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INNEHÅLL”JULI, AUGUSTI och september – härlig 
sommar är det då”, ja, så går visan. Ska vi 
tro den har vi några sommardagar kvar 
denna månad. Solen har inte skämt bort oss 
(min – som vanligt – korta period som sol
brun var Spaniens förtjänst), men visst har 
sommaren varit både härlig och kul... turell! 
Många hyresgäster har tagit tillvara på 
erbjudan  det om att köpa prisvärda evene
mangs biljetter och berikat sommaren med 
diverse upplevelser, både konserter och 
konstutställning. Roligt!

Vi går mot en ny färgskala. Det bjärta i 
 natu ren byts mot dämpad ton, himlen får 
djupare nyans. Det medför ”hurra och hej!” 
från vissa och ”NEJ” från andra. Kom ihåg 
att de kulturella övningarna kan pigga upp 
även i höst, det vankas ju Kulturnatt i 
Halmstad. Själv får jag, i brist på konstnärlig 
ådra, köpa motiv till väggarna i nya lägen
heten, men måla ramen på en gammal 
spegel ska jag göra. När den torkar får SVT 
eller Netflix underhålla.

BESÖKSADRESS: Fredrik Ströms gata 6 
ADRESS: Box 147, 301 04 Halmstad TELEFON: 03513 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

08

En kul(tur) 
sommar
i backspegeln

Tipsa hallå!
Känner du till någon intressant  

person som du skulle vilja  
läsa om i tidningen?

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

lina.keilo@hfab.se.

Ringa kan du göra 
till 035-13 83 81.

Tidningen trycks i en upplaga om 10 500 exemplar på miljögodkänt papper av Printografen.

saker du inte bör
missa i detta nummer2 

Bo i Borgen
Håll utkik! I höst drar ut     hyr 
ningen av 179 nyproduce
ra de lägen heter i kvarteret 
Borgen på Söder igång! 
SIDAN 8 

Historisk fastighet
Häng med på ett besök 
till HFAB:s fastighet i 
hörnet av Norra vägen 
och Fredriks valls gatan. 
SIDAN 10

LINA KEILO
WEBBREDAKTÖR & KOMMUNIKATÖR, HFAB
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lockade många barn

08 Snart inleds uthyrningen
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12 Hemsidan är nyckeln
till boende hos HFAB
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händelser i somras
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– HFAB:s nya VD

30 Kryssa lugnt med HFAB

VI PÅ HFAB | FÖRVALTARE BOINFLYTANDE

”Jag guidar och stöttar”
HFAB:s mål är att ingen hyresgäst ska behöva bli av med sin 
 lägenhet. Vid allvarliga störningar, obetalda hyror och andra 
problem, som har med boendet att göra, tar därför Monica 
Nyqvist Ling och hennes kollegor på boinflytandeavdelningen 
kontakt och stöttar hyresgästerna att reda ut sin situation. 

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: PATRIK LJUNGMAN

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
– Jag gör ofta hembesök och träffar 

hyresgäster, som har problem med sitt 
boende. Det kan handla om att någon tycker 
grannens barn stör, att en äldre person har 
tv:n på hög volym eller att en hyresgäst inte 
sköter sin städning, kanske på grund av 
sjukdom eller missbruk. Jag tar också 
kontakt med hyresgäster som inte betalat sin 
hyra. Min roll är att guida och stötta dem, så 
att de kan ta sig ur situationen. Jag har även 
hand om HFAB:s kontakter med Halmstads 
kommun när det gäller garantilägenheter 
och etableringen av nyanlända. 

Hur länge har du jobbat på HFAB?
– I åtta år. Jag har läst socialt omsorgs

arbete på Göteborgs universitet och innan 
jag kom till HFAB arbetade jag som 
bistånds handläggare på hemvårdsförvalt
ningen här i Halmstad.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Alla människor jag möter! Det är 

fantastiskt att se vilken förmåga vi har att 
förändra våra liv och att de flesta som får 
bekymmer med boendet faktiskt reder upp 
det.

Hur bor du själv? 
– Sedan tre år tillbaka bor jag i en bostads

rätt på Söder, men jag är uppvuxen i en 
HFABlägenhet på Vallås, så där känner jag 
mig väldigt hemma.

Vad gör du när du inte jobbar? 
– Jag är mycket ute med min hund 

Casper, favoritställena är Aleskogen och 
Västra stranden. Jag tycker också att det är 
spännande att resa och uppleva andra 
kulturer. 

MONICA NYQVIST LING, 48 ÅR
FÖRVALTARE BOINFLYTANDE
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UNGEFÄR SÅ MÅNGA hyresrätter 
ska HFAB bygga på Vallås Torg. 
Nyproduktionen är en del av 
stadsdelsförnyelsen och inflytt
ning är beräknad till första delen 
av 2018. Förutom nya bostäder 
blir det även nya butiksytor och 
det kommer att anläggas in
bjudande mötesplatser.

Kommunens entreprenör har 
redan etablerat sig i området, för 
det inledande arbetet.

Kom ihåg att all verksamhet i 
och runt om Vallås Torg håller 
öppet som vanligt under bygg
tiden.

NEDSKRÄPNING OCH felaktig avfallshantering 
är problem som inte ska sopas under mattan. 
Därför har HFAB, i samverkan med HEM, 
initierat ett projekt bland F till 5elever på 
Andersbergsskolan där man informerar om 
betydelsen av korrekt sopsortering, återvinning 
och minskad miljöpåverkan.

– Responsen bland eleverna är fantastiskt 
god, konstaterar Johan Björnqvist, förvaltare på 
HFAB.  De flesta skolbarn är kunniga när det 
gäller källsortering och hantering av sopor. 
Vårt syfte med att besöka skolklasserna är att 
sprida ytterligare information i ämnet och på 
ett pedagogiskt vis även berätta om hur bety
delsefullt det är att alla i respektive familj/
hushåll hjälps åt när det gäller att sortera sopor 
och avfall. Vi hoppas att informationen kan 
medverka till en allmänt minskad ned   skräp  
 ning.

Sophantering är en dyr utgiftspost för 
HFAB. Den totala kostnaden för ordinarie 
hämtning av sopor uppgår till 19,8 miljoner 
kronor per år (2015).

– Vi arbetar aktivt för att minska merkostna
derna som nedskräpning innebär, pengar som 
vi istället kunde använda för att förbättra 
boendemiljön i form av till exempel lekplatser 
och spontanidrottsplatser, säger Johan.

Skolprojektet om sophantering på Anders
berg har fått positiv effekt. Johan Björnqvist i 
samarbete med Kristofer Arvidsson, kommuni
katör på HEM, förklarar vad som händer med 
saker som slängs i naturen och eleverna får 
även praktisera sopsortering vid miljöstationer. 
På Andersberg finns källsortering av metall, 
plast, glas, tidningar, pappersförpackningar, 
batterier samt hushållsavfall – alla lika viktiga 
för miljön.

DEN OFFENTLIGA KONSTEN har sedan 
många år en relativt betydande roll i 
HFAB:s bostadsområden.

Nu kan även boende i Fyllinge glädjas 
åt konstnärlig utsmyckning – och mer 
blir det.

Tony Torro, ung konstnär och gallerist 
i Halmstad, är en allsidig kreatör och 
nyskapare inom ”abstrakt surrealism”. 
Gemensamt med barn boende i Fyllinge 
har han skapat ett konstverk av fyra 
sammansatta målningar, som finns pla
cerade på en fasad invid lekplatsen. 

Tony ligger även bakom kreationerna av 
de målade vägavspärrningarna, de så 
kallade ”suggorna” inom området.

