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INNEHÅLL

HFAB ÄR INTE BARA Halmstads största 
fastighetsbolag (cirka 10 000 lägenheter), 
HFAB är mer än en ”vanlig” hyresvärd och 
på många sätt en viktig aktör i kommunen. 
Vi både förvaltar, förnyar och nyproducerar 
bostäder åt en stor del av lokalbefolkningen.

I raden av nya byggprojekt kan nämnas 
kvarteret Borgen på Söder (mer om detta i 
nästa nummer av hallå!) där det snart är 
byggstart för uppåt 180 hyresrätter av 
varierande storlek.

HFAB prioriterar även mjuka värden och 
tar ett stort socialt ansvar genom olika 
projekt och evenemang. 

I somras var det 150 ungdomar boende 
hos HFAB som fick sommarjobba.

HFAB erbjöd också alla barn 7–16 år ett 
brett utbud av sommarlovsaktiviteter. 

I det här numret av hallå! kan du även 
läsa om Leo, 12 år, som får sitt konstverk 
förverkligat som en del av projektet 
”Dröm-Vallås”.

MAGNUS WEBERG
MARKNADSANSVARIG, HFAB

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 

Plusenergihuset i Harplinge
Den miljövänliga och energi-
snåla fastigheten över-
träffar förväntningarna.
Sidan 6.

Återkomsten
till Getinge
En del av hyres-
gästerna som 
drabbades av
översväm- 
ningarna ifjol
har nu kunnat
återvända.  
Sidan 25.

24

Hej, Halmstad!

Tipsa hallå!
Har du en granne med en intressant 

berättelse som skulle passa på 
omslaget av tidningen?

Tipsa oss! Skicka e-post till  
magnus.weberg@hfab.se eller 

lina.keilo@hfab.se.

Ringa kan du göra 
till 035-13 83 81.

Tidningen trycks i en upplaga om 44 000 exemplar på miljögodkänt papper av Printografen.
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VI PÅ HFAB | PERSONALANSVARIG

”Alla är viktiga för helheten”
Med nära 100 anställda med ett 30-tal olika yrkestitlar är HFAB:s 
personalstyrka idag 50 procent större än för tio år sedan.

– Vi vill vara ett hyresgästfokuserat företag och därför gör vi 
mycket mer själva nu, det ska vara våra med arbetare som hyres-
gästerna möter, säger Viktoria Hägg, personalansvarig.

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: FREDRIK MIJH

Berätta om ditt arbete!
– Jag är inblandad i det mesta som har med 

HFAB:s medarbetare att göra, från nyrekry
teringar och kompetensutveckling till rehabfrågor 
och lönesättning. Jag fungerar som ett stöd för 
våra chefer i alla typer av medarbetarfrågor.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Alla utmaningar! Det dyker hela tiden upp 

nya frågor, så det gäller att vara kreativ och testa 
lite nya grepp. Det som är så kul med medarbetar
frågor är att försöka få till en helhet där alla 
arbetar mot samma mål. Var och en av våra 
anställda har en jätteviktig funktion att fylla för 
att HFAB ska fungera.

 
Vad har du för bakgrund?

– Jag är uppvuxen på Gotland, där jag bland 
annat jobbade med personal och löneadminis t
ration på Svenska spel. Det väckte mitt intresse för 
personalfrågor, så jag sökte till det arbetsveten
skapliga programmet på högskolan här i 
Halmstad – och sedan har jag blivit kvar. I höst 
firar jag tio år som Halmstadbo och sex år som 
anställd på HFAB.

 
Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag har haft hästar större delen av mitt liv, 
men just för tillfället har jag ingen egen häst utan 
har tagit upp mitt intresse för löpning igen. 
Tidigare har jag gjort en svensk klassiker och 
sprungit marathon. När jag springer nu för tiden 
kan min son följa med ut och få frisk luft. Det går 
jättebra, men han tycker inte om när det går för 
långsamt – och man får göra ett och annat stopp 
för att kolla på ekorrar eller plocka kottar.
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04 Konstutställning
på uppskattad turné

05 Roliga aktiviteter
för barn på Linehed

06 Passivhus i Harplinge
överträffar förväntningar

10 Frågor och svar
om lägenhetstemp

12 Toppbetyg i ny
enkätundersökning

21 Så blev det nya
konstverket på Vallås

24 Bostadsbyggardagen 
gav intressanta möten

25 Efterlängtad återkomst
för hyresgäster i Getinge

30 Kryssa lugnt

31 Enkät bland teaterbesökare

32 Kaffe från hela världen 

VIKTORIA HÄGG, 32 ÅR 
PERSONALANSVARIG
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Alban, 19, fick utökat ansvar
EFTER TVÅ ÅR SOM sommarjobbare hos 
HFAB avancerade Alban Callaki till ung-
domsarbetsledare.

– Det innebär att jag tar lite mer ansvar 
vid vissa uppdrag och fungerar då som en 
länk mellan arbetsledarna och de yngre 
sommarjobbarna, säger 19-åringen.

– Eftersom jag varit med ett tag kan jag 
dela med mig av mina erfarenheter. Jag 
känner till bostadsområdena runt om i 
Halmstad och kan även lära de andra hur 
man använder till exempel en högtryckst-
vätt.

ATT FÅ ETT SOMMARJOBB genom HFAB 
 tycker Alban är suveränt.

– Som ungdom kan det vara svårt att 
själv fixa ett jobb. Sommarjobbet ger både 
sysselsättning och arbetslivserfarenhet. Det 
ger dessutom lite välbehövliga slantar …

– Eftersom jag är klar med min gymna-
sieutbildning, fotbollsprogrammet på 
Aspero, söker jag mig ut i arbetslivet och 
erfarenheten som ungdomsarbetsledare 
hos HFAB är en merit i mitt cv, tillägger 
Alban, som bor med sina föräldrar och 
lillebror Ardian på Andersberg.

TRE AV ÅRETS sommarjobbare hade förtro-
endeuppdraget som ungdomsarbetsle-
dare, förutom Alban Callaki, även Dardan 
Gashi och Jalin Yu.

ARBETSKAMRAT OCH ARBETSLEDARE. Alban Callaki hade inför sin tredje och sista period som sommarjobbare 
hos HFAB avancerat till ungdomsarbetsledare för bland andra Jetmir Ramadani och Gaz Mend.

Konst under markisen

20,5°C

sommar- 
jobbade

LÄGRE TEMPERATUR ÄN så ska det 
inte vara i HFAB:s lägenheter. 
Målsättningen är att lufttempera-
turen inomhus ska vara 21 grader 
(22°C i våra äldreboenden).

Det är av miljöskäl som HFAB vill 
värma lägenheterna till som högst 
21°C. Varje grad varmare inomhus 
ökar förbrukningen av energi med 
fem procent och bidrar till en 
 negativ klimatpåverkan.

Under riktigt kalla vintrar eller 
köldknäppar kan man tillfälligt få 
acceptera en lägre temperatur än 
Folkhälsomyndighetens rekommen-
dation om 20°C. Läs mer om inom-
hustemperatur på sidan 10.

FÖR FEMTE ÅRET i rad har HFAB haft 
sommarjobbstjänster åt ungdomar 
mellan 16 och 19 år. Förutom att 
antalet tjänster blivit 50 fler jämfört 
med tidigare somrar, har även  
antalet arbetsuppdrag utökats. En 
del av årets feriearbete var förlagt 
till HFAB:s bostadsområde i Getinge, 
där ungdomarna bland annat bidrog 
till att iordningsställa utomhus-
miljöer efter fjolårets översvämningar.

PRECIS SOM FÖRRA ÅRET har HFAB 
arrangerat en uppskattad konstut-
ställning för hyresgäster boende i 
servicehus runt om i kommunen. 
Den lokalt sett unika konst-
satsningen sker i samarbete med 
Salon des Refusés, där HFAB-
bussen fungerar som mobil 
konstsalong i tätorter som 

Simlångsdalen, Getinge, Åled och 
Oskarström. Nytt inslag för året var 
att besökarna, förutom att 
beskåda intressanta konstverk, 
även fick möjlighet att måla ett 
självporträtt med hjälp av tusch-
penna och ett genomskinligt blad 
som placerades på en spegel. 

Fo
to

: K
en

t 
Jo

ha
ns

so
n

Fo
to

: K
en

t 
Jo

ha
ns

so
n

150

SIMLÅNGSDALEN. Utanför serviceboendet Ljungblomman var det 
trängsel runt konstverken utanför HFAB-bussen.
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”BARNENS DAG” PÅ LINEHED blev en upp-
skattad aktivitet för hyresgästerna på 
Linehed och Martonvägen. I strålande 
solsken kunde barn i olika åldrar leka i en 
hoppborgsbana, rida på ponny, vika bal-
longer och delta i en 4-kampstävling. 

Friluftsfrämjandet fanns på plats och pre-
senterade sitt aktivitetsprogram för barn 
och ungdomar. HFAB representerades av 
kundvärdar och husvärdar som bjöd alla 
barn på popcorn och glass. 

–Kontakten med våra hyresgäster, både 

barn och vuxna, är viktig och det här är   
ett positivt sätt för oss, att lära känna va-
randra bättre och medverka till ökad sam-
hörighet, säger Johanna Leihed, en av 
HFAB:s kundvärdar.

Lekfull dag för barnen på Linehed 

GLADA BARN I HOPPBORGEN. Max Leihed, 
Kian Scott (överst), Hamid Kayapinar, Alica 
Falk och Azra Kayapinar hade kul när HFAB 
arrangerade ”Barnens Dag” på Linehed och 
Maratonvägen.
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HALLÅ DÄR…
… Oscar Åhslund, skötsel- och anlägg-
ningschef på Hallandsåsens växtbutik, en 
av de entreprenörer som arbetar för HFAB. 
Var stöter hyresgästerna på er?

– Vi har hand om delar av utemiljön i 
kvarteret Juristen, på Nyhem samt i Sennan, 
Åled, Simlångsdalen, Eldsberga, Trönninge 
och Tönnersjö. Där utför vi på uppdrag av 
HFAB allt ifrån snöskottning och vårstädning 
till ogräsrensning, gräsklippning och mindre 
servicearbeten när något behöver repareras. 

Ni har också varit med i flera anläggnings-
projekt?

– Ja, vi har varit med och skapat plante-
ringar, stensättningar, sittytor och grillplatser 
i en rad bostadsområden. Ett exempel är 
Karl XI:s servicehus där innergården har fått 
blomstrande perennplanteringar, nya bänkar 
samt en belysning, som gör att de boende 
kan njuta av utemiljön även på kvällstid. 

Berätta om Hallandsåsens växtbutik!
– Det är ett familjeföretag som startades 

på 1950-talet av min farmor och farfar. Från 
början var det en plantskola med butik, men 
idag består verksamheten av tre delar: växt-
butiken, anläggningsarbeten och skötsel-
uppdrag. Jag driver företaget tillsammans 
med min mamma Marianne och vi är nio 
tillsvidareanställda, men under högsäsongen 
sysselsätter vi ytterligare 15–20 personer.
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IDÉN MED PLUSENERGIHUSET är att det under 
ett år ska producera mer energi än vad som går 
åt i fastigheten inklusive hyresgästernas för
brukning. En solcellsanläggning på taket ger el, 
och bergvärmepumpen tillför värme och varm 
vatten. Att det fungerar i praktiken är tydligt.

– Det känns fantastiskt, den 15 september, 
med bara två veckor kvar till ett år i drift, har vi 
ett överskott på 13 580 kWh mot vårt förvänta
de plus på 2 500 kWh. Att verkligheten över
träffar våra beräkningar beror på att hyresgäs
terna använder mindre varmvatten och hus
hållsel än beräknat, säger Ulf Johansson.

EN SAK SOM är speciell med plusenergihuset är 
att allt ingår i hyran, till och med hushållselen. 
Varje lägenhets förbrukning av el och varm
vatten mäts separat och använder hyresgästerna 
mer än den normalförbrukning som ingår i 
hyran, så får de betala extra. Gör de av med 
mindre får de i stället pengar tillbaka! 

– Det har visat sig att det används mycket 
mindre energi än vi vågat drömma om. 
Samtliga får pengar tillbaka, säger Ulf.

Förklaringen tror han är en kombination av 
medvetna hyresgäster och bra teknik.

– I det här huset har vi varit noga med alla 
smådetaljer också inuti lägenheterna. Vi har  
till exempel satsat på riktigt energieffektiva 
vitvaror, vattensparande kranar och LED
lampor i all fast belysning, berättar han.

HOS STIG OCH HARRIET JANSSON i en av de 
åtta lägenheterna luktar det av nybakat bröd 
när vi hälsar på.

