 
studenter på universitet- och högskolenivå 
att under terminerna få temporära an-
ställningar. Student medarbetare är en 
specifik anställningsform som innebär att 
studenter kan anställas på deltid samtidigt 
som de bedriver studier.

UNGDOMAR I ARBETSLIVET. HFAB är på 
flera sätt aktivt för att skapa platser på 
arbetsmarknaden åt sina hyresgäster. Artin 
Shastavari, 26, är en i raden av många unga 
som getts en chans till skjuts in i arbetslivet 
genom HFAB.

– Projektanställningen och kvartalet hos 
Skanska gav mig värdefull erfarenhet och 
blev en merit i mitt CV som ledde till att jag nu 
har fast anställning på Akelius, säger han.

UNDER TRE MÅNADER jobbade Artin som 
biträdande arbetsledare genom ett samarbets-
projekt mellan HFAB och byggentreprenö-
ren Skanska, som genomför en omfattande 
renovering av fastigheterna Hjässan hög på 
Anders berg. Efter fyra års studier på 
Högskolan i Halmstad, inom bygg- och 
fastighetsekonomi samt fastighetsutveckling 
och förvaltning, fick han möjlighet att 
omsätta sina kunskaper i praktiskt handling.

I samband med upphandlingen av nämnda 
projekt skrevs nämligen ett avtal där entre-
prenören förbinder sig att ta emot och stötta 
ungdomar boende hos HFAB som är på väg 
in på arbetsmarknaden. Av hela 17 sökande 

var det fem som kunde beredas plats.
– I det här fallet handlar det om både 

praktik- och lärlingsplatser inom byggsek-
torn, säger Per Thronée, arbetsförmedlare på 
HFAB. Vi hjälper såväl utbildade snickare 
som plåtslagare och rörmokare att få lärlings-
platser men vi hjälper även andra, utan 
praktisk erfarenhet, som vill prova på yrket 
som hantverkare för att senare kanske utbilda 
sig till snickare eller någon annan praktisk 
yrkeskategori.

ARTIN SHASTAVARI TRIVDES i rollen som 
biträdande arbetsledare på Skanska med 
temporär anställning hos HFAB.

Artin uppskattar HFAB:s välvilja att ge 
inte minst ungdomar en möjlighet att ta sig in 
på arbetsmarknaden.

– HFAB betraktar sina hyresgäster inte 
bara som kunder utan som en del av företa-
get, och försöker till och med hjälpa oss att 
skaffa jobb. Jag har aldrig hört talas om något 
liknande.

Bara en kort tid efter projektperioden hos 
HFAB sökte och fick Artin fast anställning på 
fastighetsbolaget Akelius enhet i Borås. n

Projektplats blev Artins lycka
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Hur når vi dig?
ÄR DINA KONTAKTUPPGIFTER aktu-
ella? För att du inte ska gå miste 
om information från HFAB är det 
viktigt att vi har rätt kontaktupp-
gifter till dig. Logga in på Mina 
sidor på hfab.se och uppdatera 
dina uppgifter.

– Vi försöker alltid utvecklas i takt 
med samhället i övrigt och därför 
har vi valt att använda e-post 
som den primära kanalen när vi 
kommunicerar med våra  
hyresgäster. Naturligtvis 
kommer vi även i 
fortsättningen också 
att erbjuda personlig 
kontakt via besök 
eller telefon, 
säger Ulf Nilsson, 
affärsutvecklings- 
och kommunika-
tionschef.

NY ADRESS
HFAB:s husvärdskontor 
Centrum har bytt adress 
och finns numera på 

Esaias Thoréns gata 4. Bemanning 
måndag–fredag kl. 7–7.30 och  
kl. 13-13.30.

DET ÄR VARKEN fel på glädjen eller sång-
rösterna när pensionärsgänget i ”26:an” 
på Sofiebergsvägen arrangerar festlig-
heter. Den gemensamma nämnaren är 
att de bor i ett och samma hus, i olika 
lägenheter, avsedda bara för dem som 
är över 70 år. Ett så kallat ”trygghets-
boende”.

LÄGENHETEN PÅ bottenplan disponeras av 
samtliga hyresgäster och för allas 
trevnad. Där träffas och umgås de bo-
ende regelbundet, antingen det handlar 
om lätt gymnastik, en pratstund eller 
torsdagsfika till självkostnadspris. Ett 
antal gånger om året arrangeras lite 
större festligheter, som nyligen då över-
skottet från kaffekassan användes till en 

festmåltid i form av fruktplanka, i kom-
bination med allsång och dricka.

– Vi brukar variera utbudet, ibland blir 
det våffelkalas och ibland ärtsupé. På 
sommaren tar vi fram utemöblerna och 
har gemensamma grillfester. Alla är med 
och hjälper till och det är väldigt trevligt 
att kunna umgås med sina grannar, 
säger Kjell Dahlberg, hyresgäst och 
något av hustomte i det glada pen-
sionärsgänget ”26:an”.

– För nyinflyttade från andra orter blir 
den gemensamma lokalen en naturlig 
samlingsplats som gör det lättare att få 
nya bekantskaper, istället för att var och 
en sitter i sin egen lägenhet, tillägger 
Gisela Boman.
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VINN BILJETTER: HEMMAMATCH MED HBK

Tävla om biljetter till en valfri hem-
mamatch med Halmstads BK i den 
allsvenska fotbollen (Örjans vall, 
2015). HFAB lottar ut 10 biljetter 
bland dem som skickat in rätt svar.