Nästa konstnärliga steg i utvecklingen 
av den lokala utemiljön är skapandet av 
handmålade gatunamnskyltar med väl
komsthälsningar vid Jaktfalksvägen, 
Klackens Långgränd och Klackens Tvär
gränd.

– Konst förgyller tillvaron och upp
skattas både av boende och besökare, 
konstaterar Johan Björnqvist, förvaltare 
på HFAB.

HFAB I SKOLVERKSAMHETEN. Johan Björnqvist, förvaltare, informerar intresserade skolbarn om hur sophantering 
och avfallshantering sker på bästa sätt.

Fo
to

: K
en

t J
oh

an
ss

on

Skolelever lär sig sopsortera 

Lokal konstnär  dekorerar Fyllinge
Fo

to
: P

at
rik

 L
ju

ng
m

an

Fo
to

: A
nd

er
s A

nd
er

ss
on



September 2016 hallå!  5 

Fo
to

: P
at

rik
 L

ju
ng

m
an

SOM EN OAS MITT I STAN – eller Norre Katts 
park 2. Så kan den beskrivas, den gröna 
och lummiga innergården på Bergs
gatan 11. Hyresgästerna njöt och trivdes 
vid invigningsträffen av den omgjorda 
inner gården, som istället för betong och 
förvuxna buskar, försetts med konstgräs 
och ”vilkulle”, hammock och bänkar, od
lingslådor och grillplats.

– Det roligaste av allt är att hyres
gästerna själva har kommit med idéer och 
förslag och aktivt medverkat till gårdens 
utformning, konstaterar Anna Baeck, 
HFAB:s trädgårdsförvaltare.

I samband med nyinvigningen av 
”Bergs  gården” överlämnades aktivitetsspel 
som boccia och yatzy. Hyresgäster riktade 
även tanke åt fjolårets sommarjobbare hos 

HFAB som svarade för den krävande upp
röjningen som möjliggjorde och bidrog till 
genomförandet av gårdens positiva för
vandling.

– Så här ska en innergård se ut, sa en 
nöjd hyresgäst.

Fastigheten på Bergsgatan 11 A–B 
byggdes 1972 och ägs sedan 2013 av 
HFAB.

”Så här ska en gård se ut…”
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HALLÅ DÄR…
... Mats Frisk, drift- och energiansvarig på 
Riksbyggen i Halmstad. Du och dina med-
arbetare ser till att värmen och ventila-
tionen fungerar som den ska hos HFAB:s 
hyresgäster. Berätta om ert uppdrag!

– Vi har hand om service, rutinskötsel och 
felavhjälpande underhåll på värme och 
venti lation. Vi ser till att tekniken fungerar, 
så att varmvattnet och elementen håller rätt 
temperatur och att ventilationen fungerar 
som den ska. Vi har ansvar för HFAB:s fas
tig heter på Andersberg, Bäckagård och 
Rotorp, i Getinge, Slättåkra, Simlångsdalen, 
Oskarström och Eldsberga, samt även en del 
i centrum. Dessutom ingår vi i HFAB:s trygg
hetsjour, som har beredskap dygnet runt.

När stöter hyresgästerna på er?
– När HFAB får in en felanmälan inom 

värme eller ventilation, så är det någon av 
våra sex drift och energitekniker, som 
kommer ut och tittar på det. Vi gör också 
ventilationsbesiktningar, så kallad OVK (obli
gatorisk ventilationskontroll), i alla lägen
heter med bestämda intervaller.

Berätta om Riksbyggen! 
– Riksbyggen är ett kooperativt företag, 

drivs som en ekonomisk förening och har 
cirka 2 400 anställda i Sverige. Här i Halm
stad är vi cirka 30 personer, som arbetar 
med allt ifrån teknisk och ekonomisk för
valtning till att bygga nya hus. När det gäller 
drift /energi är HFAB vår största kund, ett 
samarbete som sträcker sig mer än 15 år 
tillbaka i tiden. 
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"HFAB SOMMAR"
populärt slut på 

barnens lov

”HFAB SOMMAR” HAR ett varierat 
pro  gramutbud med 20talet olika 
ak ti viteter förlagda till olika platser. Nytt 
för i år var att barn till HFAB:s hyres  
gäster även fick ta 
med sig en kompis. 
Populärast av alla 
aktiviteter var 
handboll.

I en lokal på 
Luftvärnsregementet 
stod I16/LV6:s 
skytteförening som 
arrangör för dem 
som ville prova på 
luftgevärsskytte, 
10 meter. Tre som tog chansen att testa 
sporten var  syskonen Alzoghbi från 
Andersberg, Gharsan, 13 år, Yasmin, 11, 
och Ibrahim, 9. Med koncentrerade 
blickar och känsliga fingrar på gevärens 
avtryckare, fick de under ledning av 
instruktör Bo Erlandsson, flera fullträf
far på måltavlorna.

– Det här var kul, tyckte Gharsan. Jag 
tycker inte att fotboll är speciellt roligt, 
nu fick jag möjlighet att prova något 
annat och kan tänka mig att börja i den 

här föreningen.
– För oss är den 

här typen av aktivite
ter ett utmärkt sätt 
att dels göra PR för 
vår sport, dels 
re krytera nya adepter 
som i förlängningen 
kanske vill träna eller 
tävla i skytte, konsta
terar Bo Erlandsson.

SENARE SAMMA DAG tog syskonen 
Alzoghbi även chansen att lära sig 
grundläggande moment när det gäller 
fotografering, där Magnus Karlsson på 
Göte Karlssons Foto, fungerade som 
populär handledare bland objektiv och 
objekt. 

Dans, ponnytrav, kanot och handboll 

Sista veckan på sommarlovet blev händelserik för många 
barn i Halmstad. För tredje året i följd arrangerade HFAB 
sommaraktiviteter hos föreningslivet runt om i staden. 

Hundratals barn tog chansen att prova på olika aktiviteter 
inom kultur och idrott; allt från fotografering och ponny

trav till bullbak, skytte, glasfusing, dans och handboll.
 

TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: PATRIK LJUNGMAN

”Jag tycker inte 
att fotboll är 

speciellt roligt, nu 
fick jag möjlighet 
att prova något 

annat”
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BRORSAN I FOKUS. Gharsan Alzoghbi fotografer lillebror Ibrahim under överinseende av mästerfotografen Magnus Karlsson. Fotografering var en av 20talet aktiviteter 
som HFAB erbjöd barn under den sista sommarlovsveckan.

lockade särskilt många sommarlovs lediga barn (7 till 16 år). 
Bullbakning och glas fusing med smyckestillverkning på 
Andersberg var andra exempel på aktiviteter. Hela program
utbudet och alla anmälningar till HFAB Sommars aktiviteter 
skedde digitalt via HFAB:s webbplats.

MED BLICK FÖR SKYTTE. Yasmin Alzoghbi koncentrerar sig innan hon 
prickskjuter med luftgeväret i samband med HFAB Sommar 2016.

BULLAR UPP. Nybakade kanelbullar är aldrig fel och många barn ville vara med och baka på 
Andersberg under ledning av Isafe Icen.
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Kvarteret Borgen 
– snart startar 
uthyrningen

 

– HÄR FÅR DU TILLGÅNG till Söders lugn och 
den vackra vyn över Nissan, samtidigt har du 
bara fem minuters promenad till Stora torg. 
Det är en fantastisk tomt med de omgivande 
kulturbyggnaderna och 
Prins Bertils stig, säger 
Mats Nilsson, projektleda
re på HFAB:s avdelning 
för fastighetsutveckling.

Kvarterets består av åtta 
fristående hus med varie
rande höjd, form och 
materialval, som kommer 
att sticka ut på Söder. 
Bakom utformningen står 
Liljewall arkitekter och varenda detalj är 
noggrant genomtänkt.