– Jag vill göra som man ska göra, säger 
Harriet. Jag stänger alltid av plattan och 
utnyttjar eftervärmen när jag lagar mat och jag 
skulle aldrig få för mig att köra diskmaskinen 
eller tvättmaskinen innan de är fulla.

Hon och Stig har bott i Harplinge sedan 1950 
talet och kan inte tänka sig ett bättre boende än 
den nyproducerade lägenheten precis vid affären. 

I en enkät ger också de övriga hyresgästerna 
svar på frågan ”Skulle du rekommendera 
någon annan att välja ett plusenergihus?”

– Samtliga sex som lämnade in enkäten, 
svarar entydigt ja. Då har vi lyckats, säger  
Ulf Johansson. ]

”Energisnålare än  
vi vågat hoppas”

ENERGIMEDVETNA. Stig och Harriet Jansson 
använder, precis som sina grannar i plusenergi-
huset, mindre energi än normalförbrukningen 

och får därför pengar tillbaka på hyran. ”Att 
det märks i den egna plånboken blir en morot 
för att spara energi”, tror HFAB:s energi- och 
 VVS-samordnare Ulf Johansson (till vänster).

Plusenergihuset i Harplinge överträffar alla förväntningar. Redan efter åtta 
månader – innan sommaren och årets mest solrika tid – började det gå med plus!
Men, huset i sig är bara en del av förklaringen. Hyresgästernas leverne i kombi-

nation med riktigt energisnål teknik i lägenheterna gör också stor skillnad.
– Vi ser tydligt att förbrukningen är lägre här än i andra fastigheter,  

säger Ulf Johansson, energi- och VVS-samordnare.

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: FREDRIK MIJH

HFAB:S PLUSENERGIHUS

HUSET ÄR ETT passivhus, det vill säga 
ett välisolerat och extremt tätt hus 
med energieffektiv ventilation. Utö-
ver det har HFAB plussat på tre saker:

• En bergvärmepump som ger värme 
och varmvatten.

• Solceller på taket som på årsbasis 
täcker husets totala energibehov 
–  inklusive hushållsel.

• Energisnål utrustning i lägenhe-
terna, till exempel vattensparande 
kranar, LED-lampor i den fasta 
belysningen och vitvaror med låg 
energiförbrukning.
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DET ÄR ENKELT att söka lägenhet hos 
HFAB. Från det att du registrerat 
dig i Bosök står du i bostadskön och 
får ett nytt köpoäng för varje dag 
som går. Köpoängen är personlig och 
kan inte överlåtas. 

Den genomsnittliga kötiden till en 
lägenhet är sex till sju år, men 
varierar naturligtvis en del mellan 
olika bostadsområden. Bra att veta 
är, att även för dig som saknar 
köpoäng, så finns det faktiskt chans att få en 
lägenhet!

– Varje år lottar vi ut omkring 100 så kallade 
direktlägenheter, berättar Ulf Nilsson.

ALLA LEDIGA LÄGENHETER visas i Bosök på 
hfab.se under fem dagar. Där gör du din 
intresseanmälan och de fem sökande som har 
flest köpoäng och uppfyller grundkraven 
erbjuds visning. Inom fem dagar ska de sedan 
lämna besked till HFAB om de vill ha lägen
heten eller inte.

– Du får tacka nej fem gånger under en 
sexmånaders period, sedan spärras du från att 
söka lägenhet i tre månader, förklarar Ulf 
Nilsson.

Tackar flera sökande ja, så är det den med 

flest köpoäng som erbjuds lägenheten.
– Tackar du ja och får erbjudande 

från HFAB om att skriva kontrakt, 
så måste du inom 48 timmar höra av 
dig och bekräfta till oss att du vill ha 
lägenheten, betonar han.

EN NYHET ÄR att från och med  
1  januari 2016 införs ett aktivitets
krav i Bosök. Det innebär att för att 
stå kvar i HFAB:s bostadskö ska du 

minst en gång varje kalenderår logga in på 
Mina sidor och bekräfta att dina kontaktupp
gifter stämmer.

– Det är viktigt för oss att vårt kundregister 
är aktuellt och vi tycker att det är ett rimligt 
krav för att kunna samla köpoäng och ha 
möjlighet att få en attraktiv lägenhet i 
Halmstad i framtiden, säger Ulf Nilsson.

För dig som redan bor hos HFAB fungerar 
hyresinbetalningen som bekräftelse.

– Men, det är ändå viktigt att med jämna 
mellanrum kolla så att epostadress och övriga 
kontaktuppgifter på Mina sidor är uppdatera
de, så att du inte går miste om viktig informa
tion. Har du inte tillgång till dator, så är du 
alltid välkommen in till vår kundtjänst på 
Fredrik Ströms gata 6, säger Ulf Nilsson. ]

Varje månad hyr HFAB ut omkring 100 lägenheter via  
Bosök och trycket är högt – i snitt anmäler 80–90 personer  

intresse för varje ledig lägenhet.
– Köpoängen avgör. Den sökande som har flest poäng erbjuds alltid 
kontrakt på lägenheten om han eller hon uppfyller våra grundkrav, 

säger Ulf Nilsson, affärsutvecklings- och kommunikationschef. 

TEXT: MONICA FORSBERG  FOTO: HFAB:S ARKIV, SE360

BOSÖK  
– smidig väg till  

ny bostad

Ulf Nilsson, affärs-
utvecklings- och 

kommunikationschef
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BARNEN PÅ ANDERSBERG har fått ett 
eget träd. Det nyplanterade äppelträdet 
utanför husvärdskontoret på 
Andersbergsringen 117A är en del av 
projektet Barnens träd och ska stå där 
som en påminnelse om FN:s barnkon-
vention och alla barns rättigheter. 

Jonas Paulman, som driver före-
ningen Barnens träd, är en av de 688 
personer som staten bad om ursäkt i 
samband med utredningen om vanvård 
i barnavården. Idag cyklar, paddlar och 
springer han landet runt för att upp-
märksamma barnkonventionen. 

Initiativtagare till trädet på 
Andersberg – det 103:e i Sverige – är 
HFAB och Hyresgästföreningen.

– Vi jobbar mycket med projekt som 
vänder sig till barnen här på Andersberg 
och därför kändes det rätt att låta dem 
få plantera ett Barnens träd, säger 
Johan Björnqvist, förvaltare på HFAB. 

Vid invigningen hade ett 20-tal barn 
från gårdarna i närheten samlats och 
hjälpte med gemensamma krafter till 
att gräva en grop, sätta ner trädet, och 
klippa av bandet. 

– Det känns kul att låta barnen få 
göra något för sitt område. Vi märker 

att de är rädda om trädet och känner 
stolthet över att ha varit med och 
planterat det, säger Johan Björnqvist.

NYPLANTERAT. Jonas Paulman från Barnens träd 
såg tillsammans med barn från Andersbergsringen 
och HFAB:s  miljövärdar till att Barnens träd kom på 
plats.
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HFAB:S GRUNDKRAV
För att få hyra en lägenhet  
hos HFAB gäller att:

• Du är myndig.

• Du inte har någon betalnings-
anmärkning från de senaste  
12 månaderna.

• Du inte har några skulder  
till HFAB.

• Din månadsinkomst efter 
skatt är högre än månads-
hyran.

• Du inte har misskött din rela-
tion med HFAB under de  
senaste två åren.

• Du kan bara ha ett lägenhets-
avtal hos HFAB.

Ett träd för alla barns rätt

Förbättrade utomhusmiljöer
HFAB FORTSÄTTER ATT sätta sin prägel på stads 
bilden och förbättra utomhusmiljöerna i bostads 
områdena runt om i Halmstad. Genom avtal har 
HFAB övertagit skötseln av delar av 
kommunens mark i anslutning till ett 
antal av bolagets fastigheter. Den 
nyanlagda Solrosparken på Vallås och 
Välkomst parken i centrum är 
exempel på det, liksom kvarteret 
Kaptenen vid Lektor Anderssons 
gata på Öster.

– Vi vill försöka hålla samma höga 
standard på utomhusmiljöerna i alla 
områden där vi har hyresgäster, 

förklarar Per Lidetun, distriktschef Öst, HFAB.
I samband med ett bostadsmöte i kvarteret 

Kaptenen kunde hyresgästerna presentera 
synpunkter och önskemål om utemil
jön. HFAB har därefter förbättrat 
grönytan mellan husen där det nu 
finns tillgång till både nya lekredskap, 
grillplats och bänkar med bord. 
Parken har även försetts med ett nytt 
staket och det har planterats buskar 
och träd på de gröna ytorna.

– Responsen bland hyresgästerna 
har varit mycket god, säger Per.Per Lidetun,  

distriktschef Öst
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VILKEN TEMPERATUR SKA MAN  
HA I LÄGENHETEN? 
Inte lägre än 20,5°C. HFAB har 
som målsättning att lufttemp e ra- 
turen i lägenheten under  upp - 
värmningssäsongen ska vara 21 
grader (22 grader i äldre boende).

NÄR SÄTTS VÄRMEN PÅ I HFAB:S 
FASTIGHETER? 
Det sker numera med automatik, 
beroende på väderlek/hur kallt 
det är utomhus. Värmekällorna 
går igång, så att det kan kännas 
på elementen, när utomhus tem-
peraturen ligger stabilt runt 10 till 
13 grader.

SJUNKER TEMPERATUREN  
I LÄGENHETEN PÅ NATTEN? 
Temperaturen på värmesyste-
met sänks inte på natten men 
då lampor, tv, datorer och andra 
elektriska apparater stängs av så 
kan temperaturen sjunka något. 
Elementet fortsätter ändå att styra 
mot 21 grader. 

VARFÖR SKA FRISKLUFTSVENTILERNA 
VARA ÖPPNA? 
Man ska inte trilla i fallgropen att 
stänga igen tilluftsventiler i tron 
att det då blir varmare. Ventilen 
ska alltid stå lite öppen, även på 
 vintern. Man ska inte täta venti-
lerna och hindra luften att komma 
in. Då sätts ventilationssystemet 
ur spel. Luften som kommer in 
är viktig för att du ska få ett bra 
inomhusklimat och dessutom 
hjälper luften till att sprida värmen 
från elementet ut i rummet. Den 
använda luften försvinner sedan 
ut i köket och badrummet där den 
sugs ut.  

VAD GÖR JAG OM DET BLIR LÄGRE ÄN 
20,5 GRADER I LÄGENHETEN? 
Om man kontrollerat att termo-
staten står i rätt läge och det ändå 
är kallt i röret från golvet upp till 
elementet kan det ha uppstått 
något problem i ett enskilt element 
eller i värmesystemet. Då gör man 
en felanmälan till sin husvärd.

”Temperatur  
upplevs olika”

HFAB INFRIAR Folkhälso mynd ig
hetens rekommendationer när det 
gäller inomhustemperaturer.

– Vår målsättning är högre än 
många andra av landets fastighets
bolag och högre än vad lagen kräver. 
Det är främst av miljöskäl som vi vill 
värma lägenheterna till som högst  
21 grader, med en marginal på 0,5. 
Varje grad varmare vi har inomhus 
ökar förbrukningen av energi med 
fem procent och bidrar till en negativ klimat
påverkan, förklarar Mattias Prytz, driftingenjör 
på HFAB.

PÅ ELEMENTEN I HFAB:s cirka 10 000 bostäder 
sitter en termostatventil som känner av värmen 
i lägenheten. När det är 21 grader i rummet 
stängs den automatiskt och därför kan elemen
tet vara kallt oavsett hur kallt det är utomhus.

– Att känna och hitta ”rätt” temperatur är en 
svår balansgång, man upplever värme på olika 
sätt. Så små förändringar som ett par tiondelars 
grad kan påverka ens uppfattning. Hur värmen 
upplevs kan bland annat bero på hur huset där 
man bor är byggt med varierande värme och 
ventilationssystem. Men ingen ska behöva ha 

lägre temperatur än 20,5 grader, 
poängterar han.

– Vi tar diskussionen om rätt 
lägenhets temperatur på stort allvar 
och lägger ner mycket tid och kraft 
på att skapa så bra boendemiljöer 
som möjligt, för alla våra hyres
gäster. Lägenheten är inte så kall 
som man ibland kanske tror.

FÖR ATT KONTROLLMÄTA  tempera 
turen har HFAB tillgång till utrustning med 
regelbundet kalibrerade instrument. Trots att 
lufttemperaturen är rätt kan det hända att 
hyresgäster upplever att de fryser.

– Det är viktigt att klä sig efter temperatu
ren, säger Mattias Prytz. Eftersom en del av 
våra fastigheter är äldre och har ett omodernare 
klimatskal är upplevelsetemperaturen ibland 
lägre än vad termometern visar. Känner man 
sig frusen kan man ta på sig en tröja och ett par 
sockar. En filt i tvsoffan kan också 
rekommenderas.