För att vara med och tävla svarar 
du på frågan nedan och mailar 
svaret till tavling@hfab.se. Skriv 
”HBK” i ämnesraden. Uppge 
namn, adress och telefonnummer. 
Svara senast den 1 maj.

Hur många SM-medaljer har 
Halmstads Bollklubb vunnit sam-
manlagt genom tiderna (guld,  
stora silver, silver och brons)?

1. 7 
X. 10 
2. 12

”När man är en glad pensionär”

PIGGA PENSIONÄRER. Trygghetsboendet ”26:an” på Sofiebergsvägen består av många glada 70-plussare.
Här är det Göran Björnhag, Gisela Boman, Evy Kenne Dahlberg och Kjell Dahlberg som känner sig kaffesugna.

!

Dags för Salon 
des Refusés 
ÅRETS UPPLAGA av konst utställ nin gen 
Salon des Refusés, som  
ger plats åt de som 
inte fått vara  
med på Vår- 
salongen. Den 
alter nativa  
ut ställningen  
arrangeras  
i lokaler intill  
Läns museet.

1 april–22 april 
Onsdag kl. 14–20
Torsdag–söndag  

kl. 12–16.

ÖPPET
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Att köa i mer än ett dygn är 
mödan värd, om belöningen 
innebär att man får tillgång 
till en nybyggd lägenhet på 
Nissastrand. Det ansåg mer än 
80-talet presumtiva hyresgäster, 
företrädesvis unga människor, 
som tålmodigt köade utanför 
HFAB:s kundcenter inför uthyr-
ningssläppet av 51 lägenheter 
i kvarteret Järneken.

FÖRST TILL KVARN gällde. Tobias Svahn, 20, 
stod som nummer två i den ringlande kön 
och tillhör dem som efter många timmars 
väntan i regn och kyla kunde teckna sig för 
en av lägenheterna.

– Det var mer än väl värt besväret, för jag 
fick exakt den lägenhet som jag hade spetsat 
in mig på, säger han. Just nu bor jag i en 
extremt liten lya på 20 kvadratmeter, det 
känns nästan som att bo i en garderob …  
Min nya lägenhet blir mer än dubbelt så stor, 

en tvåa på 49 kvm på femte våningen med 
balkong.

Tobias har anställning som kolonialvaru-
arbetare och såg genom HFAB:s ”först till 
kvarn”-uthyrning en chans att få tag i en helt 
ny lägenhet.

– Det här var en fantastisk möjlighet för 
oss unga utan poäng i bostadskön att kunna 
skaffa ett riktigt bra boende. Jag ser verkligen 
fram mot inflyttningen nästa vår, säger han.

Helena Johansson, 25, studerande på 
Högskolan, köade också och var bland de 
första i turordning att få välja lägenhet.

– Jag känner en glädje och lättnad över att 
snart kunna flytta in i min första egna bostad, 
dessutom nästan mitt i centrum. Små lägen-
heter är onekligen en bristvara i Halmstad, 
men nu känner jag mig trygg inför framti-
den, säger hon.

LÄNGST FRAM I KÖN stod Attila Vencel, 28 år, 
Hyltebruk, som köade i närmare två dygn 
eller 46 timmar, för att få sin drömlägenhet.

Kv Järneken består av 51 lägenheter (1 rum 
och kök, 1,5 rum och kök samt 2 rum och kök). 
Inflyttning är beräknad till våren 2016. n

Tobias får sin

DRÖMLÄGENHET

HÄR SKA JAG BO! Tobias Svahn tillhörde de lyckliga – och tålmodiga – som köade mer än ett dygn utanför 
HFAB:s kundcenter inför uthyrningsstarten av smålägenheterna i Kv Järneken på Nissastrand.

SYSTER SOL.
Foto: Press
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Program
SOMMARSTART 
HALMSTAD
PGA HALMSTAD LADIES OPEN 

ANDERSBERGSFESTIVALEN

HBK-IFK GÖTEBORG

INVIGNING GAME MASTERS

HALMSTAD WATER WEEK

HALMSTADGILLET

HALMSTAD PRIDEFESTIVAL

ROCKABILLY NIGHT

EM-KVAL VOLLEYBOLL

Andersbergs-
festivalen med 
toppartister
BOKA IN PINGSTAFTON i 
almanackan! Då är det 
dags för Andersbergs-
festi valen med topp-
artister som Albin och 
reggaedrottningen Syster 
Sol. Festivalen på Anders- 
berg den 23 maj arrangeras av HFAB 
och blir start skottet för en vecka fylld 
av aktiviteter som i övrigt anordnas 
av Destination Halmstad.

– Andersbergsfestivalen är upp-
skattad med ett varierat utbud för 
alla åldrar och det är också gläd-
jande att vi varje år lyckas locka hit så 
många duktiga artister, säger Helene 
Blomberg, boinflytandechef på HFAB.

ÅRETS HUVUDNUMMER blir reggae-
drottningen Syster Sol (Isabel Sand-
blom) som bland annat har gett ut 
tre album och synts i tv-program som 
Morareus med mera. På scenen står 
även JTR, trubaduren Johan Örjansson 
från Falkenberg, Edward C Johansson 
samt OA Larsson & The Hayriders. 
Uppträder gör också det populära 
”husbandet” Andra Generationen, 
som avslutar festivalen.