– Husen är placerade så att så många boende 
som möjligt ska ha utblick mot Nissan och 
fasaderna är vinklade för maximalt ljusinsläpp 
på gården, berättar Mats.

 
EXTERIÖRT FÅR DE tre husen närmast Södra 
vägen ett vackert mörkt tegel, på husen i mitten 

blir det ett ljusare tegel med inslag av trä och 
husfasaderna närmast Nissan kläs med 
rheinzinkplåt.

– Det blir väldigt vackra hus och rheinzink
fasaderna, som lyser i solen 
på avstånd, kan bli ett nytt 
landmärke i Halmstad, 
säger Mats.

Det har varit viktigt för 
HFAB att byggnaderna 
ska passa in i den marina 
miljön längs Dragvägen.

– Vi har velat bevara 
Söderkänslan. Husen ska 
smälta in i omgivningarna 

med den gamla läkarvillan och Krono bränne
riet som närmaste grannar, säger Mats.

FRÅN GÅRDEN, med en liten lekplats och plats 
att sitta ner, öppnar kvarteret upp sig mot 
Nissan med en stor stentrappa i olika nivåer. 
Under jorden byggs ett garage med plats för 
omkring 110 bilar.

 Lägenheterna i Borgen är ritade för att passa 

Steg för steg växer kvarteret Borgen på Söder fram. I oktober 
drar uthyrningen av de 179 lägenheterna igång – och först av 
alla får HFAB:s hyresgäster chansen att teckna avtal på en helt 

nybyggd bostad på ett av Halmstads bästa lägen.
 

människor i olika åldrar och faser av livet – här 
finns allt ifrån ettor till fyror och även ett antal 
lägenheter i ”flexmodell” med möjlighet att 
välja bort en vägg för att skapa ett större 
vardagsrum.

Alla lägenheter har uteplats eller balkong, är 
utrustade med tvättmaskin och torktumlare 
och håller hög standard.

– Vi har valt tidlösa och slitstarka material, 

”Vi har velat 
 bevara Söder

känslan. Husen 
ska smälta in i 

 omgivningarna”

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: PATRIK LJUNGMAN
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ARKITEKTUR SOM STICKER UT. Hur HFAB:s nya kvarter på 
Söder skulle utformas avgjordes genom en arkitekttävling och 
bakom det vinnande förslaget står Liljewall arkitekter.

som trägolv, kakel och klinker. De sex vinds
lägenheterna närmast Nissan får dessutom 
inglasade balkonger och gasolkamin, berättar 
Mats.

 
UTHYRNINGEN AV lägenheterna startar i 
oktober (förtur för HFAB:s hyresgäster den 
8/10, därefter 22/10), då HFAB:s hyresgäster 
under en dag har förtur. Uthyrningen sker helt 

och hållet digitalt. Du väljer din lägenhet via 
datorn och identifierar dig med hjälp av Bank 
ID.

– Sedan skapas ett avtal, du betalar in en 
förmedlingsavgift och HFAB gör en hyresgäst
prövning, för att se att du uppfyller våra 
grundkrav, förklarar Lina Keilo, kommunika
tör på HFAB.

Först när prövningen är gjord och HFAB 
har signerat hyresavtalet blir det gällande och 
går att se på Mina sidor.

– För dem som vill ha hjälp att hyra digitalt 
har vi öppet även i Kundcenter, fortsätter Lina.

 Inflyttningen i kvarteret Borgen kommer att 
ske i tre etapper under hösten 2017 och våren 
2018, men alla lägenheterna blir tillgängliga för 
uthyrning på samma gång. ] 

SÅ HYR DU LÄGENHET I 

KVARTERET 
BORGEN

 
Uthyrningen drar igång i oktober 
och hela processen sker digitalt. 
Under en dag har HFAB:s hyres
gäster förtur. Därefter blir de lägen
heter som finns kvar tillgängliga för 
vem som helst att söka. Så här går 
det till:

Gå in i lägenhetsväljaren på 
hfab.se och välj lägenhet.

Skriv på hyresavtalet direkt i 
datorn med hjälp av Bank ID.

Betala förmedlingsavgiften à 
2 000 kronor inom 24 timmar.

HFAB gör en hyresgästpröv
ning.

När HFAB signerat hyresavtalet 
blir det gällande – och finns 
på Mina sidor.

1

5
4
3
2

BORGEN I MINIATYR. I HFAB:s kundcenter 
kan du just nu ta en titt på modellen av 
Kvarteret Borgen. ”Det ger en bra möjlighet 
att bilda sig en uppfattning om husens place
ring inför uthyrningen”, tipsar Mats Nilsson, 
projektledare på Fastighets utvecklings
avdelningen som här ses med uthyrnings
ansvariga Lena Klarén och Anna Fjällman.

LÄS ALLT OM 
UTHYRNINGEN 
PÅ HFAB.SE
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Lokaler för mer än
bara en hemmakväll

TVÅ DAGAR EFTER luciafirandet 1954 
flyttade HFAB, under ledning av då 
   varande VD:n Erik Remgard, sitt 

huvudkontor från Lokföraregatan till 
ny byggda lokaler på Norra vägen 5.

Då hade, citat Hallandsposten (oktober 
1954): ”Det stora nybygget vid Norre Port rest 
sig som tvenne skyskrapor mot höjden”.

TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: PATRIK LJUNGMAN / HFAB ARKIV

Systembolag och bilutställning, speceriaffär och sportbutik, möbel
studio och musikhandel, videobutik och hästshop – och HFAB:s 
 huvudkontor. Anrika kvarteret Vindbryggan i hörnet av Norra vägen 
och Fredriksvallsgatan har en innehållsrik historia. Förutom de två 
”tornens” knappt 30 lägenheter av varierande storlek har här på 
gatuplan, allt sedan 1955, bedrivits affärsrörelser av skiftande slag.

Vindbryggan
KVARTERET

SLUTSPURT AV NYBYGGET 1954. Mellan hyreshusen på 
Fredriksvallsgatan/Norra vägen öppnade Systembolaget ny 

butik, i samma lokal där Hemmakväll är nuvarande hyresgäst.
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Mellan de två ståtliga sexvåningshusen med 
fasad av tegel finns en lägre byggnad där den 
första hyresgästen utgjordes av Systembolaget, 
som blev kvar i samma lokaler i 20 år. 1975 
flyttade den statliga verksamheten med den 
gröna skylten till Valand Cityhuset vid Stora 
torg och gav plats för lågpriskedjan Bore 
Hem köp, som sålde livsmedel.

MARGARETA WIKSTEN, 90 år, tillhör HFAB:s 
mest mångåriga hyresgäster. Hon har haft 
samma bostadsadress, Fredriksvallsgatan 4, 
sedan det huset stod inflyttningsklart, tidigt på 
våren 1955.

– Jag har bott här i 61 år och alltid trivs 
fantastiskt bra, förklarar hon. Gemenskapen 
mellan oss boende har också alltid varit 
trivsam. Läget är suveränt, mitt i city, med 
närhet till det mesta man behöver. Förr i tiden 
bodde här många barnfamiljer och det var full 
aktivitet på gårdsplanen och närliggande Norre 
Katts park. Nu har vi till och med en egen liten 
park på taket ovanför Hemmakväll.

Margareta, mor till fyra barn, som i sitt 
yrkesliv var aktiv som röntgensköterska på det 
närliggande lasarettet, berättar att hon under 
årens lopp varit bosatt i tre olika lägenheter i 
samma fastighet, bland annat under en period i 
femrumslägenheten på översta våningen, som 

spritlager i källarvåningen, fick vi hyresgäster 
inte använda källaren för att ta oss till tvätt  
stugan. Det var ganska slitsamt, speciellt 
vintertid, att bära tvätten utomhus.