Mer utförlig inform ation om värmen i 
lägenheter finns på HFAB:s webbplats. ]

Så här års, när vi går mot höst och vinter, får HFAB många frågor gäl-
lande temperaturen i  lägenheterna. HFAB:s riktlinjer avseende lufttem-
peratur inomhus anvisar 21 grader som målsättning.

– Vi människor upplever temperatur olika, några trivs i 18 grader 
 medan andra vill ha 24. Vi har lagt oss på cirka 21 grader, då de flesta 
är nöjda, säger Mattias Prytz, driftingenjör på HFAB.

TEXT: KENT JOHANSSON  FOTO: FREDRIK MIJH

FRÅGOR & SVAR
TEMA   VÄRME I BOSTADEN

Mattias Prytz, drift-
ingenjör på HFAB
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… OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN
Hur varmt kan jag kräva att det är  i 
 lägenheten på vintern och hur varmt  
får det vara på sommaren? Vad kan  
jag kräva av hyresvärden?  
Hyresgästföreningen går på Folkhälso-
myndighetens  rekommendationer.

SÅ SÄGER LAGEN…
Folkhälsomyndigheten rekommend-
erar att temperaturen i en lägenhet 
bör vara mellan 20 och 23 grader. 
HFAB:s riktlinjer för rumsklimat 
 anvisar 21°C som målsättning vid 
uppvärmningssäsong. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om temperatur inomhus (FoHMFS 
2014:17) anger att gränsen för 
 sanitär olägenhet vid enkel mätning 
är lufttemperatur under 18°C och 
över 28°C. De allmänna råden gäller 
inte vid extrema väderförhållanden. 

TIPS PÅ HUR 
DU BEHÅLLER 
VÄRMEN I DIN 
LÄGENHET

4
MÖBLERA RÄTT 
Möblera energismart så att till 
 exempel en soffa eller säng inte 
 placeras framför elementet och 
 hindrar värmen från att nå ut i 
rummet.

VARMA KLÄDER 
Det är viktigt att klä sig efter 
 temperatur. Den som upplever att 
21°C är för kallt bör ta på sig mer 
kläder. En filt i tv-soffan kan också 
rekommenderas.

VÄDRA MED FÖRNUFT 
Vädra snabbt och effektivt! Om man 
vädrar för länge släpps värmen ut 
samtidigt som möblerna blir kalla  
och sänker rumstemperaturen.

KOLLA TERMOSTATEN 
Kontrollera att termostatsventilen 
står i öppet läge, det vill säga att 
den inte är nedvriden. Om inte; vrid 
på termostaten några gånger och 
känn sedan om du märker någon 
skillnad på elementet. Termostat är 
en reglerteknisk del i elementet  
som gör att det håller en konstant 
lägsta temperatur.

TERMOSTATSMART. Nicklas Sandberg, 
husvärd på HFAB, frilägger radiatorn så att 
värmen sprids till rummet.
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hallå! INFORMERAR

HFAB får toppbetyg och är bransch- 
ledande när det gäller nöjdheten 
bland kontorshyresgäster. Jämfört 
med förra kundundersökningen 
har NKI-betyget ökat med hela sex 
indexenheter, till 77 på en hundra-
gradig skala, när det gäller samtliga 
lokalhyresgäster. När det gäller kon-
torshyresgäster hos HFAB är betyget 
84, vilket är rekordhögt och tangerar 
den bästa noteringen i hela landet.

 
DEN KRAFTIGT ÖKADE nöjdheten bland HFAB:s 
hyresgäster av kommersiella lokaler är mycket 
glädjande.

– Årets resultat är det bästa hittills, konstate
rar Carin Ottosson, affärsområdeschef Lokaler, 
tillika distriktschef Väst tätort. Vi hade förvän
tat oss en uppgång, men inte av det här om
fånget. Det känns mycket positivt och är 
samtidigt en bekräftelse på att vårt arbete för 
att förbättra servicen uppskattas.

– Vi har sedan flera år strävat efter att öka 

servicenivån och tillgängligheten 
för våra lokalhyresgäster, säger 
förvaltaren Thomas Hansson. 

– Vi har bland annat ökat antalet 
besök och gjort fler reparationer 
med egen personal. Vi upp lever att 
våra systematiserade kundbesök 
och fördjupade samtal har med
verkat till ett bättre och enklare 
samarbete med hyresgästerna, 
fortsätter han.

Ett exempel är kvarteret 
Klostret vid Lilla torg där HFAB 
till exempel har fått önskemål om förbättrad 
trappstädning och förbättrad skyltning vilket 
bolaget har försökt hjälpa hyresgästerna med.

– Därför är det också extra roligt att i 
NKIundersökningen få se ett positivt resultat 
av vårt utvecklingsarbete. Det sporrar oss att 
fortsätta på den inslagna vägen, säger Carin.

HFAB FÖRVALTAR sammanlagt 177 
kommer siella lokaler i 

Halmstads kommun, det är affärer, 
butiker och kontorslokaler. Dessa 
lokaler svarar för cirka sju procent av 
HFAB:s totala omsättning. Årets 
enkät skickades till 118 hyresgäster 
och svarsfrekvensen var 65 procent. 

 
NÄR DET GÄLLER NKIundersökningen 
som avser kontorshyresgäster – och 
som kan jämföras med 
Fastighetsbarometern, som årligen 
genomförs av CFI Group och landets 
ledande fastighetsägare – kan noteras 

att HFAB fick rekordhöga 84 i betyg av sina 
hyresgäster. Det är lika högt som de ledande 
inom fastighetsbranschen och så nära omdömet 
”excellent” som man kan komma.

Enligt Fastighetsbarometern är NKI
branschgenomsnittet för kontorshyresgäster  
73 (2014). ]

TOPPBETYG FÖR HFAB
Kraftigt ökad nöjdhet med den kommersiella lokalförvaltningen

REKORDNOTERING. 
Kristofer Winterlilja, 
husvärd, Katarina 
Svensson, kundvärd, och 
Thomas Hansson, 
HFAB:s förvaltare av 
kommersiella lokaler, 
glädjs över resultatet i 
undersökningen och 
sporras att fortsätta på 
den inslagna vägen.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

MYCKET SVAGT SVAGT MEDEL STARKT EXCELLENT

Läs mer om
undersökningen  

på följande 
sidor 

(sid 13–20)

77
SAMTLIGA

LOKAL-
HYRESGÄSTER

84
KONTORS-

HYRESGÄSTERNÖJD KUND INDEX – ALLA BRANSCHER OCH ALLA TYPER AV PRODUKTER

TEXT: KENT JOHANSSON  FOTO: PATRIK LJUNGMAN

Carin Ottosson,  
affärsområdeschef  

Lokaler och dis-
triktschef Väst tätort



Oktober 2015 hallå!  13 

HFAB:s  
hyresgästundersökning

2015
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LEKPLATS. 

Solrosparken på 
Vallås  invigdes den 

4 juni 2015. 
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, Rotorp/Vårhem. Den förnyelse av 
15 hus i södra Vårhem som inled
des 2013 avslutas hösten 2015. Då 
har 299 lägenheter fått nya badrum 
med nya avloppsstammar, ny el och 
mekanisk frånluft samt renoverade 
balkonger. Fasaderna är nymålade och 
taken omlagda. På Vårhem planeras 
också för nya bostäder vid den gamla 
panncentralen där totalt 30–32 lägen
heter planeras byggas. Inflyttning 
beräknas till november 2017.

, Centrum. Tredje etappen på Snös
torps vägen 9 A–M påbörjas hösten 
2015. Etappen omfattar renovering 
av innergård, källare, garage och 

tvättstugor. Tidigare har 88 lägenheter 
renoverats och bland annat fått nya 
fönster, renoverade tak, balkonger 
och fasader samt renoverade kök och 
badrum. Planering inför renovering av 
höghuset på Fredsgatan 19 pågår.

, Centralt öster. Renovering och till
byggnad av nya lägenheter i kvarteret 
som omsluts av Fredsgatan, Kungs
gatan och Skans gatan påbörjas hösten 
2015. Renoveringen omfattar badrum, 
vatten och avloppsrör, ventilation, 
säkerhetsdörrar, fönsterbyte med mera. 
Nya vindsvåningar och kompletterande 
hus mot Skansgatan ger kvarteret 48 
nya lägenheter i bästa läge.

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2015

Stabilt, utan några större förändringar. Så kan hyresgästernas betyg samman-
fattas i 2015 års stora hyresgästundersökning. Betyget blev 67,2 på en hundra-
gradig skala vilket är 0,8 indexenheter lägre än i 2014 års undersökning. Hyres-
gästerna är mest nöjda med tvättstugan och HFAB:s service och tillgänglighet, 
även om den senare minskade en enhet. De betyg som ökat mest är renhållning 
av fastigheten och gemensamma utrymmen som bägge ökade med två index-
enheter. Övriga betyg är i stort sett oförändrade.

Fortsatta upprustningar

Nöjda hyresgäster i HFAB!

RESULTAT 2009-2015 2009 2011 2012 2013 2014 2015

NFKI  
helhetsbetyg på hyresvärden 63,8 65,2 65,6 66,2 68,0 67,2

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 61 63 63 64 64 66

GEMENSAMMA UTRYMMEN 60 62 62 61 63 65

TVÄTTSTUGAN 71 72 72 72 72 72

LÄGENHETENS STANDARD 58 58 57 57 61 62

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV LÄGENHET 59 58 57 60 59 58

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 68 71 73 72 73 72

UTOMHUSMILJÖ 67 64 67 68 71 70

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHET 63 64 64 64 66 66

TRYGGHET/ SÄKERHET 60 64 66 66 69 69

I DE SENASTE årens undersökningar pekar hyresgästerna ut lägenheternas standard, 
reparation och underhåll av lägenhet och reparation och underhåll av fastighet som vik
tiga områden för HFAB att prioritera. Detta är också områden som vi har satsat mycket 
på genom planerade underhållsinsatser. De senaste åren har HFAB lagt cirka 150 mil
joner kronor per år på att rusta upp fastigheterna. Större projekt just nu är:

Helene 
Blomberg

Affärsområdes 
chef Bostad

”HFAB FÅR GENOMGÅENDE ett 
gott betyg av hyresgästerna 
även om det finns några om
råden som vi måste förbättra. 
Jämfört med när vi började 
mätningarna 2009 ligger nöjd
heten generellt sett högre idag 
inom nästan alla områden. Den 
enda faktor med ett lägre betyg 
är reparation och underhåll av 
lägenhet där betygen pendlat 
mellan 57 och 60 i samtliga 
mätningar sedan 2009. Här 
måste vi förbättra oss. Om
fattande projekt med både yttre 
och inre upprustningar har star
tats de senaste åren och flera av 
dessa fortsätter även 2015. 
Samtidigt producerar HFAB 
många nya 
lägenheter 
runt om i 
Halmstad.” 

, Centralt väster. Renovering och 
tillbyggnad av nya lägenheter på Tors
gatan 4–10 påbörjas hösten 2015. 
 Renoveringen omfattar badrum, 
 vatten och avloppsrör, ventilation, 
säkerhetsdörrar, fönsterbyte med mera 
i lägenheterna. I dagsläget bedöms 
att åtta nya vindsvåningar kommer att 
byggas på vinden.

, Linehed. I området, som har 
778 lägenheter, ”relinas” samtliga 
köksstammar. Parallellt med detta kan 
hyresgästerna välja att få sina kök 
re noverade. Renoveringen startade 
2014 och pågår till hösten 2015.

Fortlöpande genomförs en mängd mindre 
upprustningsprojekt i andra delar av 
beståndet.
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NÖJDHETEN ÄR fortsatt hög med bonus
fonden, som är HFAB:s modell för att 
låta hyresgästen själv ta ansvar för och 
bestämma över lägenhetens inre under
håll. Kom till vår bobutik så får du hjälp 
med alla frågor kring din personliga 
bonusfond och vad du kan göra i din 
lägenhet! 

Bonusfonden Nöjdhet med bonusfond (skala 1–10)

Hur nöjd är du med… 2009 2011 2012 2013 2014 2015

HFAB:s bonusfond 6,9 7,3 7,2 7,3 7,4 7,5

Hjälp och bemötande vid beställning och av 
åtgärder?

* 8,0 7,9 8,1 8,1 8,1

Utförande och resultat av arbetet som har 
utförts? 