21–23 maj

23 maj

24 maj

29 maj

30 maj

30 maj

30 maj

31 maj

29–30 maj



14  hallå! April 2015     

LEKFULLT. Teknik ska inte vara svårt eller  
läskigt utan kul och kreativt! Lukas Wikström  

presenterar dagens uppgift för barnen  
på KomTek Vallås.

KOMTEK VALLÅS
VAR: KomTeks lokal i Vallås 
centrum

VAD: Kurser för barn 7–12 år och 
tonåringar 13–16 år varje vecka. 
Lov aktiviteter, till exempel teknik-
kollo, samt kurser för vuxna

HUR: Anmälan på KomTeks  
hemsida www.halmstad.se/ 
forskolaskola/komtek

VARFÖR: För att öka intresset  
för teknik och tekniska utbildningar 
och ge barn och vuxna tekniskt 
självförtroende

MOTTO: Ha kul! Gör fel!
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Kul teknik  
på KomTek

hallå! PÅ PLATS

– Nu börjar vi. Kommer ni ihåg den första punkten?
– Ha kul!

– Varför ska man det?
KomTek-pedagogen Lukas Wikström har samlat dagens  

gäng med 7–9-åringar kring bordet i lokalen i Vallås Centrum.  
Han behöver inte vänta länge på svar.

– Annars blir det supertråkigt!
– Punkt nummer två?

– Gör fel!
– Varför då? 

– Så att man ska lära sig!

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: FREDRIK MIJH

L UKAS VISAR UPP dagens projekt.
– Vi ska bygga en sådan här leopard, som 

kan vifta på svansen. Fast man kan förstås 
göra ett annat djur också.

– Jag ska göra en drake, säger Ludvig Jeppesen 
Harrysson.

– Och jag ska göra en delfin, säger Lirjon 
Behrami.

På mindre än en minut är alla i full gång. 
Hörselkåporna och skyddsglasögonen är på och 
borrmaskinerna framplockade.

På bordet står burkar med skruvar, muttrar, 
färgglada pärlor, metallbrickor, gummiband och allt 
annat man kan behöva för att bygga en leopard som 
kan röra på svansen.

– Varje vecka gör vi ett nytt projekt och lär oss 
olika saker. Idag är det till exempel mycket borr-
ning. Det kan också vara att skruva eller kanske få 

en lampa att lysa, berättar pedagogen Nisreen 
Alkass.

IDÉN MED KOMTEK är att väcka intresset för teknik 
hos barn och ungdomar och ge dem ett tekniskt 
självförtroende. 

– Första gången när de kommer hit är många 
ganska försiktiga, berättar Nisreen, men de lär sig 
snabbt och sedan tar de för sig mer.

– Vi börjar alltid med säkerheten, vilka skydd 
man behöver och hur man använder de olika 
verktygen. Det är jätteviktigt, fortsätter hon.

På bordet står också leoparden, som fungerar 
som modell.

– KomTeks pedagogik går ut på att barnen själva 
ska tänka ut hur de ska göra, vilket material de 
behöver och vilka verktyg de ska använda, berättar 
Lukas. 
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SÄKERHETEN FÖRST. Ludvig Jeppesen 
Harrysson har koll på vilka skydd man
behöver när borrmaskinen ska fram.
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Att det ibland blir tokigt gör ingentig, det är 
ju så man lär sig.

VÅREN 2014 GICK HFAB och KomTek ihop 
och öppnade KomTek Vallås och intresset 
visade sig vara så stort att man snart fick utöka 
öppettiderna.

– Vi är jättenöjda 
med samarbetet. HFAB 
vill ha aktiviteter i sina 
bostadsområden och vi 
på KomTek vill nå ut 
till fler. På Vallås, där vi 
ligger precis vid skolan, 
märker vi att fler barn 
och föräldrar hittar till 
oss, berättar Catarina 
Carlsson, verksamhets-
chef på KomTek.

HFAB står för 
lokalen och utrustningen och KomTek för 
aktiviteterna. Jämfört med ”stora” KomTek på 

Nitaregatan är Vallås-filialen mer knuten till 
bostadsområdet. Här har man bland annat haft 
elkurser för vuxna och en teknikkurs för 
ensamkommande tonårspojkar.

– Vi provar oss fram och försöker hela tiden 
hitta nya sätt att främja teknikintresset. Det är 

spännande att se hur 
mycket som händer när 
man förenas kring en 
praktisk uppgift, det ger 
väldigt mycket, inte 
minst när det gäller 
språket, säger Catarina.

KLOCKAN ÄR 16 och det 
är dags för fikapaus. 
Hela gänget kryper upp 
i soffan och samtalet går 
hit och dit.

– Jag ska bli uppfin-
nare när jag blir stor och uppfinna en robotarm 
som kan förstena saker, säger Ludvig.

Vad tycker du är det bästa med att komma 

hit?

– Att man får bygga saker, det är jätteroligt, 
och att man får använda verktyg. 

– Jag har lärt mig vad verktygen heter och 
hur man använder dem, skjutmått, borrma-
skin, såg och sådan där saxklippare som man 
skalar av sladdar med ...

KOMTEKS KURSER för barn 7–12 år sträcker sig 
över 6-veckorperioder och för 13–16-åringarna 
finns Makerspace, som pågår hela terminen. 
Bland de äldre deltagarna märks det tydligt att 
Vallås-filialen gjort att fler hittat också till 
vanliga KomTek.