VINDBRYGGAN ERBJUDER ett attraktivt boende 
med hiss och marmorförsedda trapphus. 
Antalet lägenheter är 27 från 1 rum och kök på 

20 kvadratmeter till 5 rum och kök på 118 
kvadratmeter.

Fastighetens butikslokaler har också alltid 
varit eftertraktade. Systembolaget, RönneLotz 
Bil och Ingemar Sport var först på plats. 1980 
övertogs Systembolagets/Bores lokal av 
Möbelcentralen/B&B Möbelstudio som i sin tur 
efterträddes 1993 av Videomix, som numera 
heter Hemmakväll med ett utbud av filmer och 
godis.

I HÖRNET AV NORRA VÄGEN och Fredriksvalls
gatan ligger sedan många år Musikalen, som 
säljer och hyr ut instrument, noter och tillbehör. 
I samma lokal, försedd med air condition, har 
tidigare förekommit både bil och klädhandel, 
KappAhl Herr, liksom en period HFAB:s 
kundtjänst, när Fastighetsbolaget hade sitt 
kontor i samma fastighet.

Sporthandeln låg i en liten lokal intill själva 
trappuppgången, där det även har varit bland 
annat bokhandel och numera Halmstad  In 
 ram ning, sedan 2007. Sportbutiken flyttade 1970 
till då nybyggda HFABkvarteret Klostret vid 
Lilla torg, som idag inhyser en mäklare. 1982 
flyttade HFAB:s kontor och kundtjänst till Fred
rik Ströms gata där man vuxit och fortfarande 
har sitt ”HK” som i det här fallet inte står för 
hemmakväll utan huvudkontor…  ]

”Förr i tiden bodde 
här många barn

familjer och det var 
full aktivitet på 
gårds planen”

TIDIGT 60-TAL. HFAB:s två ”torn” rymmer närmare 
30 hyreslägenheter och har en centralt belägen 
 placering i Halmstad.

närmast kan liknas vid en paradvåning. Idag 
bor hon i en ljus trerummare med balkong mot 
väster – och har egen tvättmaskin.

– Ja, tvättmaskinen uppskattar jag, säger 
hon. Fastighetens gemensamma tvättstuga 
ligger på Norra vägen 5 och eftersom 
Systembolaget, när det fanns här, hade sitt 

MÅNGÅRIG HYRESGÄST. Margareta Wiksten har 
bott i samma fastighet sedan den stod inflyttnings
klar våren 1955 och trivs fortfarande lika bra.
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Ullamia Dalhov, hyres
administratör på HFAB.

– HYRAN ÄR DEN viktigaste räkningen du 
har att betala varje månad. Bostaden är ju 
vår bas i tillvaron, säger Ullamia Dalhov.

Genom att välja Autogiro kan du vara 
trygg med att du inte missar in  be tal ningen.

– Det är det absolut smidigaste betal
ningssättet. När du väl har anmält dig 
behöver du bara se till att det finns pengar på 
kontot, säger Ullamia.

På hfab.se kan du enkelt anmäla dig till 
Autogiro med hjälp av Bank ID. Självklart går 
det också bra att fylla i och skicka in en 
Autogiroblankett, som finns för utskrift på 
hfab.se eller att hämta i HFAB:s kundcenter. 
Du kan också anmäla Autogiro via din 
internetbank.

– Vi erbjuder även Efaktura, för 
dem som trivs bättre med det. Då 
kommer hyresavin direkt till din 
internetbank, men du behöver 
godkänna betalningen innan 
pengarna dras.

Förutom att du slipper hålla reda 
på pappersfakturan och fylla i en 
massa siffror när du ska betala, så 
är både Autogiro och Efaktura 
miljövänliga alternativ.

UNDER MINA SIDOR kan du alltid logga in och 
titta på dina senaste avier under ”Betalning”. 
Där kan du också kontrollera att hyran har 
kommit in. Du som är hyresgäst kan dessutom 
se dina avtal och ditt Bonusfondsaldo, göra 
felanmälan och annonsera på Bobytet. Som 

lägenhetssökande kan du söka lägenhet, skapa 
sökprofiler och se dina köpoäng.

– Mina sidor är en väg för oss på HFAB att 
kommunicera med våra kunder. Därför är det 

viktigt att alltid ha aktuella kon
taktuppgifter där, säger Lina Keilo, 
kommunikatör på HFAB.

För att stå kvar i bostadskön 
måste du minst en gång om året 
logga in och bekräfta eller uppdate
ra dina uppgifter på Mina sidor.

Målet är att hfab.se ska innehålla 
allt du behöver veta om ditt boende 
hos HFAB.

– I framtiden kan man tänka sig 
att du hittar såväl bruksanvisningen till din spis 
som instruktioner hur du byter fläktfilter under 
Mina sidor, säger Lina Keilo.

För hyresgästerna finns också ”Min fastighet” 
på hfab.se, där du hittar kontaktuppgifter till 
din kundvärd och husvärd samt nyheter och 
information som rör dig och dina grannar.  ] 

hfab.se – nyckeln   
till ditt boende

HFAB:s webbplats innehåller en rad funktioner som underlättar både 
för dig som redan är hyresgäst och för dig som söker lägenhet.  

En nyhet är att du nu kan anmäla dig till Autogiro direkt på hfab.se.
– Och under Mina sidor kan du själv se dina hyresinbetalningar, 

säger Ullamia Dalhov, hyresadministratör på HFAB.

TEXT: MONICA FORSBERG 
FOTO: ANDERS SÄLLSTRÖM

Nyhet!

Nu kan du enkelt anmäla dig för 
Autogirobetalning av hyran på 
hfab.se. Klicka på ”Så funkar 

det”, välj ”Autogiro”, fyll i dina 
 upp gifter och godkänn 

med Bank ID.

ANMÄL AUTOGIRO 
PÅ WEBBEN

GENOM ATT ANVÄNDA eldriven 
miljö  bil bidrar även HFAB till 
minskat koldioxidutsläpp och 
lägre bränsle förbrukning. 
Företaget har en VW Golf i sin 
bilpool. Ambitionen är att fler 
av HFAB:s fordon ska drivas 
genom miljövänlig teknik.

– Vi väljer att köra miljövän
ligt med framtiden i tanken, 
säger Magnus Weberg, mark
nadsansvarig på HFAB.

KomTek Vallås 
på ny adress
KOMTEK VALLÅS har flyttat till 
nya större lokaler på Strand
vallen 2. 

– Vi är jätteglada. Här ser 
barnen mer av det roliga mate
rialet och det finns plats för 
mer verktyg. Det är som ett 
miniKomTek, med en riktig 
verkstad, säger Catarina 
Carlsson, verksamhetschef på 
KomTek.

Samarbetet, där HFAB står 
för lokal och utrustning och 
KomTek för aktiviteterna, har 
lett till att många nya barn 
upptäckt KomTek. För info om 
höstens alla aktiviteter – håll 
utkik på  halmstad.se!

HFAB  kör 
 miljövänligt



HFAB:s  
hyresgästundersökning

2016

 Livskvalitet att hyra
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LEKANDE BARN. En innergård 
i Kvarteret Kaptenen har fått en 
lekfull väggmålning signerad 
konstnären Hanna Hallén.



 

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 underhåll. 

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 2016

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

Hjälp och bemötande vid beställning och av 
åtgärder?

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

Utförande och resultat av arbetet som har 
utförts? 

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

Väntetiden att få underhållet utfört? * 5,8 6,0 6,5 6,4 6,5 6,3

*) Frågan ställdes inte 2009

FELANMÄLAN 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1–2 dagar 54 % 56 % 64 % 61 % 64 % 61 % 63 %

3–7 dagar 20 % 22 % 22 % 22 % 20 % 21 % 19 %

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 66 procent av de som felanmält att de gjort det via 
telefon. Något färre anger att de gjort sin felanmälan via telefon 2016 jämfört med 
tidigare undersökningar men ingen större förändring har skett de senaste åren.