* 7,5 7,4 7,4 7,6 7,6

Väntetiden att få underhållet utfört? * 5,8 6,0 6,5 6,4 6,5

*) Frågan ställdes inte 2009

FELANMÄLAN 2009 2011 2012 2013 2014 2015

1–2 dagar 54 % 56 % 64 % 61 % 64 % 61 %

3–7 dagar 20 % 22 % 22 % 22 % 20 % 21 %

NÄR ETT FEL inträffar är det viktigt att 
felet kan anmälas smidigt och åtgärdas 
så fort det går. Hyresgästerna kan anmäla 
fel på olika sätt, men det vanligaste sättet 

är per telefon. I undersökningen uppger 
75 procent av de som felanmält att de 
gjort det via telefon. Ingen större för
ändring har skett de senaste åren.

Felanmälan 

Hur gjorde du din felanmälan?*  Siffran inom parentes avser värdet 2014

20% (19)
BESÖK HOS  

HFAB

29% (24) 
HEMSIDA/ 

MAIL

75% (72)
TELEFON

*Frågan är en flervalsfråga. 
Svarsandelarna kan således inte 
summeras till 100 procent.

61 PROCENT AV de anmälda felen åtgärdas inom 1–2 dagar vilket är något lägre än i 
 undersökningen 2014 då 64 procent av de anmälda felen åtgärdades inom 1–2 dagar. 
Hur fort ett fel avhjälps beror också på felets karaktär.

I APRIL 2015 anställde HFAB fyra 
miljö värdar som ska arbeta med 
delar av den yttre skötseln i bostads
områdena, underhålla och sköta 
träd, prydnads planteringar, perenner 
och lekredskap. I arbetsuppgifterna 
ingår också att ha viss tillsyn i sina 
områden, informera om bland annat 
käll sortering och kompostering och 
sköta miljöstationen. Miljövärdarna ska 
också ta tillvara hyresgästernas idéer 
om hur ute miljöerna kan utvecklas. 
Genom miljövärdarna ökar vi närvaron 
i bostads områdena ytterligare. 

Miljövärdar

2009 2011 2012 2013 2014 2015

Åtgärdades felet inom 
rimlig tid? 72 % 77 % 78 % 81 % 82 % 82 %

DRYGT ÅTTA AV TIO personer (82 procent) som felanmält tycker att felet åtgärdades 
inom rimlig tid, vilket är i nivå med 2014 års undersökning.

HFAB ARBETAR sedan några år tillbaka 
med att erbjuda sommarjobb till ung
domar som bor i våra lägenheter. Under 
sommaren 2015 har sammanlagt 150 
ung domar haft sommarjobb som inne
burit en mängd olika aktiviteter – allt 
från att rensa ogräs till att renovera 
parkbänkar. Nytt för i år var att ungdoms
arbets ledare, tre ungdomar med tidigare 

er faren het, anställdes i fem veckor var. De 
jobbade tätt ihop med de ordinarie arbets
ledarna och fick ta ansvar för flera olika 
upp gifter. 

150 sommarjobb ger ungdomarna en 
första möjlighet att prova på arbets livet 
samtidigt som deras arbete bidrar till en 
ökad trivsel och finare utemiljöer i våra 
bostadsområden. 

150 sommarjobb
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SKÖN UTEMILJÖ. HFAB:s miljövärdar ser till att 
den yttre miljön i bostadsområdena känns väl
komnande. 
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att åtta nya vindsvåningar kommer att 
byggas på vinden.

, Linehed. I området, som har 
778 lägenheter, ”relinas” samtliga 
köksstammar. Parallellt med detta kan 
hyresgästerna välja att få sina kök 
re noverade. Renoveringen startade 
2014 och pågår till hösten 2015.

Fortlöpande genomförs en mängd mindre 
upprustningsprojekt i andra delar av 
beståndet.
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E6

E6

KLOTET

KLACKERUP

LINEHED
NYHEM

ANDERSBERG

FYLLINGE

SÖNDRUM

BÄCKAGÅRD

ROTORP/VÅRHEMDistrikt 
Väst Tätort

Distrikt 
Öst

Husvärdskontor

ÖSTRA DELARNA 
AV STADEN

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett till 
detta:

, Många roliga och intressanta boende
aktiviteter för hyresgästerna, exempel
vis Vårfesten i Fyllinge, CKVdagen 
och barnens dag på Linehed.

, Renovering av köksstammar på Line
hed med erbjudande om nya kök. 

, Ett antal upplevelseplanteringar på 
olika platser på Linehed.

, Två miljövärdar har anställts på 
Andersberg och Grönevång som ska 
förädla vår gemensamma utemiljö.

, Renovering av avlopp på Andersbergs
ringen 101–117. 

, Installerat nergrävda sopbehållare på 
Andersberg.

, Upphandling av städtjänster med 
social hänsyn på Andersberg. 

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2015

DISTRIKT ÖST 2014 2015

NFKI  
helhetsbetyg på hyres-
värden

67 66

FAKTORER 
som påverkar helhets-
betyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 62 64

GEMENSAMMA UTRYMMEN 63 64

TVÄTTSTUGAN 69 70

LÄGENHETENS STANDARD 59 58

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
LÄGENHET

57 57

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 73 72

UTOMHUSMILJÖ 69 70

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
FASTIGHET

65 65

TRYGGHET/ SÄKERHET 69 68

Distrikt Öst består av Gustavsfält, Nyhem, Linehed, Andersberg och 
Fyllinge. Inom distriktet arbetar totalt 18 personer och de nio husvärdarna 
träffas på husvärdskontor Nyhem, Linehed och Andersberg. Vi har dessutom ett 
servicekontor på Fyllinge. Totalt består distriktet av drygt 3 800 lägenheter.

Det totala betyget för distrikt Öst blev 
66. Det som hyresgästerna uppskattar 
mest är service och tillgänglighet. 
Även trygghet och säkerhet samt ute
miljön i våra områden får mycket 
höga betyg. Just dessa faktorer tycker 
vi är särskilt viktiga och vi fortsätter 
att arbeta med dessa 2016.

Nu jobbar vi vidare med:

, Förnyelse av fastigheterna på 
Klackerups gatan 7–23. De boende får 
nytt badrum, kök, fönster, säkerhets
dörrar, el, ventilation med mera.

, Byte av kök på Linehed i samband 
med att befintliga hyresgäster flyttar 
och nya hyresgäster flyttar in. 

, Upphandling med socialt hänsyns
tagande på andra områden än enbart 
städtjänster. 

, Vår ambition är att vara ute ännu mer 
i områdena och möta hyresgäster på 
kommande bomöten.

, Roliga boendedagar och aktiviteter 
där HFABmedarbetare och hyres
gäster träffas under lätt samma former. 
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VÄLKOMNANDE YTTRE MILJÖ. Kv. Hästen (Maratonvägen 26–44) har nyligen genomgått en upprustning.

, Ökat närvaro och öppettider genom 
att bland annat öppna husvärdskontor 
på Fyllinge och öka öppettiderna på 
husvärdskontor Linehed.

, Avtal om utökad gröneyteskötsel 
på ytor som ägs av kommunen. Det 
innebär att HFAB tagit över skötsel
ansvaret från kommunen. Dessa ytor 
har vi även gjort om, till exempel på 
innegården, Lektor Anderssons gata 
4–8, och på Linehed.
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NYMÅLAT. Delar av trapphusen i Kv. Klotet (Malcus
gatan 16–26) har under 2015 blivit ommålade.
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VALLÅS

SOFIEBERG

FRENNARP

NISSASTRAND

BROGÅRD

Distrikt 
Centrum Nord

C. ÖSTER

Husvärdskontor

CENTRALA OCH NORRA 
DELARNA AV STADEN

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett 
till detta:

, Förbättrad dialog med de boende 
genom möten i mindre grupper.

, Bättre in och utflyttningsrutiner 
genom ökad kontakt via boende
introduktion för nyinflyttade samt mer 
information till avflyttande.

, Regelbunden tillsyn av trapphus och 
allmänna utrymmen månadsvis.  

, Fortsatt satsning på löpande under
håll av lägenheterna, där bland annat 
badrumsporslin, spisfläktar och vit
varor har bytts ut i många lägenheter.

, Under året har de sista 60 av totalt 
154 nya lägenheter i centrala Halm
stad färdigställts i kvarteret Jordmånen.

, I februari 2015 var det inflyttning i 
48 nybyggda lägenheter på Hoppets 
väg i Sofieberg. 

, Fortsatt satsning på förbättrad ute
miljö. I juni invigde vi en ny multi
sport arena, perennpark och lekplats 
på området mellan Nyvången och 
Tynavägen.

DISTRIKT 
CENTRUM NORD 

2014 2015

NFKI  
helhetsbetyg på hyres-
värden

68 66

FAKTORER 
som påverkar helhets-
betyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 66 65

GEMENSAMMA UTRYMMEN 62 62

TVÄTTSTUGAN 73 72

LÄGENHETENS STANDARD 62 62

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
LÄGENHET

59 56

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 72 71

UTOMHUSMILJÖ 71 68

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
FASTIGHET

66 66

TRYGGHET/ SÄKERHET 69 67

I distriktet finns nästan 3 200 lägenheter i centrala Halmstad kring 
Nissan, Brogård, Vallås, Frennarp och Sofieberg. Vi är sammanlagt 
18 medarbetare. Våra nio husvärdar träffas på husvärdskontor Centrum och 
Vallås.   

Helhetsbetyget för distrikt Centrum 
Nord har minskat med två enheter 
jämfört med 2014. Nöjdheten med 
service och tillgänglighet  är fortsatt 
hög (71), vilket är en viktig del av vårt 
långsiktiga arbete för nöjdare hyres
gäster. Betygen på utomhusmiljö och 
trygghet och säkerhet samt underhåll 
av lägenheten har minskat något.

Nu jobbar vi vidare med:

, Miljödagar, gårdsträffar med mera för 
att öka möjligheterna till dialog.

, Skötsel av utemiljöerna på Vallås med 
egen personal, bland annat genom 
våra nyanställda miljövärdar.

, Byte av yttertak, renovering av av
loppsrör genom så kallad relining samt 
betonglagningar fortsätter på Vallås 
även 2015/2016.

, Nyproduktion av 51 lägenheter i kvar
teret Järneken 3 på Nissastrand, med 
inflyttning våren 2016.

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2015

, Tredje etappen på Snöstorpsvägen 9. 
Plane ring inför renovering av hög
huset på Fredsgatan 19 pågår. 

, Renovering och tillbyggnad av nya 
lägenheter på Fredsgatan, Kungs
gatan och Skansgatan påbörjas hösten 
2015. Nya vindsvåningar och komplet
terande hus mot Skansgatan ger kvar
teret 48 nya lägenheter i bästa läge.

, Renovering och tillbyggnad av nya 
lägenheter på Torsgatan 4–10 i kvart
eret Blomman påbörjas hösten 2015. 
Cirka åtta nya lägenheter ska byggas 
på vinden.
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MUSKÖTEN. Våren 2015 var det inflyttning i de ny
producerade lägenheterna på Hoppets väg, Sofieberg.

, Renovering av Snöstorpsvägen 9 A–M 
har fortsatt med arbeten i trapphus, 
kök och badrum under 2015.
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DET ÄR SKOJ ATT GUNGA! Den nyinvigda solrosparken 
på Vallås.
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SÖNDRUM

BÄCKAGÅRD

ROTORP/VÅRHEMDistrikt 
Väst Tätort

Distrikt 
Öst

Husvärdskontor

ÖSTRA DELARNA 
AV STADEN

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett till 
detta:

, Många roliga och intressanta boende
aktiviteter för hyresgästerna, exempel
vis Vårfesten i Fyllinge, CKVdagen 
och barnens dag på Linehed.

, Renovering av köksstammar på Line
hed med erbjudande om nya kök. 

, Ett antal upplevelseplanteringar på 
olika platser på Linehed.

, Två miljövärdar har anställts på 
Andersberg och Grönevång som ska 
förädla vår gemensamma utemiljö.

, Renovering av avlopp på Andersbergs
ringen 101–117. 

, Installerat nergrävda sopbehållare på 
Andersberg.

, Upphandling av städtjänster med 
social hänsyn på Andersberg. 

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2015

DISTRIKT ÖST 2014 2015

NFKI  
helhetsbetyg på hyres-
värden

67 66

FAKTORER 
som påverkar helhets-
betyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 62 64

GEMENSAMMA UTRYMMEN 63 64

TVÄTTSTUGAN 69 70

LÄGENHETENS STANDARD 59 58

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
LÄGENHET

57 57

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 73 72

UTOMHUSMILJÖ 69 70

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
FASTIGHET

65 65

TRYGGHET/ SÄKERHET 69 68

Distrikt Öst består av Gustavsfält, Nyhem, Linehed, Andersberg och 
Fyllinge. Inom distriktet arbetar totalt 18 personer och de nio husvärdarna 
träffas på husvärdskontor Nyhem, Linehed och Andersberg. Vi har dessutom ett 
servicekontor på Fyllinge. Totalt består distriktet av drygt 3 800 lägenheter.