– Det är en stor fördel att ligga mitt i cen-
trum som vi gör på Vallås. Här går gammal och 
ung förbi, blir nyfikna, tittar i skyltfönstret eller 
sticker in huvudet och frågar vad vi gör. Det är 
precis det vi vill, säger Catarina. ]

VAD ÄR NÄSTA STEG? På KomTek är det ingen som talar om hur man ska göra. 
Nisreen Alkass visar Viktor Anderberg och William Törnström hur skjutmåttet fungerar.

”Jag ska  
upp finna en  

robotarm som 
kan förstena  

saker”
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Y TTERDÖRREN ÄR välkomnande öppen in 
till Halmstads nyaste konstgalleri. Bara 
tvärs över gatan från Stadsbiblioteket och 

konsthallen, i ett av HFAB:s före detta husvärds-
kontor, finns numera en kombinerad ateljé och 
konstutställning.

Tony Torro heter mannen bakom verket.
– Det här är något av en dröm som går i uppfyl-

lelse, säger han. För mig är detta den perfekta 
kombinationen, att måla 
konstverk och ha utställning 
i en och samma lokal. Jag 
kommer även att ge plats för 
andra konstnärer att visa 
sina alster här.

Läget upplevs som 
perfekt och ligger i den 
delen av staden som får 
anses som den mest kultu-
rella, med teater och kultur-
skola nästan inom synhåll.

Tonys egna ambitioner sträcker sig betydligt 
längre än så.

– Man ska börja där man är och först och främst 
ska jag försöka etablera mig som konstnär här 
hemma. Jag sticker inte under stol med att jag har 
förhoppningar om en internationell karriär. Nästa 
mål är att få ställa ut i tavlor Paris och senare 
kanske New York.

KONSTNÄRSKAPET HAR blivit en livsstil för den 
sympatiske och fingerfärdige kreatören. Tidigare 

var han aktiv i både fotboll 
(HBK) och handboll 
(Drott), men vid 19 års 
ålder bytte han inriktning 
och började satsa helhjärtat 
på konsten istället.

– Jag gick på Sannarps-
gymnasiet när jag en dag 
bestämde mig för att byta 
ämne, från matte c till 

bild- och form. Och därefter 
var jag fast, förklarar han.

Att skapa något med händerna sitter förmod - 
ligen i generna, på mamma Eijas sida, eftersom 

”Det här är 
något av en  

dröm som går 
i uppfyllelse”

Lokal konstnär 
med eget galleri 

Han målar stort och smått, färgrikt och fantasifullt.
Han skapar sina alster med penslar och pennor eller direkt  

med händerna. Han har både egen ateljé och eget galleri. Möt en  
av Halmstads yngre konstnärer, Tony Torro, 24, en allsidig kreatör  

och nyskapare inom ”abstrakt surrealism”.
– Mina konstverk bygger på improvisation som kommer inifrån, säger han. 

TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: FREDRIK MIJH

hallå! KNACKAR PÅ

hallå! KNACKAR PÅ
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hallå! KNACKAR PÅ

TONY TORRO
ÅLDER: 24 år

BOR: Halmstad

FAMILJ: Singel

YRKE: Konstnär

WEBBSIDA: tonytorro.com

ATELJÉ OCH GALLERI: Waldemar 
Lorentzons Gata, markplan

EGEN TID: Styrketräning och prome-
nader

BAKGRUND I KORTHET: Född i Hel-
singfors, kom till Halmstad som fyraåring 
med sin mamma. Efter grundskolan 
fortsatte studierna på gymnasiet följt av 
Fria målarskolan (2012). Är sedan ett år 
konstnär på heltid.

FAVORITFÄRGER:  
1. Blått, 2. Guld, 3. Rött

FAVORITFORMER:  
1. Cirkel, 2. Kvadrat, 3. Triangel

FÖREBILD: Salvador Dalí
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TÄVLING

Vinn ett  
 konstverk 
Här ges alla hyresgäster 
chansen att delta i HFAB:s 
tävling och vinna ett konstverk 
(50x50 cm) signerat Tony Torro. 

För en tid sedan öppnade han 
eget galleri kombinerat med 
ateljé. På vilken av gatuadres-
serna, som är uppkallade efter 
medlemmar i Halmstadgruppen, 
ställer Tony ut sina konstverk?

1. Sven Jonsons gata
X. Stellan Mörners gata
2. Waldemar Lorentzons gata

HFAB lottar ut priset bland de som 
skickat in rätt svar.  

Maila svaret till tavling@hfab.se.  
Skriv «Tony Torro» i ämnesraden.  
Uppge namn, adress och telefon-
nummer. Svara senast den 1 maj.

Tonys mormor, Sirkka-Liisa Näätänen, som 
härstammar från Finland, ägnar sig åt oljemål-
ningar och glaskonst.

Sedan ett drygt år är Tony Torro konstnär på 
heltid. Han har hunnit ”avverka” Fria målar-
skolan och flera utställningar med framgångs-
rikt utfall.

HANS TAVLOR I OLJA och akryl och egna 
konstreproduktioner i tusch riktar sig till alla 
åldrar men är särskilt populära bland en yngre 
publik. Hans första egna vernissage hölls på 
Magasin Slottsmöllan, han har figurerat på 
omslaget till Citykortet och medverkat i 
grupputställningar och offentliga rum.