Felanmälan 

Hur gjorde du din felanmälan?*  Siffran inom parentes avser värdet 2015

18% (20)
BESÖK HOS  

HFAB

28% (29) 
HEMSIDA/ 

MAIL

66% (75)
TELEFON *Frågan är en flervals

fråga. Svarsandelarna 
kan således inte sum
meras till 100 procent.

63 PROCENT AV de anmälda felen åtgärdas inom 1–2 dagar vilket är något högre än i
undersökningen 2015 då 61 procent av de anmälda felen åtgärdades inom 1–2 dagar.
Hur fort ett fel avhjälps beror också på felets karaktär.

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Åtgärdades felet inom 
rimlig tid? 72 % 77 % 78 % 81 % 82 % 82 % 84 %

DRYGT ÅTTA AV TIO personer (84 procent) som felanmält tycker att felet åtgärdades
inom rimlig tid, vilket är något högre än i de senaste årens undersökningar.

HFAB ARBETAR sedan några år tillbaka 
med att erbjuda sommarjobb till 
ungdo mar som bor i våra lägenheter. 
Under sommaren 2016 har samman
lagt 150 ung domar haft sommar
jobb som inneburit en mängd olika 
aktiviteter – allt från att rensa ogräs till 
att renovera parkbänkar. I år har ung
domarna även fått arbeta med tegel
rensning på Lundgrens trädgårdar 
(före detta Lundgrens gjuteri). Teglen 
skall återanvändas i samband med 
kommande byggnationer på området 
för att knyta an till den gamla indu
stri miljön. 

Under sommaren 2016 anställdes 
också sex ungdomsarbetsledare som 
jobbade i fyra veckor. 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 arbetslivet samtidigt som 
deras arbete bidrar till en ökad trivsel 
och finare utemiljöer i våra bostads
områden.

150 sommarjobb

FÄRGVAL. Med hjälp av bonusfonden kan HFAB:s 
hyresgäster sätta sin egen prägel på boendet.
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”150  sommarjobb 
ger  ungdomarna en 
 första  möjlighet att 

 prova på  arbetslivet”

 

, Klackerup. Förnyelse etapp I av fas
tigheterna Klackerupsgatan 9–23. De 
boende får nytt badrum, kök, fönster, 
säkerhetsdörrar, el, ventilation med 
mera.

, Centrum. Under 2017 avsluta 
tred j e etappen av renoveringen på 
Snöstorpsvägen 9 samt påbörja reno
vering av höghuset på Fredsgatan 19. 

, Centrum. Samtidigt påbörjas renove
ring och tillbyggnad av nya lägenhe
ter på Fredsgatan, Kungsgatan och 

Skansgatan under hösten 2016. Nya 
vindsvåningar och kompletterande 
hus mot Skansgatan ger kvarteret 
48 nya lägenheter i centralt läge med 
inflyttning under 2017. Renovering 
av lägenheter på Muraregatan 3A–D 
påbörjas under 2017.

, Student. Förberedelser för installation 
av solcellerna på studentboendet på 
Jakten.

, Rotorp/Vårhem. På Vårhem planeras 
för nya bostäder vid den gamla pann

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016

Nöjdheten har ökat något i 2016 års stora hyresgästundersökning. Betyget 
blev 67,8 på en hundragradig skala och en ökning med 0,6 indexenheter jäm-
fört med 2015. Mest nöjda är hyresgästerna med service och tillgänglighet, 
tvättstuga och utemiljö. De betyg som har ökat mest är reparation och under-
håll av lägenhet respektive reparation och underhåll av fastighet som bägge 
ökade med en indexenhet. Detta är extra roligt då HFAB de senaste åren har 
satsat mycket på planerade underhållsinsatser. Samtidigt minskade nöjdheten 
med tvätt stugan något. Övriga betyg är i stort sett oförändrade.

Nya lägenheter byggs och befintliga 
lägenheter rustas upp

HFAB:s hyresgäster något mer nöjda!

HYRESGÄSTERNA HAR de senaste åren pekat ut lägenheternas standard, reparation och 
underhåll av lägenhet och reparation och underhåll av fastighet som viktiga områden 
för HFAB att prioritera. Detta är också områden som vi har satsat mycket på genom 
planerade underhållsinsatser de senaste åren. För 2016 budgeteras underhållsinsatser 
för cirka 240 miljoner kronor. Större projekt just nu är:

Helene 
Blomberg

Affärsområdes 
chef Bostad

”HFAB FÅR ÄVEN 2016 ett gott 
betyg av hyresgästerna. Jäm  
fört med när vi började mät
ningarna 2009 ligger nöjdheten 
högre idag inom nästan alla 
områden. Det är också extra 
roligt att vi ser effekter av de 
senaste årens stora satsningar 
på planerade underhållsinsatser 
genom ökande betyg för repa
ration och underhåll av lägen
 het och fastighet. 

Arbetet fortsätter med om
fattande projekt avseende både 
yttre och inre upprustningar. 
Under det kommande året 
kommer också fokus att läggas 
på hur bonusfond och tillval 
fungerar i syfte att förbättra 
möjligheterna för dig som 
hyresgäst att själv anpassa ditt 
boende. Samtidigt med dessa 
satsningar så producerar HFAB 
många nya lägenheter runt om 
i Halmstad, under slutet på 
2016 kommer bland annat 
179 lägenheter i kvar teret 
Borgen på söder att börja hyras 
ut.”

centralen där totalt 32 lägenheter ska 
byggas. Inflyttning beräknas till början 
på 2018.

, Söder. Nyproduktion pågår på Söder, 
kvarteret  Borgen med 179 lägen
heter, inflyttning hösten 2017 och 
våren 2018.

Fortlöpande genomförs en mängd mindre 
upprustningsprojekt i andra delar av 
beståndet.
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RESULTAT 2009-2015 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 61 63 63 64 64 66 66

GEMENSAMMA UTRYMMEN 60 62 62 61 63 65 65

TVÄTTSTUGAN 71 72 72 72 72 72 71

LÄGENHETENS STANDARD 58 58 57 57 61 62 62

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV LÄGENHET 59 58 57 60 59 58 59

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 68 71 73 72 73 72 72

UTOMHUSMILJÖ 67 64 67 68 71 70 70

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHET 63 64 64 64 66 66 67

TRYGGHET/ SÄKERHET 60 64 66 66 69 69 69



 

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 underhåll. 

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 2016

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

Hjälp och bemötande vid beställning och av 
åtgärder?

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

Utförande och resultat av arbetet som har 
utförts? 

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

Väntetiden att få underhållet utfört? * 5,8 6,0 6,5 6,4 6,5 6,3

*) Frågan ställdes inte 2009

FELANMÄLAN 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1–2 dagar 54 % 56 % 64 % 61 % 64 % 61 % 63 %

3–7 dagar 20 % 22 % 22 % 22 % 20 % 21 % 19 %

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 66 procent av de som felanmält att de gjort det via 
telefon. Något färre anger att de gjort sin felanmälan via telefon 2016 jämfört med 
tidigare undersökningar men ingen större förändring har skett de senaste åren.

Felanmälan 

Hur gjorde du din felanmälan?*  Siffran inom parentes avser värdet 2015

18% (20)
BESÖK HOS  

HFAB

28% (29) 
HEMSIDA/ 

MAIL

66% (75)
TELEFON *Frågan är en flervals

fråga. Svarsandelarna 
kan således inte sum
meras till 100 procent.