Det totala betyget för distrikt Öst blev 
66. Det som hyresgästerna uppskattar 
mest är service och tillgänglighet. 
Även trygghet och säkerhet samt ute
miljön i våra områden får mycket 
höga betyg. Just dessa faktorer tycker 
vi är särskilt viktiga och vi fortsätter 
att arbeta med dessa 2016.

Nu jobbar vi vidare med:

, Förnyelse av fastigheterna på 
Klackerups gatan 7–23. De boende får 
nytt badrum, kök, fönster, säkerhets
dörrar, el, ventilation med mera.

, Byte av kök på Linehed i samband 
med att befintliga hyresgäster flyttar 
och nya hyresgäster flyttar in. 

, Upphandling med socialt hänsyns
tagande på andra områden än enbart 
städtjänster. 

, Vår ambition är att vara ute ännu mer 
i områdena och möta hyresgäster på 
kommande bomöten.

, Roliga boendedagar och aktiviteter 
där HFABmedarbetare och hyres
gäster träffas under lätt samma former. 
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VÄLKOMNANDE YTTRE MILJÖ. Kv. Hästen (Maratonvägen 26–44) har nyligen genomgått en upprustning.

, Ökat närvaro och öppettider genom 
att bland annat öppna husvärdskontor 
på Fyllinge och öka öppettiderna på 
husvärdskontor Linehed.

, Avtal om utökad gröneyteskötsel 
på ytor som ägs av kommunen. Det 
innebär att HFAB tagit över skötsel
ansvaret från kommunen. Dessa ytor 
har vi även gjort om, till exempel på 
innegården, Lektor Anderssons gata 
4–8, och på Linehed.
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NYMÅLAT. Delar av trapphusen i Kv. Klotet (Malcus
gatan 16–26) har under 2015 blivit ommålade.



18  hallå! Oktober 2015     

, Vårhems förnyelseprojekt, med 
renovering in och utvändigt, som har 
fortsatt under året. Etapp 2 avslutas 
hösten 2015.

, Vi arbetar för att det ska vara tryggt, 
rent och snyggt i våra bostadsområden 
och försöker ge snabb återkoppling till 
hyresgästerna. Under året har vi bland 
annat genomfört trygghetsvand ringar 
samt beskurit buskar och häckar för 
att öka tryggheten.  

, Utemiljösatsningar i flera områden, 
exempelvis Harplinge, Oskarström, 
Slättåkra och Vårhem.

, "Gym" har öppnats i flera områden, 
exempelvis Bäckagård, Oskarström och 
Vårhem.

, Målning av allmänna utrymmen, bland 
annat trapphus på Bäckagård.

E6
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ANDERSBERG

FYLLINGE

SÖNDRUM

BÄCKAGÅRD

ROTORP/VÅRHEMDistrikt 
Väst Tätort

Husvärdskontor

VÄSTRA DELARNA AV STADEN 
SAMT TÄTORTER

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett till 
detta:
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DISTRIKT VÄST TÄTORT 2014 2015

NFKI  
helhetsbetyg på hyres-
värden

68 67

FAKTORER 
som påverkar helhets-
betyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 66 69

GEMENSAMMA UTRYMMEN 63 66

TVÄTTSTUGAN 71 72

LÄGENHETENS STANDARD 62 65

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
LÄGENHET

60 61

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 74 73

UTOMHUSMILJÖ 71 71

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
FASTIGHET

65 67

TRYGGHET/ SÄKERHET 66 68

I distriktet finns drygt 1 900 lägenheter i Getinge, Oskarström,  
Rotorp/Vårhem och Bäckagård samt på ett flertal mindre orter 
runt Halmstad. Vi är totalt 10 medarbetare och de fem husvärdarna utgår 
från husvärdskontoren på Bäckagård, Vårhem och Oskarström. 

Helhetsbetyget för distriktet har 
minskat med en enhet jämfört med 
2014 trots att flera av de mätta 
faktorerna har fått högre betyg. De 
faktorer som fått markant bättre 
betyg är renhållning av fastighet (+3), 
gemensamma utrymmen (+3) och lä
genhetens standard (+3). Betyget för 
service och tillgänglighet har minskat 
något från 74 till 73.

Nu jobbar vi vidare med:

, Fortsatt utveckling av Vårhems
området med bland annat förbere
delser inför ett nytt bostadshus vid 
den gamla panncentralen.
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BUSS-BESÖK. HFABbussen, vårt rullande husvärds
kontor, på besök.

, Rent och snyggt, ökad trygghet i 
boen det och snabb återkoppling till 
våra hyresgäster genom regelbunden 
tillsyn. Vi fortsätter att arbeta med 
trygghetsvandringar. 

, Ökat fokus på utemiljö, genom bland 
annat beskärning av buskar och 
 häckar.

, Besök i våra områden med HFAB 
bussen för att fånga upp synpunkter 
på förbättringar samt informera om 
bonusfonden. 

, Förbättring av lägenheternas skick 
bland annat genom ett ökat nyttjande 
av bonusfonden.
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, Flera aktiviteter för våra hyresgäster, till 
exempel trädgårdsträffar, miljödagar 
samt visfest i Oskarström.  

, Hållare med hundbajspåsar har satts 
upp i flera områden, exempelvis 
Oskar ström och Vårhem.

BLOMSTERPRAKT. Utemiljön i Harplinge har fått ett lyft på Källvägen.
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STUDENTBOENDEN 
OCH ÄLDRELÄGENHETER

Tidigare undersökningar har bland annat lett 
till detta:

, Vi fortsätter arbeta med att det ska 
vara tryggt, rent och snyggt i våra om
råden och att ge snabb återkoppling 
till hyresgästerna.

, Ett antal tvårumslägenheter har 
skapats på Nyhemsgatan, för ett mer 
varierat utbud av studentlägenheter.

, Gym finns numera i båda våra 
studentområden och på boendet på 
Nyhems gatan finns inredda studie
rum.

, Frukostmöten (Fralla till alla) har hållits 
tillsammans med våra hyresgäster i 
kvarteret Jakten, där vi fångat upp 
idéer och förbättringsförslag från 
studenterna.

STUDENT- OCH 
ÄLDRELÄGENHETER

2014 2015

NFKI  
helhetsbetyg på hyres-
värden

73 71

FAKTORER 
som påverkar helhets-
betyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 66 70

GEMENSAMMA UTRYMMEN 71 72

TVÄTTSTUGAN 79 78

LÄGENHETENS STANDARD 71 66

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
LÄGENHET

63 62

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 73 73

UTOMHUSMILJÖ 73 74

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
FASTIGHET

69 69

TRYGGHET/ SÄKERHET 77 74

Inom affärsområdet finns drygt 1 000 lägenheter, både student- och 
äldrelägenheter. Därtill finns cirka 52 000 kvm lokaler. Vi är totalt  
7 personer och de två husvärdarna utgår ifrån husvärdskontoret på Nyhem.

Helhetsbetyget för affärsområdet har 
min skat med två enheter från 73 till 71. 
Betyget för våra två student boenden 
har minskat med tre enheter och upp
 går i år till 72. Betyget är fortfarande 
 mycket bra och visar att studenterna 
trivs. Betyget för våra service  hus är fort
satt högt, 69, men har min skat två en
heter från föregående år. Lokal hyres
gästernas nöjdhet mäts vart annat år 
och senaste mätningen genomfördes 
våren 2015 med  mycket bra betyg, ett 
nöjdkundindexbetyg om 77.

Nu jobbar vi vidare med:

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2015

, Regelbunden tillsyn i våra områden så 
att det finns uppdaterad information 
och att allt är rent och fräscht.

, Driftsättning av solcellerna på student
boendet på Nyhemsgatan. 

, Hyresgästdialog i olika forum, till 
exempel vid frukostmöten, boråd och 
miljödagar för att fånga upp önskemål 
från hyresgästerna.

, Fortsatt satsning på våra utemiljöer.

, Säkerheten i källare och cykelförråd 
har förbättrats. 

, Tillsammans med vår arbetsförmed
lare, som hjälpt till att knyta kontakter 
mellan företag och studenter, har vi 
besökt våra studentboenden med 
HFABbussen. 

, "Konst under markisen" en rullande 
utställning när vi besökte våra äldre
lägenhetshus med Hfabbussen och 
visade konst och bjöd på fika.

TRÄNA NÄRA. Utegymmet vid studentboendet på 
Nyhemsgatan är mycket uppskattat.
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PLATS FÖR PLUGG. Studierum i Studentboendet på Nyhemsgatan.

, Vårhems förnyelseprojekt, med 
renovering in och utvändigt, som har 
fortsatt under året. Etapp 2 avslutas 
hösten 2015.

, Vi arbetar för att det ska vara tryggt, 
rent och snyggt i våra bostadsområden 
och försöker ge snabb återkoppling till 
hyresgästerna. Under året har vi bland 
annat genomfört trygghetsvand ringar 
samt beskurit buskar och häckar för 
att öka tryggheten.  

, Utemiljösatsningar i flera områden, 
exempelvis Harplinge, Oskarström, 
Slättåkra och Vårhem.

, "Gym" har öppnats i flera områden, 
exempelvis Bäckagård, Oskarström och 
Vårhem.

, Målning av allmänna utrymmen, bland 
annat trapphus på Bäckagård.
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SÖNDRUM

BÄCKAGÅRD

ROTORP/VÅRHEMDistrikt 
Väst Tätort

Husvärdskontor

VÄSTRA DELARNA AV STADEN 
SAMT TÄTORTER

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett till 
detta:
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DISTRIKT VÄST TÄTORT 2014 2015

NFKI  
helhetsbetyg på hyres-
värden

68 67

FAKTORER 
som påverkar helhets-
betyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 66 69

GEMENSAMMA UTRYMMEN 63 66

TVÄTTSTUGAN 71 72

LÄGENHETENS STANDARD 62 65

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
LÄGENHET

60 61

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 74 73

UTOMHUSMILJÖ 71 71

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV 
FASTIGHET

65 67

TRYGGHET/ SÄKERHET 66 68

I distriktet finns drygt 1 900 lägenheter i Getinge, Oskarström,  
Rotorp/Vårhem och Bäckagård samt på ett flertal mindre orter 
runt Halmstad. Vi är totalt 10 medarbetare och de fem husvärdarna utgår 
från husvärdskontoren på Bäckagård, Vårhem och Oskarström. 

Helhetsbetyget för distriktet har 
minskat med en enhet jämfört med 
2014 trots att flera av de mätta 
faktorerna har fått högre betyg. De 
faktorer som fått markant bättre 
betyg är renhållning av fastighet (+3), 
gemensamma utrymmen (+3) och lä
genhetens standard (+3). Betyget för 
service och tillgänglighet har minskat 
något från 74 till 73.

Nu jobbar vi vidare med:

, Fortsatt utveckling av Vårhems
området med bland annat förbere
delser inför ett nytt bostadshus vid 
den gamla panncentralen.
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BUSS-BESÖK. HFABbussen, vårt rullande husvärds
kontor, på besök.

, Rent och snyggt, ökad trygghet i 
boen det och snabb återkoppling till 
våra hyresgäster genom regelbunden 
tillsyn. Vi fortsätter att arbeta med 
trygghetsvandringar. 

, Ökat fokus på utemiljö, genom bland 
annat beskärning av buskar och 
 häckar.

, Besök i våra områden med HFAB 
bussen för att fånga upp synpunkter 
på förbättringar samt informera om 
bonusfonden. 

, Förbättring av lägenheternas skick 
bland annat genom ett ökat nyttjande 
av bonusfonden.
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, Flera aktiviteter för våra hyresgäster, till 
exempel trädgårdsträffar, miljödagar 
samt visfest i Oskarström.  

, Hållare med hundbajspåsar har satts 
upp i flera områden, exempelvis 
Oskar ström och Vårhem.

BLOMSTERPRAKT. Utemiljön i Harplinge har fått ett lyft på Källvägen.
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ÅRETS UNDERSÖKNING ÄR den sjätte 
som gjorts med SCB:s NFKImodell. NFKI 
står för ”Nöjd FörvaltningsKvalitets 
Index”. De tidigare undersökningarna 
genomfördes andra halvåret 2009, första 
halvåret 2011, 2012, 2013 och 2014. 

SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN är att ge 
en bild av vad HFAB:s hyresgäster tycker 
om fastighetsförvaltningen. SCB:s modell 
mäter dels hur hyresgästerna bedömer 
förvaltningskvaliteten i sin helhet, NFKI 
index, dels hur de värderar olika faktorer 
som tillsammans bildar förvaltnings
kvaliteten. Faktorerna sammanfattas i 

vägda betygsindex som kan variera mellan 
0 och 100. Betygsindex under 40 kan 
betraktas som icke godkända och betygs
index på 75 eller högre kan tolkas som att 
de svarande är mycket nöjda. Gränsen för 
nöjd bedöms gå vid betygsindex 55. 