Flera av Tonys färgrika och detaljerade verk 
har sålts till kunder i utlandet, Frankrike och 
Spanien. På hemmaplan är det både företag och 
privatpersoner som gillar hans uttryckssätt och 
uppförstorade teckningar, framställda med 
tuschpennor. När det gäller olja och akryl har 
han i sina verk en viss faiblesse för kaniner, ofta 
i de närliggande nyanserna lila, cerise och blått.

– Jag gillar att rita detaljer och väva ihop 

GOTT HANDLAG MED FÄRGER. Tony Torros skapande bygger på improvisation och han målar ofta med fingrarna. Det ger mjukare linjer.

hallå! KNACKAR PÅ
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NY HOS HFAB. Sedan en tid har 
Halmstadskonstnären Tony Torro 
ateljé och eget galleri mitt emot 

Stadsbiblioteket.

dem i olika färger och större sammanhang. Alla 
mina målningar bygger på ren improvisation 
med tankar som kommer direkt inifrån, från 
hjärtat och hjärnan. Jag använder mig aldrig av 
skisser, utan låter fantasin flöda fritt och målar 
lika gärna med händerna och fingrarna som 
med penslar och pennor. Eftersom jag målar 
varje dag känns det stimulerande att variera 
mellan metoder och olika genrer.

– Det mesta blir ändå aldrig som man tänkt 
sig, säger han och ler.

Tony är flitig och effektiv framför sina 
stafflin och avslöjar att han som regel har 
fyra-fem produktioner på gång samtidigt, plus 
ett antal tuschteckningar. Satsningen på egen 
ateljé i kombination med konstgalleri kommer 
sannolikt att bidra till ökad skaparförmåga.

– För mig är det här inte längre någon 
hobby. Jag satsar fullt ut på att göra en interna-
tionell karriär som konstnär, fastlår Tony 
Torro.

Han låter övertygande i sin ambition att 
lyckas och får saken att låta som om det inte 
vore någon som helst konst … ]
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ETT FÖRSTA STEG kan vara att inventera 
hemmet och titta på det utifrån ett barns 
perspektiv. Vad är intressant för ett barn 
att utforska? Var finns riskerna? Barn är 
nyfikna och lär sig genom att testa sig 
fram. De härmar gärna mamma och 
pappa – vill också laga mat eller sätta 
sladden på plats i kontakten. 

EMIL HOLMGREN, kundvärd – tidigare 
husvärd –, på HFAB är nybliven pappa och 
inser att det är först nu, efter att Arvid har 
kommit till världen, som han börjat fun-
dera på lägenheten ur ett säkerhetspers-
pektiv.

– Mitt tips är att kontinuerligt gå igenom 
hela lägenheten för att se om exempelvis 

eluttag har spruckit när möbler har flyttats 
eller liknande, säger han.

ENLIGT KONSUMENTVERKET får runt 4 000 
barn per år uppsöka sjukhus på grund av 
en olycka i eller kring bostaden. Det är lätt 
hänt att man glömmer att stänga grinden 
till trappan eller råkar lämna spisen obev-
akad några sekunder.

– Det är helt i sin ordning att montera 
upp barnsäkerhetsutrustning i HFAB:s lä-
genheter. Det kan bli så att du blir åter-
ställningsskyldig den dag du flyttar ut, 
men det beror på hur stora ingreppen är. 
Borrar du för att, till exempel, sätta upp en 
grind kanske du måste spackla igen hålen. 
Det är dock inget som ska stoppa dig, 

Så barnsäkrar  
du ditt hem

Som förälder vill du förstås att ditt barn ska växa upp i en säker 
och trygg hemmiljö. För småbarnsföräldrar är den största oron 
att barnen ska råka ut för olyckor eller sjukdom och faktum är 
att statistik visar att det är tämligen vanligt med olyckor just 
hemma. Men de flesta olyckor går lyckligtvis att förhindra!

TEXT: CHRISTIAN ALBINSSON FOTO: FREDRIK MIJH

hallå! TIPSAR OCH INSPIRERAR

Ett tryggare hem  
– tänk på detta!

Kontrollera barnsäkring på spisen, 
fungerar den inte – felanmäl 
under Mina sidor.

Kontrollera att sladdar och uttag är 
hela, annars felanmäl till HFAB.

Placera giftiga saker, exempelvis mas-
kindiskmedel, på ställen som är svår-
åtkomliga för barn. 

Plocka undan mediciner.

VÄL FÖRBEREDD. Om du är det 
behöver du inte bli rädd när de små
springer utom synhåll i hemmet. 

barnens säkerhet är det viktigaste. Är du 
osäker är det bara att ta kontakt med oss, 
säger Emil Holmgren.

– Är någonting i lägenheten fel så är 
det vårt ansvar att fixa det, allt du behöver 
göra är att ringa till oss eller göra en fel-
anmälan under Mina sidor.

BARNETS UTVECKLING går snabbt – det 
gäller att hänga med i den. Plötsligt har 

Se till att bokhyllor och vitrinskåp är 
fästa i väggen så att de inte välter.

Sätt petskydd i eluttagen.

Installera fönsterhakar så att barnen 
inte kan öppna fönster fullt ut.