63 PROCENT AV de anmälda felen åtgärdas inom 1–2 dagar vilket är något högre än i
undersökningen 2015 då 61 procent av de anmälda felen åtgärdades inom 1–2 dagar.
Hur fort ett fel avhjälps beror också på felets karaktär.

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Åtgärdades felet inom 
rimlig tid? 72 % 77 % 78 % 81 % 82 % 82 % 84 %

DRYGT ÅTTA AV TIO personer (84 procent) som felanmält tycker att felet åtgärdades
inom rimlig tid, vilket är något högre än i de senaste årens undersökningar.

HFAB ARBETAR sedan några år tillbaka 
med att erbjuda sommarjobb till 
ungdo mar som bor i våra lägenheter. 
Under sommaren 2016 har samman
lagt 150 ung domar haft sommar
jobb som inneburit en mängd olika 
aktiviteter – allt från att rensa ogräs till 
att renovera parkbänkar. I år har ung
domarna även fått arbeta med tegel
rensning på Lundgrens trädgårdar 
(före detta Lundgrens gjuteri). Teglen 
skall återanvändas i samband med 
kommande byggnationer på området 
för att knyta an till den gamla indu
stri miljön. 

Under sommaren 2016 anställdes 
också sex ungdomsarbetsledare som 
jobbade i fyra veckor. 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 arbetslivet samtidigt som 
deras arbete bidrar till en ökad trivsel 
och finare utemiljöer i våra bostads
områden.

150 sommarjobb

FÄRGVAL. Med hjälp av bonusfonden kan HFAB:s 
hyresgäster sätta sin egen prägel på boendet.
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”150  sommarjobb 
ger  ungdomarna en 
 första  möjlighet att 

 prova på  arbetslivet”
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VALLÅS

SOFIEBERG

FRENNARP

BROGÅRD

Distrikt 
Centrum Nord

C. ÖSTER

Husvärdskontor

NISSASTRAND

CENTRALA OCH NORRA 
DELARNA AV STADEN

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett 
till detta:

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

, Regelbunden tillsyn av trapphus, 
tvättstugor och allmänna utrymmen 
månadsvis.

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

, Långsiktig plan för underhåll och 
renovering av badrum, vatten och 
avloppsinstallationer i våra äldre fas
tigheter. 

, Fortsatt satsning på förbättrad ute
miljö. Skötsel av utemiljön på Vallås 
med egna miljövärdar.

, Nyproduktion av 51 lägenheter på 
Nissabogatan 9 i kvarteret Järneken 3, 
med inflyttning våren 2016.

DISTRIKT 
CENTRUM NORD 

2014 2015 2016

NFKI  
helhetsbetyg på 
hyresvärden

68 66 68

FAKTORER 
som påverkar hel-
hetsbetyget

RENHÅLLNING AV 
 FASTIGHETEN

66 65 65

GEMENSAMMA UT
RYMMEN

62 62 63

TVÄTTSTUGAN 73 72 71

LÄGENHETENS STANDARD 62 62 62

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV LÄGENHET

59 56 59

SERVICE OCH TILL
GÄNGLIGHET

72 71 72

UTOMHUSMILJÖ 71 68 69

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV FASTIGHET

66 66 67

TRYGGHET/ SÄKERHET 69 67 68

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

Helhetsbetyget för distrikt Centrum 
Nord ökade med två enheter jämfört 
med 2015 och är därmed tillbaka på 
2014 års nivå. Nöjdheten med service 
och tillgänglighet är fortsatt hög (72) 
vilket är en viktig del av vårt långsik
tiga arbete för nöjdare hyresgäster. 
Betyget för Reparation och underhåll 
av lägenhet ökade med tre enheter, 
från 56 till 59 och är därmed tillbaka 
på 2014 års nivå.

Nu jobbar vi vidare med:
, Fortsätta att träffa hyresgäster via 

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

, Ytterligare förbättra utemiljöerna på 
Vallås, delvis med egen personal.

, Under 2017 avsluta tredje etappen 
av renoveringen på Snöstorpsvägen 9 
samt påbörja renovering av höghuset 
på Fredsgatan 19. 

, Påbörja renovering av lägenheter på 
Muraregatan 3A–D under 2017.

, Påbörja renovering och tillbyggnad av 
nya lägenheter på Fredsgatan, Kungs
gatan och Skansgatan under hösten 
2016. Nya vindsvåningar och kom
pletterande hus mot Skansgatan ger 

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016
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SMÅLÄGENHETER PÅ NISSASTRAND. Nybyggda Järneken på Nissabogatan rymmer 51 lägenheter. Våren 2016 
 flyttade de första hyresgästerna in.

kvarteret 48 nya lägenheter i centralt 
läge med inflyttning under 2017.

, Nyproduktion pågår på Söder, kvar
teret Borgen med 179 lägenheter, 
inflyttning hösten 2017 och våren 
2018.

, Renovering av 53 lägenheter och till
byggnad av 8 nya vindslägenheter på 
Torsgatan 4–10. Inflyttning senhösten 
2016.

E6

E6

LINEHED
NYHEM

ANDERSBERG

FYLLINGE

SÖNDRUM

BÄCKAGÅRD

ROTORP/VÅRHEMDistrikt 
Väst Tätort

Distrikt 
Öst

Husvärdskontor

GUSTAVSFÄLT

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett till 
detta:

, Färdigställt installationen med nergräv
da sopbehållare på hela Andersberg. 
På två platser erbjuds även fullsorte
ring.

, Kökskampanjer på Klotet och Fyllinge.

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

, Fortsatt erbjudande om nya kök på 
Linehed. 

, Trädgårdsföreningen Äppellunden på 
Linehed där boende har fått möjlighet 
att ansvara för en egen odlingslåda.

, Betongrenovering av loftgångs bal
kongerna, Jaktfalksvägen i Fyllinge.

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016

DISTRIKT ÖST 2014 2015 2016

NFKI  
helhetsbetyg på 
hyresvärden

67 66 67

FAKTORER 
som påverkar hel-
hetsbetyget

RENHÅLLNING AV 
 FASTIGHETEN

62 64 65

GEMENSAMMA UT
RYMMEN

63 64 64

TVÄTTSTUGAN 69 70 69

LÄGENHETENS STANDARD 59 58 59

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV LÄGENHET

57 57 58

SERVICE OCH TILL
GÄNGLIGHET

73 72 73

UTOMHUSMILJÖ 69 70 70

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV FASTIGHET

65 65 65

TRYGGHET/ SÄKERHET 69 68 68

ÖSTRA DELARNA 
AV STADEN
Distrikt Öst består av Gustavsfält, Nyhem, Linehed, Andersberg och 
Fyllinge. Inom distriktet arbetar totalt 18 personer och de nio husvärdarna 
träffas på husvärdskontoren 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 
67. Det som hyresgästerna uppskattar 
mest är service och tillgänglighet. 
Även utemiljö och trygghet och 
säkerhet får mycket höga betyg. Just 
dessa faktorer tycker vi är särskilt vik
tiga och vi fortsätter att arbeta med 
dessa 2017.

Nu jobbar vi vidare med:
, Fortsatt planering av förnyelsepro

cessen för kvarteret Klackerup.

, Erbjudande om nytt kök till boende på 
höghusen och låghusen på Anders
berg.
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LEKFULLT. Hanna Halléns väggmålning "Meddelande: 
Lekande barn" har gett liv åt en tidigare grå mur på 
Lektor Anderssons gata.  

, Igångsättande av förnyelse av fastig
heterna på Klackerupsgatan 7–23. De 
boende får nytt badrum, kök, fönster, 
säkerhetsdörrar, el, ventilation med 
mera.

, Fortsatt förädling av Kaptenens inne
gård där vi skapat ett konstprojekt om 
fastigheternas historia.

, Klotets yttre miljö rustas delvis upp 
med ny marksten, beslysning, bänkar, 
växter med mera.