FÖRUTOM ATT FÅ ett mått på hur nöjda 
hyresgästerna är, får man också reda på 
vilka faktorer som är särskilt angelägna att 
förbättra. 

Halmstads Fastighets AB

Fredrik Ströms gata 6 

Box 147, 301 04 Halmstad 

Tel: 03513 83 00 

Fax: 03513 84 00

Mejl: info@hfab.se  

Internet: www.hfab.se

Samarbetspartners viktiga 
i HFAB:s service
HFAB ÄR EN stor beställare och våra 
samarbetspartners medverkar till att HFAB 
kan erbjuda en förvaltning i toppklass. För 
att kvalitetssäkra den köpta förvaltningen 
ska alla entreprenörer som gör arbeten 
hos hyresgästerna genomgå en kort 
utbildning, HFABskolan. Den har fokus på 
ett korrekt och professionellt uppträdan
de. Kopplat till utbildningen finns en 
entreprenörshandbok.

BETYGSINDEX EFFEK
T

BEVARA FÖRBÄTTRA
OM MÖJLIGT

LÄGRE
PRIORITET PRIORITERA!

Undersökningsmetodik

Bra med  
många svar
Årets kundundersökning genom
fördes från april till mitten på 
juni. Undersökningen skickades 
till cirka 4 500 slumpvis utvalda 
hushåll, det vill säga nästan 
hälften av HFAB:s hyresgäster fick 
möjlighet att lämna sina syn
punkter. Undersökningen genom
fördes som en kombinerad webb 
och postenkätundersökning med 
sammanlagt tre påminnelser. 
Svarsfrekvensen uppgick till cirka 
60 procent. 

– Vi är mycket glada för att så 
många hyresgäster även i år har 
tagit sig tid att svara på kund
enkäten. Ju fler som svarar desto 
tillförlitligare resultat får vi att 
 arbeta vidare med. Med hyres
gästernas synpunkter som grund 
kan vi fortsätta arbetet för att 
förbättra oss ytterligare, säger 
Kent Lundén utredningsledare på 
HFAB.

”Tack! 
Tillsammans 
utvecklar vi 

HFAB:s 
förvaltning 

ytterligare!”  

Kent Lundén
Utredningsledare 

på HFAB
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till cirka 4 500 slumpvis utvalda 
hushåll, det vill säga nästan 
hälften av HFAB:s hyresgäster fick 
möjlighet att lämna sina syn
punkter. Undersökningen genom
fördes som en kombinerad webb 
och postenkätundersökning med 
sammanlagt tre påminnelser. 
Svarsfrekvensen uppgick till cirka 
60 procent. 

– Vi är mycket glada för att så 
många hyresgäster även i år har 
tagit sig tid att svara på kund
enkäten. Ju fler som svarar desto 
tillförlitligare resultat får vi att 
 arbeta vidare med. Med hyres
gästernas synpunkter som grund 
kan vi fortsätta arbetet för att 
förbättra oss ytterligare, säger 
Kent Lundén utredningsledare på 
HFAB.
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Tillsammans 
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RÖD SIRIUS. Det är namnet på den konst
närliga installation som numera pryder 
Vallås centrum. Och bakom – eller snarare 
framför – det originella konstverket står en 
blott tolvårig pojke vid namn Leo Larsson. 

Hans ursprungliga modell har uppförts i 
full skala och är en ställning av spröt där det 
symmetriska mönstret bryts av en röd boll 
eller stjärna.

– Det känns kul men också lite overkligt, 
tyckte Leo om att få se sitt konstverk 
avtäckas inför hundratalet åskådare.
På plats fanns bland andra Halmstads nye 
kommunchef Henry Bengtsson som invig
ningstalade och som konstaterade att Leo 
Larssons uppmärksammade konstverk är ett 
resultat av flera projekt där boende på 
Vallås, oavsett ålder, har haft möjlighet att 
på ett kreativt sätt uttrycka hur man vill 
påverka och förändra sitt bostadsområde.

– Röd Sirius blir samtidigt startskottet för 
den förnyelse och omvandling som är pla  
nerad för Vallås, konstaterade kommunchefen.

Huvudpersonen själv, Leo, tog uppstån
delsen med ro. Han tycker om att skapa saker 
med händerna, har gått bild och formlek
tioner på Kulturskolan i flera år, och en av 
hans fritidssysselsättningar är att spela piano.

EN DEL AV ÄRAN för praktverket Röd Sirius 
(som betyder stjärna) tillskrevs konstnären 
Robert Hais, Halmstad, som inspirerade Leo 
vid själva formgivningen.

– Leo var ett av många barn från Vallås 
som deltog i den work shop som senare 
resulterade i en utställning i HFAB:s 
kundcentrum, berättar han. Barnen visade 
upp ett idérikt och varierat konstnärskap. 
Jag fanns bara med som en slags vägledare.

– Det är fantastiskt att ett av barnens 
konstverk resulterat i den här exponeringen 
och ges plats i det offentliga rummet för 
allmän beskådan. Där är HFAB en verklig 
förebild för många andra kommuner, som 
inte har samma vidsynthet och generösa 
attityd till konst och kultur, säger Robert Hais.

TEXT: KENT JOHANSSON 
FOTO: PATRIK LJUNGMAN

Leo ung stjärna
på konsthimlen

OSS KONSTNÄRER EMELLAN ...  
Leo Larsson och Robert Hais är en 
ny respektive rutinerad skapare av 

konstverk i det offentliga rummet i 
Halmstad. Leos verk, Röd Sirius, 

finns på Vallås centrum.



22  hallå! Oktober 2015     

Hyresgästföreningen framstår som 
något av en folkrörelse och beskrivs 
ibland som en maktfaktor i bostads-
frågor. När det gäller hyresgästerna 
i hela Halmstad är det dock bara 
en tredjedel, cirka 5 800, som är 
anslutna till den riksomfattande or-
ganisationen. Drygt hälften av dessa 
är hyresgäster hos HFAB.

TEXT OCH FOTO: KENT JOHANSSON

– VÅR LEDSTJÄRNA ÄR att jobba demokratiskt 
efter medlemmarnas majoritetsbeslut. Vi, 
precis som HFAB, strävar efter att verka för 
hyresgästernas bästa och upplever HFAB både 
som en samarbetspartner och motpart, säger 

Tomas Svensson, vice ordförande i Hyres 
gästföreningen i Halmstad/Laholm. 

HYRESGÄSTFÖRENINGEN SER som sin främsta 
uppgift att stå på hyresgästernas sida vid hyresför  
handlingar, tvister mellan hyresgäst och hyres 
värd liksom att vara aktiv i boinflytande och bostads 
politiska ärenden. På gräsrotsnivå finns närmare  
1 500 lokal föreningar varav nio är verk samma i 
Halmstad, vilket är något färre än tidigare.

Tomas Svensson, 56 år, är ordförande för 
föreningen Klyftehög/Vasäng på Vallås.

– Vi försöker sprida positiva vibrationer i 
bostadsområdena och jobbar för att alla hyres
gäster ska ha en så bra boendemiljö som 
möjligt, säger han. Engagemanget hos oss är 
stort. I vår lilla förening på Vallås är nästan 
hälften av hushållen, eller 44 procent, medlem
mar i Hyresgästföreningen. Jag tror att många 
känner en trygghet i att vara medlem hos oss. 

De vet att vi kämpar för den lilla människan.
Tomas Svensson bor i en HFABlägenhet och 

har varit medlem i Hyresgästföreningen i tio år, 
varav de senaste tre åren som förtroendevald.

– Den allmänna bostadsbristen är den 
centrala frågan. Hemmavid är det mest angelä
get att skapa ett så tryggt och bra boende som 
möjligt och där ser vi HFAB som en positiv 
samarbetspartner. Vi kan samverka vid olika 
aktiviteter och möts som regel av en positiv 
inställning när vi diskuterar förändringar i till 
exempel utomhusmiljön. Vi har egna ”husom
bud”, enskilda hyresgäster, som kan bidra till 
att genomföra förändringar. 

Integrationsarbetet är också viktigt och där 
gör vi stora framsteg genom olika aktiviteter i 
bostadsområdena. Vi går periodvis även runt 
och knackar dörr och upprätthåller på så vis en 
kontinuerlig dialog inte bara med våra med
lemmar utan alla hyresgäster.

hallå! INFORMERAR

 HYRESGÄSTFÖRENINGEN

”HFAB är en samarbetspartner”

HYRESGÄSTREPRESENTANT I HALMSTAD. Tomas Svensson bor på Vallås och är vice ordförande  
i Hyresgästföreningen Halmstad/Laholm. Antalet medlemmar i hela Halmstad är närmare 6 000, varav 
cirka 60 procent är hyresgäster hos HFAB.

FAKTA  
HYRESGÄSTFÖRENINGEN
GRUNDAD: 1910
ANTAL MEDLEMMAR, SVERIGE: 530 000.  
Det finns 152 föreningar i nio regioner 
och 1 438 hyresgästföreningar i bostad-
sområden runt om i landet.
ANTAL ANSTÄLLDA: 740
ANTAL MEDLEMMAR, HALMSTAD: 5 800
ANTAL FÖRTROENDEVALDA, HALMSTAD:  
73, tjänstemännen verkar från 
Helsingborg.
OMSÄTTNING, REGION NORRA SKÅNE:  
4,03 miljoner kronor
TILLGÅNGAR, REGION NORRA SKÅNE:  
29,8 miljoner kronor
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”Förnyelsearbetet 
prioriterad del i vår 

verksamhet”

NYA TRENDER 
FÖR VÄGG OCH GOLV
RANDIGT OCH RUTIGT, mönster och 
”smutspasteller”. Bobutiken hos 
HFAB lanserar nya trender när det 
gäller urvalet av tapeter och golv. 
I höst är färgskalan mörkare och 
mer mättad än tidigare. Vitt som 
bas ersätts av gråare toner och de 
beige färgerna smyger sig in igen 
på tapeterna efter de senaste 
årens rejäla överdos av kaffe 
latte- och sandkulörer.

– De nya kulörerna är däm-
pade, de blå och gröna tonerna 
dominerar, kombinerat med 
neutraler i svart, grått, brunt och 
beige. Pastellerna finns kvar även 
under hösten men upplevs som 
dovare än vad vi tidigare sett, 
säger Marie Östlund, ansvarig för 
Bobutiken.

GEMENSAMT FÖR höstens inred-
ningstrender är att naturen är en 
stor inspirationskälla både när det 
gäller färgskalor, material och 
mönsterbilder. Även när det gäller 
golv går trenden mot mer rustikt 
utseende med bland annat stora 
kvistmärken, barkfickor och 
färgvariationer.

– Trärena ytor mjukar upp och 
ger ett varmt intryck som en 
kontrast i ett polerat vitt kök. Nu 
blandar vi friskt och mixar även 
olika träslag, säger Marie 
Östlund.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN HAR stora tillgångar, 
även ekonomiskt. Regionen Norra Skåne 
består av tio föreningar varav Halmstad/
Laholm är en. Regionen redovisade vid sitt 
senaste bokslut ett eget kapital på närmare  
30 miljoner kronor. Den riksomfattande 
organisationen har tillgångar som överstiger 
miljardbelopp.

Vad används pengarna till?

– Vi hjälper våra medlemmar i juridiska 
frågor och har en egen medlemstidning,  
Hem & Hyra. Vi har även utbildningar och 
kursverksamhet för medlemmar och förtroen
devalda. En del av pengarna går även till 
marknadsföring, för att locka fler medlemmar, 
och ett antal olika sätt där vi kan påverka och 
förbättra bostadssituationen i landet. Vi jobbar 
ideellt och får ingen ersättning för vårt jobb.

Vad kostar det att vara medlem i hyres - 

gästföreningen?

– Lite drygt 80 kronor i månaden.

Vilken fråga tycker du är viktigast när det 

gäller bostadspolitiken?

– Oj, det är många, men bostadsbristen är 
stor och behovet av nya bostäder är det mest 
akuta. Vinstuttagen i bostadsbolagen är en 
annan viktig fråga där våra medlemmar har 
svårt att förstå att fastighetsbolag som går med 
stora vinster ändå alltid höjer hyrorna.

Vad anser du om HFAB?

– Jag tycker att det är en bra hyresvärd, inte 
minst när det gäller att sköta underhållet av 
sina fastigheter. Det lönar sig i längden och det 
gynnar oss hyresgäster, säger Tomas Svensson. ]

BOSTADSBRISTEN I ALLMÄNHET och 
den starka efterfrågan på hyresrättslä-
genheter i synnerhet gör att HFAB 
lägger resurser på nyproduktion av 
bostäderi Halmstad. 