Plocka undan farliga saker.
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
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ATT KUNNA SE vem det är som 
ringer på eller är utanför dörren 
till bostaden ger en ökad trygg-
hetskänsla. Därför har HFAB valt 
att utöka sitt sortiment i 
Bobutiken med titthål avsedda 
för lägenhetsdörrar. Installa-
tioner av titthåll blir allt van-
ligare i ytterdörrar till bostäder. 
Det optiska kikarglaset fungerar 
även blockerande 
för allt 
ljusinsläpp.

– Ett titt - 
hål med 
dörröga/
kikare gör 
bostaden 
tryggare, kon-
staterar Marie 
Östlund, ansvarig 
för Bobutiken.

Dörrögat är försett med en 
tunn metallbricka på insidan 
och kan beställas genom HFAB. 
Kostnaden är 900 kr, som kan 
tas av disponibel del av fonden, 
det vill säga summan man 
förfogar över förutom startbo-
nusen.

Ur disponibel del av fonden 
kan man även beställa extralås 
till sin lägenhetsdörr, 1490 kr, 
och fönsterlås, 700 kr/st.

– Fram till den 1 juni erbjuder 
vi tio procent rabatt på dessa 
produk ter, säger Marie Östlund. 
Har man ingen disponibel del i 
fonden kan man betala kost-
naderna via sin hyra.

Tittut!
– tryggare 
hem med ett 
dörröga

babyn börjat gå och når saker som kan 
välta och orsaka olyckor. Olika åldrar 
medför olika risker.

– För ungar i kryp- och klätteråldern kan 
bokhyllan upplevas som spännande att 
utforska. Förankra därför bokhyllan sta-
digt i väggen, liksom vitrinskåp och andra 
tunga möbler. Sätt tunga böcker i botten 
på bokhyllan och lätta böcker överst. Även 
spisen ska förankras. Kontrollera så att 

tippskydd är installerat genom att dra ut 
spisen, och montera hällskydd som hin-
drar barn från att komma åt kastruller och 
varma plattor, tipsar Emil. 

I HFAB:S BOBUTIK finns en rad produkter för 
ett säkrare hem, bland annat brandfiltar 
och halkskydd till badkar. Just nu finns 
titthål till specialpris (se spalt till höger). ]

Låt inte persiennsnören hänga ner.

Montera grind, finns både med spänn- 
funktion och skruvfunktion, för plast-
karmar är det bra med spännfunktion.

En pinne genom en lådhurts låser  
alla lådor.

Häng en vikt handduk över dörren 
så undviker du klämskador.

Sätt skydd på vassa kanter och 
hörn.

KÄLLA: IF

Just nu 

10%  
rabatt!

EMIL HOLMGREN
ÅLDER: 29 år

YRKE: Kundvärd

BOR: I ett hus i centrum

FAMILJ: Fru och sonen Arvid

INTRESSEN: Fotboll och golf

✔ ✔
✔

✔

✔
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hallå! HISTORISKA FASTIGHETER

Med lägenheter i nio vånings plan 
och sin placering i närheten av 
centrum kan ”höghuset” på 
Fredsgatan i kvarteret Kannan 
betraktas som något av ett flagg-
skepp bland HFAB:s alla fastigheter. 

När det stod klart 1964 var det 
stadens högsta hus. I markplan 
finns flera affärslokaler i olika 
näringsgrenar. Rolf och Gunnel 
Jönsson har bott i kvarteret  
i mer än 50 år.

TEXT: KENT JOHANSSON
FOTO: PATRIK LEONARDSSON, HFAB:S ARKIV

HFAB:s högsta fastighet
NUMERA BOR DE på sjunde 
våningen i höghuset och har en 
bedårande utsikt över både 
Galgberget och soluppgången i 
öster. 

– Vi trivs fantastiskt bra, 
säger pensionärs paret och 
blickar ut från sin balkong.

KVARTERET KANNAN omgärdas 
av Fredsgatan, Muraregatan 
och Snöstorpsvägen och består 
av sammanlagt 124 lägenheter, 
varav höghuset har 36 fyra- 
rummare (76 kvadratmeter). 
Resten är av varierande storlek 
och finns i de närliggande så 
kallade låghusen.

Rolf och Gunnel Jönsson var 
bland de allra första som 
flyttade in genom att skaffa sig 
en tvårumslägenhet på 
Snöstorpsvägen 9E.
– Det var den 15 december 1963 
och en stor händelse i livet, att få 
en egen bostad. Dessutom 
gångavstånd till det mesta, som 
arbete, skola, butiker och annat 
som man behöver. Vi har aldrig 
haft någon anledning att klaga 
över läget eller vårt boende, 
säger Rolf.

Tio år senare ingick även två 
barn i familjen och man bytte 
upp sig till en fyrarumslägenhet 
i samma fastighet.

MÅNGÅRIGA HYRESGÄSTER. 
Gunnel och Rolf Jönsson har bott i 
samma HFAB-kvarter i mer än 50 år. 
Nu bor paret på sjunde våning i 
”höghuset” på Fredsgatan och 
trivs utmärkt.

Kannan
HÖGHUSET I KVARTERET

NÄR FARFAR VAR UNG. Fastigheten 
Kannan på Fredsgatan byggdes i 
början av 1960-talet.
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Området är populärt och ligger i topp i attrak-
tivitetslistan hos HFAB, när det gäller intresset 
för lediga lägenheter.

Omsättningen på boendet är lågt, den som 
flyttat hit blir ofta kvar länge – eller för alltid.