Fo
to

: P
at

rik
 L

ju
ng

m
an

EGEN ODLING. Hyresgästerna på Linehed har i år fått 
chansen att hyra en egen odlingslåda i nyanlagda 
Äppellunden.



E6

E6

VALLÅS

SOFIEBERG

FRENNARP

BROGÅRD

Distrikt 
Centrum Nord

C. ÖSTER

Husvärdskontor

NISSASTRAND

CENTRALA OCH NORRA 
DELARNA AV STADEN

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett 
till detta:

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

, Regelbunden tillsyn av trapphus, 
tvättstugor och allmänna utrymmen 
månadsvis.

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

, Långsiktig plan för underhåll och 
renovering av badrum, vatten och 
avloppsinstallationer i våra äldre fas
tigheter. 

, Fortsatt satsning på förbättrad ute
miljö. Skötsel av utemiljön på Vallås 
med egna miljövärdar.

, Nyproduktion av 51 lägenheter på 
Nissabogatan 9 i kvarteret Järneken 3, 
med inflyttning våren 2016.

DISTRIKT 
CENTRUM NORD 

2014 2015 2016

NFKI  
helhetsbetyg på 
hyresvärden

68 66 68

FAKTORER 
som påverkar hel-
hetsbetyget

RENHÅLLNING AV 
 FASTIGHETEN

66 65 65

GEMENSAMMA UT
RYMMEN

62 62 63

TVÄTTSTUGAN 73 72 71

LÄGENHETENS STANDARD 62 62 62

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV LÄGENHET

59 56 59

SERVICE OCH TILL
GÄNGLIGHET

72 71 72

UTOMHUSMILJÖ 71 68 69

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV FASTIGHET

66 66 67

TRYGGHET/ SÄKERHET 69 67 68

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

Helhetsbetyget för distrikt Centrum 
Nord ökade med två enheter jämfört 
med 2015 och är därmed tillbaka på 
2014 års nivå. Nöjdheten med service 
och tillgänglighet är fortsatt hög (72) 
vilket är en viktig del av vårt långsik
tiga arbete för nöjdare hyresgäster. 
Betyget för Reparation och underhåll 
av lägenhet ökade med tre enheter, 
från 56 till 59 och är därmed tillbaka 
på 2014 års nivå.

Nu jobbar vi vidare med:
, Fortsätta att träffa hyresgäster via 

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

, Ytterligare förbättra utemiljöerna på 
Vallås, delvis med egen personal.

, Under 2017 avsluta tredje etappen 
av renoveringen på Snöstorpsvägen 9 
samt påbörja renovering av höghuset 
på Fredsgatan 19. 

, Påbörja renovering av lägenheter på 
Muraregatan 3A–D under 2017.

, Påbörja renovering och tillbyggnad av 
nya lägenheter på Fredsgatan, Kungs
gatan och Skansgatan under hösten 
2016. Nya vindsvåningar och kom
pletterande hus mot Skansgatan ger 

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016
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SMÅLÄGENHETER PÅ NISSASTRAND. Nybyggda Järneken på Nissabogatan rymmer 51 lägenheter. Våren 2016 
 flyttade de första hyresgästerna in.

kvarteret 48 nya lägenheter i centralt 
läge med inflyttning under 2017.

, Nyproduktion pågår på Söder, kvar
teret Borgen med 179 lägenheter, 
inflyttning hösten 2017 och våren 
2018.

, Renovering av 53 lägenheter och till
byggnad av 8 nya vindslägenheter på 
Torsgatan 4–10. Inflyttning senhösten 
2016.



STUDENTBOENDEN 
OCH ÄLDRELÄGENHETER

Tidigare undersökningar har bland annat lett 
till detta:

, Digitaliserad uthyrning och förbättrad 
inflyttningsprocess för våra nyinflytta
de studenter.

, Solcellerna på studentboendet på 
Nyhemsgatan har satts i drift.

, Cykelreparationsdag och frukost
möten har hållits tillsammans med 
våra studenter som bor i kvarteret 
Jakten, där hyresgästerna fått cykel
service samtidigt som vi fångat upp 
idéer och förbättringsförslag. 

, Uppfräschning av korridorer på stu
dentboendet Jakten.

, Aktiviteten "Konst under  marki sen", 
en rullande utställning där vi be

STUDENT- 
OCH ÄLDRE-
LÄGENHETER

2014 2015 2016

NFKI  
helhetsbetyg på 
hyresvärden

73 71 72

FAKTORER 
som påverkar hel-
hetsbetyget

RENHÅLLNING AV FAS
TIGHETEN

66 70 68

GEMENSAMMA UT
RYMMEN

71 72 69

TVÄTTSTUGAN 79 78 76

LÄGENHETENS STANDARD 71 66 64

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV LÄGENHET

63 62 60

SERVICE OCH TILL
GÄNGLIGHET

73 73 73

UTOMHUSMILJÖ 73 74 73

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV FASTIGHET

69 69 68

TRYGGHET/ SÄKERHET 77 74 74

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

Helhetsbetyget för affärsområdet har 
ökat med en enhet från 71 till 72. 
Betyget för våra servicehus ökade 
kraftigt, från 69 till 73 jämfört med 
2015. Tyvärr minskade samtidigt stu
denternas nöjdhet något (1) men 
betyget är fortfarande mycket bra (71)
och visar att studenterna trivs. 

Lokalhyresgästernas nöjdhet mäts 
vartannat år och senaste mätningen 
genomfördes våren 2015 med mycket 
bra betyg – ett nöjdkundindexbetyg 
om 77. 

Nu jobbar vi vidare med:

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016

, Förberedelser för installation av sol
cellerna på studentboendet på Jakten.

, Översyn av sophantering på student
boendet på Nyhemsgatan.

, Utbyggnad av bredband i våra äldre
lägenhetshus.

, Regelbunden tillsyn av våra fastigheter 
och ökat fokus på att förbättra på 
skötseln av våra utemiljöer. 

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

sökt våra äldrelägenhetshus med 
HFABbussen och visat konst och 
bjudit på fika, har fortsatt.

, Ökat fokus på tryggt, rent och snyggt 
i våra områden och på att ge snabb 
återkoppling till hyresgästerna.
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ENERGI FRÅN SOLEN. Studentboendet i kvarteret Gråstenen har fått solcellspaneler på taken. Solenergin som 
alstras täcker nästan en tredjedel av elenergibehovet i fastigheterna. 

, Vi har fortsatt utvecklingen av 
Vårhemsområdet med bland annat 
förberedelser inför uppförandet av ett 
nytt bostadshus samt utemiljösats
ningar.

, Konceptet med besök i våra tätorter 
med HFABbussen har fortsatt. I sam
band med besöken har synpunkter på 
förbättringar fångats upp och vi har 
bland annat informerat om bonus
fonden.

, Ökad marknadsföring av bonus fonden 
har lett till ett ökat nyttjande av denna 

och därigenom förbättring av lägen
heternas skick. 

, Olika aktiviteter för våra hyresgäster, 
till exempel trädgårdsträffar och miljö
dagar.

, Ökat fokus ytterligare på att det ska 
vara tryggt, rent och snyggt i våra 
bostadsområden.

, Förbättrad trygghet med bland annat 
installation av passersystem på Gamla 
Bäckagård. 