Bolagets uppdrag är samtidigt att 
underhålla och förnya det befintliga 
fastighetsbeståndet. Mellan 200–250 
miljoner kronor om året satsar HFAB 
på underhåll av befintliga fastigheter.

– Underhålls- och förnyelsearbetet 
är ett prioriterat område inom vår 
verksamhet, poängterar Sven 
Alexandersson, vd på HFAB.

FORTLÖPANDE FÖRBÄTTRINGAR av 
befintliga fastigheter bidrar till fler nöjda 
hyresgäster, minskade driftskostnader 

och att fastigheter-
na ökar i värde.

– I många fall 
kan underhållsin-
satser 
kombineras med 
energibesparande 
åtgärder, vilket 
också bidrar till 
ökad komfort för 
våra hyresgäster, 
tillägger han.

– I egenskap av Halmstads största 
hyresvärd är det angeläget att vi både 
medverkar till att skapa nya bostäder 
och förnyar det befintliga fastighets-
beståndet, konstaterar Sven 
Alexandersson.

Sven Alexandersson,  
vd på HFAB 
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hallå! PÅ PLATS

DET VAR I SAMBAND med Bostadsbyggardagen 
på biograf Röda Kvarn som arrangerande 
HFAB och fastighetsutvecklingschef Marie 
Dellhag kunde avslöja planerna på bland annat 
en utveckling och förnyelse av Vallås centrum, 
som även omfattas av nyproduktion av mer än 
100 lägenheter.

– Vi vill uppnå målen om levande stadsmiljö
er och satsningen på Vallås är lika efterfrågad 
som ökningen av bostadsbyggandet i allmänhet, 
förklarar Marie Dellhag.

HFAB:S AMBITIONER får starkt stöd av sam
hällsbyggnadskontoret, som utlovar en priorite
ring av utvecklingsprogram liksom översikts 
och detaljplaner av det aktuella området. De 
nybyggda bostäderna förväntas kunna vara 
färdigbyggda till världsmästerskapen i 

bordtennis och ska inledningsvis användas som 
”VMby” med inkvartering för spelare, ledare 
och delegater.

– Att fungera som värdstad för ett internatio
nellt mästerskap av den här digniteten, med 
deltagare från hundratals nationer, innebär 
stora utmaningar med allt vad det innebär av 
logistik och boendefrågor. Genom att HFAB 
kan bygga nya lägenheter på Vallås skapas 
synergier och vi kan utnyttja boendet både 
temporärt för VMaktörerna och senare 
permanent för boende i Halmstad, säger Johan 
F Lundberg, VD Destination Halmstad.

ANDRA UPPLAGAN AV Bostadsbyggardagen, i 
regi av HFAB, innehöll ett högintressant program 
med dels partnerträff med inbjudna leverantö
rer och entreprenörer, dels seminarium med 

föreläsningar om bristen men också tillgången 
på bostäder i Halmstad och övriga riket.

Bland föreläsarna kan nämnas Christian 
Alexandersson, före detta VD på HFAB och 
kommunchef i Halmstad, numera VD för 
Landskrona Stadsutveckling AB och Marie 
Pleiborn, demograf med fokus på fastighets 
och bostadsmarknaden. Marie Dellhag presen
terade HFAB:s pågående och kommande 
projekt – där redogörelsen om satsningen på 
Vallås centrum blev huvudnumret. Sara 
Jakobsson, t f mark och exploateringschef på 
samhällsbyggnadskontoret, redogjorde för delar 
av det projekt och utvecklingsprogram som 
ska ske i samverkan med HFAB.

I runda tal 150 inbjudna gäster från kommu
nen och näringslivet medverkade vid 
Bostadsbyggardagen. ]

”VM-by” ger  
hundratals nya  
lägenheter på Vallås

Snabbare än beräknat och genom ett samverkansprojekt med kommunens samhällsbyggnads- 
kontor och Destination Halmstad hoppas HFAB att kunna uppföra mellan 100 och 150 nya 
lägenheter på Vallås. Ambitionen är att bostäderna ska stå färdiga lagom till världsmästerskapen 
i bordtennis som avgörs i närliggande Halmstad Arena 2018. ”VM-byn” kommer efter  
turneringen att utgöra permanenta boenden för kommande hyresgäster hos HFAB.

– Vi är såklart glada att kunna hjälpa till när Halmstad har hand om ett så här stort evene-
mang, men vårt verkliga fokus ligger på vad som händer för våra nuvarande och potentiella 
hyresgäster när sista pingisbollen har studsat, säger Marie Dellhag.

TEXT: KENT JOHANSSON  FOTO: PATRIK LJUNGMAN

BYGGER FÖR FRAMTIDEN. Marie Dellhag, fastighetsutvecklingschef på HFAB, presenterade på Bostadsbyggardagen bolagets planer på nyproduktioner av 
lägenheter på Vallås, som planerats sedan länge och kan komma att användas som förläggning åt 2018 års VM-deltagare i bordtennis.
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ETT NYTT HEM, men ändå hemma.  
”Jag är så glad, det känns verkligen rätt”, säger Sonja 

Barkström, som fick i stort sett alla sina tillhörigheter 
förstörda i översvämningen 2014. Nu är hon tillbaka i 

den nygamla lägenheten på Klockarevägen.

Äntligen 
hemma igen!
Den 1 juni var det efterlängtad inflytt på Klockarevägen i Getinge. 

 Efter det omfattande sanerings- och renoveringsarbetet är de översvämnings-
drabbade lägenheterna nu inte bara återställda, utan som nya.

– Det går inte att beskriva känslan, det känns ända in i hjärtat, säger hyres-
gästen Sonja Barkström, efter en första titt i sin lägenhet.

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: FREDRIK MIJH, PATRIK LJUNGMAN

hallå! KNACKAR PÅ

,
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AV DEN GAMLA inredningen finns 
ingenting kvar. Tapeter, golv, kök, 
vitvaror, badrum och innerdörrar – allt 

är nytt. Det enda som återstår av det ursprung
liga huset är ytterväggar, tak och grund. 
Fasaden har fått ny fräsch beklädnad i grått och 
vitt och när det gäller interiören har Sonja satt 
sin egen prägel med hjälp av Bobutikens 
sortiment.

– HFAB har varit fantastiska, de har verkli
gen ställt upp för oss och varit tillmötesgående, 
säger Sonja, som tidigare hade använt Bonus  
fonden för att lägga in ett fint trägolv och 
lackera om köksluckorna i sin lägenhet.

– Jag är jättenöjd. Jag blev så glad när jag 
kom in här första gången!

SONJA BERÄTTAR OM CHOCKEN att vakna 
klockan fyra på natten och sätta ner fötterna i 
iskallt vatten.

HEMVÄNDARE. Efter nästan tio månader i evakueringsboende är Sonja Barkström glad att ha kunnat flytta hem igen.

hallå! KNACKAR PÅ

– Det var alldeles 
kolsvart, lamporna 
fungerade inte och det 
knackade på dörren. 
Då hann många tankar 
fara genom huvudet. 
Jag gick upp och 
öppnade och möttes av 
räddningstjänsten. 
Man tror ju inte att 
sådant här kan hända.    

När Sonja lämnade 
lägenheten nådde vattnet henne över knäna, 
men trots det förstod hon inte omfattningen av 
katastrofen. 

– Jag var som i en bubbla och tänkte att 
vattnet sjunker undan. Jag hade inte en tanke 
på att jag inte skulle kunna återvända, säger 
hon.

Men så blev det, efter några nätter på hotell 

fick Sonja en möblerad 
evakueringslägenhet 
genom sitt försäkrings
bolag. I stort sett alla 
hennes möbler var 
förstörda.

– Jag har hela tiden 
tänkt att på ett eller 
annat sätt så ordnar 
det sig nog. Men något 
annat alternativ än att 

flytta tillbaka har aldrig 
funnits för mig. Jag trivs så bra här med 
altanen och den lilla trädgårdsplätten, det är 
precis som jag vill ha det, säger Sonja, som bott 
i Getinge i nära 20 år och tolv av dem på 
Klockarevägen.

– Det är inte mitt gamla hem jag kommer 
tillbaka till, men det känns ändå som hemma, 
säger hon med ett stort leende. ]

”Det var all deles 
kolsvart, lamporna 

fungerade inte  
och det knackade 

på dörren.”

SONJA BARKSTRÖM
ÅLDER: 70 år

BOR: Klockarevägen, Getinge

FAMILJ: Dotter, svärson och  
två barnbarn

GÖR: Pensionär

INTRESSEN: ”Jag läser mycket,  
helst deckare, och tycker om att  
greja i hemmet. Jag är gärna ute  
och rör på mig, promenerar, joggar  
och cyklar.”
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hallå! KNACKAR PÅ

NÅGOT GAMMALT. De röda kuddarna är allt som återstår av Sonjas älskade 
soffa och en av få inredningsdetaljer i hennes läghenhet som gick att rädda.

Drygt ett år har gått sedan översväm-
ningskatastrofen i Getinge – en tuff tid 
för alla inblandade. I början av sommaren 
återvände de första hyresgästerna till sina 
hem på Klockarevägen och under hösten 
fortsätter inflyttningen i etapper.

– Vår drivkraft och målsättning är att alla 
som väntar på att flytta tillbaka ska kunna 
göra det före jul, berättar Sandra Lindén, 
projektledare på HFAB.

 

INTENSIVT ARBETE HAR präglat tiden efter översvämningen. I första 
skedet låg HFAB:s fokus på att begränsa skadorna så mycket som möjligt 
och samtidigt kartlägga hur allvarligt läget var. Under ledning av SP 
(Sveriges tekniska forskningsinstitut) upprättades ett åtgärdsprogram för 
återställningsarbetet och en checklista över vilka provtagningar som ska 
göras för att garantera att hyresgästerna flyttar åter till helt friska 
lägenheter.

– Fuktskadorna var betydligt större än vad vi först trodde. Det i 
kombination med det stora antalet lägenheter och att det krävdes olika 
torkmetoder är förklaringen till att återuppbyggnaden har tagit längre 
tid än vi inledningsvis uppskattade, förklarar Sandra Lindén.

 
EFTERSOM NÄSTAN ALLT i lägenheterna revs har hyresgästerna fått 
möjlighet att välja från Bobutiken både när det gäller ytskikt, som tapeter 
och golv, och köksinredning, till exempel bänkskiva och skåpsluckor.

– Det är roligt att nu få se alla dessa personliga lägenheter som färdig
ställs, ingen är den andra lik, berättar Sandra.

Återuppbyggnaden startade i början av 2015 och på Klockarevägen 
1–37 pågår nu livet som vanligt, hyresgästerna flyttade in i två omgångar 
i början av sommaren.

Som ett extra skydd i väntan på Halmstads kommuns planerade 
översvämningsåtgärder valde HFAB att förstärka vallen vid 
Klockarevägen inför sommaren.

 
OCKSÅ PÅ KLOCKAREVÄGEN 39–63 är de första hyresgästerna tillbaka, 
och under hösten fortsätter arbetet med att torka ut lägenheterna, bygga 
upp innerväggar och få tapeter, golv och inredning på plats.

På Klockarevägen 1–37, som byggdes på 1970talet med betongplatta 
på mark, har uttorkning skett med volymavfuktning. Lägenheterna på 
Klockarevägen 39–63 är byggda på 1990talet med en annan konstruk
tion och har krävt mycket mer omfattande insatser för att torka ut.

 I mellan tio och 16 månader kommer hyresgästerna att ha levt i 
evakueringsboenden.

– Det har varit och är en mycket tuff tid för dessa familjer och vi vet 
att de längtar hem. Det är vår förhoppning att alla blir nöjda, säger 
Sandra Lindén.

LÄGESRAPPORT  
FRÅN GETINGE

Sandra Lindén,  
projektledare  

på HFAB. 
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hallå! HISTORISKA FASTIGHETER

I reportageserien om HFAB:s  
historiska fastigheter handlar 
det den här gången om Juvelen 
på Fredriks Ströms gata 6. 

Förr i tiden huserade här rederiet 
Lion Ferry som med sina färjor trafi-
kerade Kattegatt mellan Halmstad 
och danska hamnar. Sedan drygt 
30 år fungerar det ombyggda 
huset som huvudkontor åt  
HFAB och kanske kan man just 
därför utpeka det som något av 
”Juvelen i kronan” i det kommu-
nala bolagets fastighetsbestånd …

TEXT: KENT JOHANSSON
FOTO: HFAB:S ARKIV, HSTD

HFAB tog över efter rederiet
färjor som M/S Prins Bertil och M/S Prins 
Bertil II på rutten KöpenhamnHalmstad
Århus. Rederiet trafikerade bland annat även 
HalmstadGrenå och VarbergGrenå liksom 
MalmöTrelleborgTravemünde. Lion Ferry 
avvecklades successivt och såldes 1983 till 
rederijätten Stena Line i Göteborg. 1997, i 
samband med en omorganisation, försvann 
namnet Lion Ferry.