UNGEFÄR EN TREDJEDEL av de boende i  
höghuset är äldre än 65 år. Som till exempel 
makarna Jönsson.

– Fast vi har bara bott här i höghuset sedan 
2011, påpekar Gunnel. Jag fick krångel med 
ryggen och har lite svårt att gå i trappor. I det 
här huset finns hiss och när en av lägenheterna 
blev ledig, hade vi turen att få den, och vi 
uppskattar det verkligen. Det är en ljus och fin 
bostad med härlig utsikt i olika väderstreck.

Byggnadsår för Kannan är 1961–63. 
Höghuset är ritat av arkitekt Carl Estmar och 

uppfördes av HFAB i egen regi. Som arbetsle-
dare fungerade Folke Emilsson och Leif Malm, 
legendariska namn inom bolaget. Vid den tid - 
punkten förvaltade HFAB drygt 1 500 lägen-
heter. Idag är den siffran närmare 10 000.

Omfattande renoveringsarbeten, som tak, 
ventilation och nya balkonger, har nyligen 
genomförts i låghusen i kvarteter Kannan. 
Höghuset, med samma antal våningsplan för 
bostäder som kvarteret Hjässan på Andersberg, 
uppfattades vid uppförandet som ett impone-
rande bygge.

– Det kändes mäktigt redan då och folk som 
passerade förbi med tåget fick nog lite stor-
stadskänsla, säger Rolf, som liksom sin hustru 
aldrig besvärats av närheten till järnvägsrälsen, 
utan snarare sett det som en tillgång att bo så 
nära stadskärnan och händelsernas centrum.

UNDER SIN YRKESBANA arbetade Rolf på då 
närliggande Waco Jonsered på Nässjögatan, 
som tillverkade maskiner för träindustrin, och 
Gunnel jobbade med folkbokföring.

Idag lever de trivsamt pensionärsliv. Rolf är 
fortfarande engagerad inom idrottsrörelsen,  
IF Leikin är fotbollsklubben i hans hjärta och 
han är en av profilerna inom Korpen Halmstad 
och på klassiska Japans minigolfbana (har spelat 
varje säsongen sedan starten 1947) medan 
Gunnel bland annat tillbringar tid med vänin-
norna i syföreningen. Stugan på Östra stranden 
är en populär tillflykt under sommarperioden.

– Skillnaden på höjd på sommarstugan och 
höghuset i stan är väl sisådär 27–28 meter. ]

KVARTERET KANNAN

ADRESS: Snöstorpsvägen 5-9,  
Fredsgatan 19 (höghuset)
BYGGÅR: 1961–63
TOTALT ANTAL LÄGENHETER: 124 (varav 36  
i höghuset)
ANTAL VÅNINGAR, LÅGHUSEN: 3
ANTAL VÅNINGAR, HÖGHUSET: 9 (med hiss), 
samtliga lägenheter består av 4 rum och 
kök, renoverades 2003 avseende ventila-
tion, värmejustering utfördes 2010, vatten 
och avlopps stammar i original
LOKALYTA, AFFÄRSRÖRELSE: 939 m²
GARAGE: 65 platser
TVÄTTSTUGOR: 3
MILJÖSTATIONER: Finns på området
UTEPLATS: Saknas

HALMSTADPROFILER. Rolf Jönsson, mångårig ledare i IF Lekin, framför hyreshuset i kvarteret Kannan, av många 
ansett som något av ett flaggskepp i HFAB:s fastighetsbestån.
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@ Per 
Wahlén

Tror på 
lögnen?

Oval

Tjut

Grillad

Släp
Gillar 

keeper
Värmer

Räcka
Rejäl 
blåst

Krubb

Nej!
Gall-
rade

Hillebar-
derna

Kommer 
ju till-
baka

Hal figur

Siffra

Med an-
tingen

Väg

Gryning

Reta
Fartan-
knutet

”Hot”
major i 
Mash

Virrvarr
Lag

På räk-
ning

Mått
Huserar
utrikes

Får 
belö-

ningen?

Musnamn

Natio-
nalist

Sång John

Blött
Skena

It. flod

Efter ett

Ryssja
Han med 
spolen

Puts

Ordning

USA rea?

Drar ej 
längre

Avviker

Höna

Släkt
USA-förf.

Inlaga

Välja

Prekär
Mum-
sade

Med 
sarg

Slut

Aaaa

Kvast

Skar ut
PR

Så när
Rar

Ramla

Kelas
Excep-
tionell

Sittning

Blossa

Smila

Kant
Dryck
Isbry-
tare

Ström
Strå

Stad i
Ukraina

Antenn

Plats

Långsjal

Vin
Köttskiva

Vikt

Senast

Fjäder

Städse
Blev vigd

Kåre

Yta

Utrop
Ton

För sjuk
Ej sams Satte 

fram

LÖSNING  
VINTERKRYSSET

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 maj 2015.

NAMN

REBUS

ADRESS

POSTADRESS

Vårkrysset

hallå! KLURAR
VINN

SPORTLOTTER!
2 ST LOTTER VARDERA  

I SPORT LOTTERIET TILL DE  

20 FÖRSTA DRAGNA RÄTTA  

LÖSNINGARNA. 

Maj-Britt Hansson 
Norra vägen 5

Kerstin Karlsson 
Skansgatan 8

Olof Gardell 
Jesper Digsmedsgatan 23

Torgny Björn 
Bissmarksgatan 3

Göta Djupsjöbacka 
Arlösa Rävsbol 716, Åled

Maria Jöeäär 
Kungsgatan 20B

Malin Martinsson 
Slättetorpet 46, Kvibille

Ingrid Larsson 
Linehedsvägen 12

Kerstin Petersson 
Gullrisvägen 8

Lars-Göran Göranson 
Sandslättsvägen 21C

Ingemar Svensson 
Linehedsvägen 16

Leif Johansson 
Nyvången 17

Gunilla Hellqvist 
Landfästet 5

Anette Erlandsson 
Seglaregatan 1B

Inger Leihed 
Kungsgatan 24B

Ingrid Bengtsson 
Doktorsgatan 17, Getinge

Ruth Johansson 
Bäckagårdsvägen 52

Jonas Bengtsson 
Strandvallen 146C

Lasse Karlsson 
Jesperslundsvägen 7 

Margareta Larsson 
Reliefplatsen 3A

VINNARE  
NR 4 2014
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Varför flyttar du?
SAMTAL MED NYINFLYTTADE PÅ HOPPETS VÄG, SOFIEBERG

AGNETA HÖCKERT
PENSIONÄR, SOFIEBERG

– Efter att ha haft ett hus i 
centrum i 30 år överlät jag 
fastigheten till min son och 
flyttade hit. Att flytta in i en 
alldeles ny tvårumslägenhet 
känns toppen. Jag fick dessutom 
respons för mitt önskemål om 
att bo på bottenvåningen, 
praktiskt när jag ska ut och gå 
med hunden (Ahli) och perfekt 
med en lagom stor uteplats.

hallå! FRÅGAR

MALIN NILSSON
FÖRSKOLLÄRARE, SOFIEBERG

– Vi blir äntligen sambo, 
Johan och jag. Vi anmälde oss 
till en av de nya lägenheterna 
här på Sofieberg och efter ett 
års väntan är bygget klart och 
vi har äntligen flyttat in och 
fått vårt första egna hem.

MIKAEL RASK
INDUSTRIMEKANIKER, SOFIEBERG

– Min sambo (Johanna  
Johansson) och jag har fått en 
dotter (Wilma) och behövde 
därför en större lägenhet. 
Nu har vi en trea istället för 
en tvåa. Innan bodde vi bara 
300 meter härifrån, i HFAB:s 
kvarter Magistern. Den här 
lägenheten är också ny och 
har ännu bättre standard.  
Dessutom bor vi nu på mark-
plan, vilket underlättar när 
man har barnvagn.

ROLF JOHANSSON
PENSIONÄR, SOFIEBERG

– Efter att ha bott i Helsing-
borg i några år, återvänder 
frugan (Marguerite) och 
jag till Halmstad. Det känns 
fantastiskt att kunna flytta in i 
en ny och fräsch trerummare. 
Längre tillbaka i tiden bodde 
vi på Frennarp, inte så långt 
bort, så det här känns nästan 
som att komma hem igen.

JOHAN NILSSON 
INDUSTRIARBETARE, SOFIEBERG

– Det var dags att flytta 
hemifrån, efter att i hela livet 
ha bott hemma hos mina 
föräldrar i Åled. Nu blir jag 
sambo och tar ett nytt kliv 
i livet. Vi bor i en tvåa och 
läget är helt perfekt för oss.

TEXT: KENT JOHANSSON 
FOTO: PATRIK LEONARDSSON



DAENGS WOK
Lars Montins väg 29, 
Halmstad
ÄGARE: Per Andersson, 41 år

GÖR: Entreprenör i restaurang-
branschen

ÄKTA THAIMAT

Duktig kock 
är grunden

Per Andersson drev Haverdals 
golfkrog i tolv år, samtidigt som 
han hade restauranger i 
Thailand. Planen var att tillbringa 
större delen av året i Thailand, 
men Per tyckte att det saknades 
en riktigt bra thairestaurang i 
Halmstad. Sagt och gjort, entre-
prenör som han är kunde han 
inte motstå frestelsen när lokalen 
i Söndrums centrum blev ledig.

Sedan Daengs wok, som Pers 
restaurang heter, etablerades har 
centrumet fått nytt liv. 

Restaurangen har fått namn 
efter Pers fru som han träffade i 
Thailand för 24 år sedan. Hon är 
enligt Per en ”grym kock” och 
det är Daengs kunskap som är 
grunden till framgången. 

– Hon har talangen för att laga 
mat och har skolningen sedan 
unga år. I Thailand lagar man 
mycket mer mat hemma än vi 
gör här och hela familjen är 
delaktig.  

Det roligaste med att driva 
restaurang är enligt Per kon-
takten med gästerna. Han 
brinner för att höra deras om-
dömen, som allt som oftast är 
positiva.

– Jag trodde aldrig att det 
skulle bli så stort som det har 
blivit. Redan efter en vecka 
kände jag att det kommer att 
fungera, en väldigt skön känsla, 
konstaterar Per.

hallå! ERBJUDER

Klipp ut och ta med!

Ät 2 betala för 1
Under hela april månad äter du som hyresgäst hos HFAB två för 
en mot uppvisade av denna talong. Erbjudandet gäller tisdag till 
torsdag. Daengs wok bjuder på den billigaste av de två rätterna. 

 
Klipp ut kupongen och lämna den i restaurangen. 
Gäller en gång per kund under hela april 2015.
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