I januari 1982 flyttade HFAB in i sitt huvud
kontor i fastigheten Juvelen.

– Man kan säga att vi ”tog” tillbaka 
det, eftersom det hela tiden varit i 
HFAB:s ägo men under de första 
åtta åren hade Bonnier och Lion 
Ferry som hyresgäst, säger Leif 
Malm, mångårig före detta tjänste
man på HFAB.

HFAB:s flyttlass gick från Norra 
vägen 5 (i lokaler ovanför nuvarande 
Hemmakväll) till Fredrik Ströms gata.

– Flytten var nödvändig. Vi var 
trångbodda och i takt med det 

Juvelen
KVARTERET

Förr i tiden var  
det ett garage  

under byggnaden,  
på markplan!

KOLLA!

Leif Malm,  
fd tjänsteman  

på HFAB

FASTIGHETEN DÄR HFAB har sitt huvudkontor 
och kundcentrum med bobutik är en av 
Halmstads mest välkända.

Belägen vid viadukten intill järnvägen utgör 
den något av ett landmärke för dem som 
österifrån närmar sig centrum av staden. 
Välkomstparken utanför den rundformade 
entrébyggnaden är också väl synlig och upp
skattad av många förbipasserande.

Fastigheten heter Juvelen och uppfördes 
1974 av HFAB:s eget byggnadsbolag (företaget 
hade ett ett sådant på den tiden), på 
uppdrag av Bonnierkoncernen, vars 
färjerederi Lion Ferry hade sitt säte i 
Halmstad och var i behov av nya 
kontorslokaler. Fastighetens visuella 
utformning anpassades delvis till 
hyresgästens verksamhet och 
påminner i vissa strukturer om ett 
färjefartyg.

LION FERRY BLOMSTRADE vid den 
tidpunkten och trafikerade med 
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BILDTEXT. Bildtext.

allmänt ökande antalet hyresgäster ställdes det 
också högre krav på våra administrativa 
funktioner, förklarar Leif Malm, anställd på 
HFAB åren 1954–97.

33 ÅR EFTER INFLYTTNINGEN har både HFAB 
och Juvelen upplevt stora förändringar. Fastig
heten består fortfarande av fem våningar men 
har genomgått omfattande om och tillbyggna
der. I mitten på 1980talet förlängdes fasaden 
nedåt en våning, för att täcka/tillsluta det som 
tidigare var en centrerad entré omgärdad av 
pplatser i gatuplan.

Förnyelser och förändringar har skett 
löpande av fastigheten som är en viktig mötes
plats för HFAB och alla hyresgäster, såväl 
befintliga som blivande.

För två år sedan, i augusti 2013, stod det nya 
kundcentret klart.

Det ger en utökad och bättre service åt alla. 
Sida vid sida och i miljövänliga lokaler med 
moderna funktioner finns det plats för både 
kundtjänst, bobutik med ljusa och rymliga 
utställningsytor för sortimentet inom bonus
fonden och tillval. I kundtjänsten finns även 
reception och telefonväxel.

Utbyggnaden av kundcentret gjordes i 
kombination med en förtätning av hela fastig
heten. Den tillbyggda delen, med plats för 
kontorsytor och personalutrymmen, sträcker 
sig ungefär sex meter från den ursprungliga 
byggnaden, och fasaden är täckt med transpa
rent glas. Solceller i fasaden innebär en mins
kad energiförbrukning. Fastigheten blev 
samtidigt den första i Halmstad som certifiera
des enligt ”Greenbuildning”, vilket minskar 
energiförbrukningen med 25 procent, något 
som ligger helt i linje med HFAB:s policy och 
miljöprofil. ]

KVARTERET JUVELEN

ADRESS: Fredrik Ströms gata 6
BYGGNADSÅR: 1974

ARKITEKT: Allan Meijer
HYRESGÄST: HFAB – huvudkontor,  

kund centrum med bobutik, konferensrum 
och lokaler för tjänstemän

ANTAL VÅNINGAR: 5 (inklusive  
bottenvåning)

KONTORSYTA: 3012 m²

VÄLKOMMEN! Välkomstparken utanför Kv Juvelen är till glädje många Halmstadsbor och var ett av prisbelönta 
trädgårdsmästaren Stefan Mattssons verk under sin tid på företaget.



30  hallå! Oktober 2015     

s

h

ä

a

g

ä

k
o
n
k
u
r
r
e
n
s

r
a
f
t

a
l
k
o
v
e
r

t
a

k
a
n
i
s

z
o
n

d
u
m

t
i
l
l
t
a
l

s
e
l
a
d

b
a
k
u

i
r
m
a

e
d

s
v
ä
r
m

f
u
s
k
s
å

u
t
g
e

ä
g
a

f
ö
r
p
i
k

å
l
d
r
a

f
a
r
s
a

å
s

s
n
i
c
k
r
a

s
a
t
s

d
a

d
o
g
m

s
e
m
i

s
y
s
t
e
m

t
e
i
n
t

i
l
l

v
a
r
s
e

l
i
n
n
e
a

g
a
e
l

g
u
p
p

g

e
m
b
l
a

v
a
s
e

e
o

s
a
k
r
a
l
t

a
t
t
i
r
a
l
j

l
a

e

ö
l

e
r
a

a
k

g
o
d
s
t
å
g

s
n
a
r
a
r
e

p
a
t
e
n
t
l
a
g

s
p
e
x
e
n

@ Per 
Wahlén

Är en 
skade-
täckare

Tallrik

Befäl
Först-

klassigtStordåd Spår Våra 
pengar

Blad
Slut-

testade

Plask

Ställe

Lott

Knixade
Verk

Hyr ut

Ojävig

Remar-
kabel
Am

Famlade

Solgud
87,7 
MHz

Man-
herr

Parfym-
sekret
Växt

Allför 
saklig

Vimsar 
omkring

Spira

Sex
Spår

Recitera
Rest

Lyssnar 
groda 
på?!

Kolossal

Nödtid
Förströ

Charmig 
luren-

drejare
Muntlig

Ini

Oval
Hackor Tveklös

Öbo

Hyss

I denna 
koffert Nollor

Behål-
lare

Finns

Grund
Böna

Kan väl
so

Kainbror

Nallas 
väl ur

Sväng

Orört

I ost

Inbringa
Blossat 

upp

Mönster

Träta

Fixar

Strikt
Tidig

Lansera
Mutbart Hör-

apparat
15.00

Skönjer

Bo

Skräck

Fä

År
Är väg
oftast
Sticka

Kort del

Union
Orne

Brandrisk
Fundera

Norpade

Armenien

Anlaget

Smila

Plågor Fordon Tillåta 
sig

Bra se 
in i Brie

LÖSNING  
SOMMARKRYSSET

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 november 2015.

NAMN

REBUS

ADRESS

POSTADRESS

Höstkrysset

hallå! KLURAR
VINN

SPORTLOTTER!
2 ST SKRAPLOTTER VARDERA  

TILL DE 20 FÖRSTA DRAGNA  

LÖSNINGARNA MED  

RÄTT REBUS.

Ingegärd Johansson 
Egon Östlunds gata 10

Lillie Nielsen 
Kornhillsvägen 26

Jan Svernfors 
Bäckagårdsvägen 50

Ingrid Svensson 
Norsbergsvägen 24A

Carin Grundström 
Jaktfalksvägen 17

Anita Karlsson 
Odengatan 21F, Oskarström

Sive Johansson 
Maratonvägen 10B

Gert Karlsson 
Andersbergsringen 129

Iréne Andersson 
Lektor Anderssons gata 6

Mats Mehlin 
Kornhillsvägen 34

Lilly Carlsson 
Dalavägen 11, Oskarström 

Inga & Kurt Svensson 
Grönevångsvägen 5

Gunn Carlstrand 
Carl Kuylenstiernas väg 25

Christel Andersson 
Grönevångsvägen 17

Birgitta Havner 
Kornhillsvägen 32

Aina Andersson 
Pålsbovägen 14 

Ingemar Svensson 
Linehedsvägen 16

Elsy Appelqvist 
Tynavägen 16A

Ann-Christin Magyar 
Malcusgatan 18

Gull-Britt Aaltonen 
Maratonvägen 36D

VINNARE  
NR 2 2015
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Vilket är ditt största nöje?
SAMTAL MED BESÖKARE VID SCENDRAGETS SPECIALFÖRESTÄLLNING AV ”GRÖNA HISSEN” FÖR HFAB.

KERSTIN SPÅNGFORS
VETERINÄR OCH AMATÖR-

SKÅDESPELARE, ÅRNARP

(till vänster på bilden)

– För mig är det alltid ett nöje 
att agera på scenen inför 
publik. Men mitt allra största 
nöje är att gräva med fingrarna 
i min egen trädgård, plantera 
blommor och planera kom-
mande projekt.

hallå! FRÅGAR

KJELL-ÅKE JOHANSSON
PENSIONÄR, VALLÅS

– Att gå och titta på teater 
och folklustspel, gärna på 
Borggården. Jag och frugan 
(Ulla) ser föreställningarna här 
varje år. Vi gillar också att åka 
till Vallarna i Falkenberg.

LINDA BRUNNEGÅRD
DRIFTADMINISTRATÖR PÅ HFAB, 

SNÖSTORP

– Stand Up Paddle, att stå 
på en bräda och paddla i 
vattnet. Jag testade det under 
sommarsemestern på Mallor-
ca och det var verkligen en 
nöjsam upplevelse. Trädgårds-
arbete är också roligt.

EMMY PERSSON
STUDERANDE PÅ INTERNATIONELLA 

ENGELSKA SKOLAN, CENTRUM

– Bland det bästa jag vet, är 
att fika på stan och äta glass 
tillsammans med någon kom-
pis. Nöjesfält gillar jag också, 
speciellt Liseberg.

ROLAND HENRIKSSON
PENSIONÄR, CENTRUM

– Fiske! Jag är en riktig 
fiskeentusiast, både vid havet 
och Nissan. Största laxen jag 
fångat vägde 12,8 kg. Det är 
också ett nöje att se IS Halmia 
spela på Örjans vall.

TEXT: KENT JOHANSSON 
FOTO: PATRIK LEONARDSSON



CAFÉ FREI
Tyghusgatan 2, Halmstad 
ÄGARE: Monika och Imre Vitos, 
Attila Vass och Erika Balogh

GÖR: Driver Nordens första 
Café Frei

DET SVARTA GULDET

Kaffe från alla 
världens hörn

På Café Frei bjuds kaffe från hela 
världen. Menyn innehåller omkring 
65 olika sorters kaffedrycker, från det 
amerikanska kökets smaksatta latte 
till den italienska espresson med 
 exempelvis citron- eller apelsinsmak.

Caféet är nummer 26 i Café Frei-
kedjan och det första i Norden. 
Ägarna, Monika och Imre Vitos, 
Attila Vass och Erika Balogh, 
upptäckte Café Frei när de var på 
besök i Ungern.

– Vi ville göra något kreativt till-
sammans och kände att det här 
 konceptet skulle passa perfekt i 
Sverige med den fikakultur vi har här, 
berättar Monika.

En sak som utmärker kedjan är att 
produkterna är fair trade-certifierade 
och ekologiska. 

– Café Freis grundare har person-
ligen besökt plantagerna där kaffet 
odlas. Det är en garanti för att våra 
kaffebönor håller hög kvalitet. Hos 
oss får man ett kaffe utöver det 
 vanliga.
Har du något tips från menyn?

– Vill man prova på något riktigt 
annorlunda, så rekommenderar jag 
det arabiska eller det japanska kaffet. 
De kaffesorterna kan du inte få 
någon annanstans i Sverige.
Och om jag inte är någon kaffe-
älskare?

– Vi har mycket att välja på för dig 
också, till exempel lemonader, milk-
shakes, te, varm choklad och ett 
stort utbud av bakelser och kakor.

hallå! ERBJUDER

Klipp ut och ta med!

Köp valfri kaffe & bakelse för 49 kr (ordinarie pris 60 kr). 
 

Klipp ut kupongen och lämna den på Café Frei.  
Gäller till och med 30 november 2015.
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BRETT KAFFEUTBUD. 
Imre Vitos, Erika Balogh, Monika 
Vitos och Attila Vass fastnade för 

Café Freis koncept och tog med det 
hem till Halmstad.

Kaffe & bakelse 49 kr