E6

E6

ANDERSBERG

FYLLINGE

SÖNDRUM

BÄCKAGÅRD

ROTORP/VÅRHEMDistrikt 
Väst Tätort

Husvärdskontor

VÄSTRA DELARNA AV 
STADEN SAMT TÄTORTER

Tidigare undersökningar har bland annat lett 
till detta:

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016

DISTRIKT VÄST 
TÄTORT

2014 2015 2016

NFKI  
helhetsbetyg på 
hyresvärden

68 67 67

FAKTORER 
som påverkar hel-
hetsbetyget

RENHÅLLNING AV 
 FASTIGHETEN

66 69 68

GEMENSAMMA UT
RYMMEN

63 66 65

TVÄTTSTUGAN 71 72 71

LÄGENHETENS STANDARD 62 65 65

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV LÄGENHET

60 61 60

SERVICE OCH TILL
GÄNGLIGHET

74 73 71

UTOMHUSMILJÖ 71 71 69

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV FASTIGHET

65 67 68

TRYGGHET/ SÄKERHET 66 68 67

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 kvarstår. 
Den största förändringen är att be
tyget för service och tillgänglighet 
respektive utemiljön vardera har 
minskat med två enheter. I övrigt är 
det inte några större förändringar. 

Nu jobbar vi vidare med:

, Förberedelserna inför uppförandet av 
ett nytt bostadshus på Vårhem fort
sätter.

, Att ytterligare öka fokus på att ge våra 
hyresgäster god service med snabb 
återkoppling. 

, Regelbunden tillsyn av våra fastigheter 
och ökat fokus på att förbättra på 
skötseln av våra utemiljöer. 
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SKÖNT GRÖNT. Hyresgästerna på Arkitektgatan på Rotorp kan njuta av en ny grönskande utemiljö.



STUDENTBOENDEN 
OCH ÄLDRELÄGENHETER

Tidigare undersökningar har bland annat lett 
till detta:

, Digitaliserad uthyrning och förbättrad 
inflyttningsprocess för våra nyinflytta
de studenter.

, Solcellerna på studentboendet på 
Nyhemsgatan har satts i drift.

, Cykelreparationsdag och frukost
möten har hållits tillsammans med 
våra studenter som bor i kvarteret 
Jakten, där hyresgästerna fått cykel
service samtidigt som vi fångat upp 
idéer och förbättringsförslag. 

, Uppfräschning av korridorer på stu
dentboendet Jakten.

, Aktiviteten "Konst under  marki sen", 
en rullande utställning där vi be

STUDENT- 
OCH ÄLDRE-
LÄGENHETER

2014 2015 2016

NFKI  
helhetsbetyg på 
hyresvärden

73 71 72

FAKTORER 
som påverkar hel-
hetsbetyget

RENHÅLLNING AV FAS
TIGHETEN

66 70 68

GEMENSAMMA UT
RYMMEN

71 72 69

TVÄTTSTUGAN 79 78 76

LÄGENHETENS STANDARD 71 66 64

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV LÄGENHET

63 62 60

SERVICE OCH TILL
GÄNGLIGHET

73 73 73

UTOMHUSMILJÖ 73 74 73

REPARATION OCH UNDER
HÅLL AV FASTIGHET

69 69 68

TRYGGHET/ SÄKERHET 77 74 74

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

Helhetsbetyget för affärsområdet har 
ökat med en enhet från 71 till 72. 
Betyget för våra servicehus ökade 
kraftigt, från 69 till 73 jämfört med 
2015. Tyvärr minskade samtidigt stu
denternas nöjdhet något (1) men 
betyget är fortfarande mycket bra (71)
och visar att studenterna trivs. 

Lokalhyresgästernas nöjdhet mäts 
vartannat år och senaste mätningen 
genomfördes våren 2015 med mycket 
bra betyg – ett nöjdkundindexbetyg 
om 77. 

Nu jobbar vi vidare med:

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2016

, Förberedelser för installation av sol
cellerna på studentboendet på Jakten.

, Översyn av sophantering på student
boendet på Nyhemsgatan.

, Utbyggnad av bredband i våra äldre
lägenhetshus.

, Regelbunden tillsyn av våra fastigheter 
och ökat fokus på att förbättra på 
skötseln av våra utemiljöer. 

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

sökt våra äldrelägenhetshus med 
HFABbussen och visat konst och 
bjudit på fika, har fortsatt.

, Ökat fokus på tryggt, rent och snyggt 
i våra områden och på att ge snabb 
återkoppling till hyresgästerna.
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ENERGI FRÅN SOLEN. Studentboendet i kvarteret Gråstenen har fått solcellspaneler på taken. Solenergin som 
alstras täcker nästan en tredjedel av elenergibehovet i fastigheterna. 



ÅRETS UNDERSÖKNING ÄR den sjunde 
som gjorts med SCB:s NFKImodell. NFKI 
står för ”Nöjd FörvaltningsKvalitetsIn
dex”. De tidigare undersökningarna 
genomfördes andra halvåret 2009, första 
halvåret 2011, 2012, 2013, 2014 och 
2015. 

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 är 
viktiga i HFAB:s service
HFAB ÄR EN stor beställare 
och våra samarbetspartners 
medverkar till att HFAB kan 
erbjuda en förvaltning i topp
klass. 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 utbild
ningen finns en entre
prenörshandbok.

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 
hälf ten av HFAB:s hyresgäster fick 
möjlighet att lämna sina syn
punk ter. Undersökningen genom
fördes som en kombinerad webb 
och postenkätundersökning med 
sammanlagt tre påminnelser. 
Svarsfrekvensen uppgick till cirka 
56 procent vilket är något lägre 
än de senaste årens under sök
ningar.

– 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 ar
beta vidare med. Med hyres
gästernas synpunkter som grund 
kan vi fortsätta arbetet för att 
förbättra oss ytterligare, säger 
Kent Lundén utredningsledare på 
HFAB.

”Med hyres
gästernas  

syn punkter som 
 grund kan vi 

fortsätta arbetet för 
att förbättra oss” 

 

Kent Lundén
Utredningsledare 

på HFAB
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FOTO: PATRIK LJUNGMAN

ATT SAMLA KÖPOÄNG hos HFAB är enkelt. 
För att komma igång registrerar du dig under 
”Hitta ledigt” på hfab.se. Sedan får du 
automatiskt ett nytt poäng för varje dag som 
går. Det enda du behöver göra för att stå kvar i 
bostadskön är att en gång varje år logga in på 
Mina sidor och bekräfta att dina uppgifter 
stämmer.

– Aktivitetskravet infördes 1 januari i år, så 
glöm inte att logga in innan årsskiftet, annars 
blir du av med dina köpoäng, poängterar Ulf 
Nilsson.

UNDER ”HITTA LEDIGT” på hfab.se visas alla 
lediga lägenheter i fem dagar. Här gör du din 
intresseanmälan och är du en av de fem 
sö kande som har högst köpoäng och uppfyller 
HFAB:s grundkrav, så erbjuds du visning. 

Den genomsnittliga kötiden till en bostad 
hos HFAB är drygt nio år, men varierar en del 
mellan olika områden. För dig som inte hunnit 
samla så många köpoäng finns också chansen 
att få en så kallad direktlägenhet. De släpps på 
tisdagar och torsdagar klockan 19 och alla som 
vill kan under en timmes tid skicka in en 
in tresseanmälan. 

Söka bostad hos HFAB 
– så går det till

Många vill bo i Halmstad och 
 trycket är högt på de bostäder 
som blir lediga. Varje månad 
lägger HFAB ut omkring 
100  lägenheter på hfab.se.

– Vi får i snitt 145 intresse
an mäl ningar på varje lägenhet, 
men det är alltid den sökande 
som har flest köpoäng, som 
erbjuds kontrakt, säger Ulf 
Nilsson,  affärs utvecklings och 
kommunikations chef.

TEXT: MONICA FORSBERG 

– Sedan stängs systemet och vem som får 
lägenheten lottas fram hos vår ITleverantör, 
berättar Ulf.

FÖR ATT SÅ MÅNGA lägenheter som möjligt 
ska bli tillgängliga för de som köar tar nu 
HFAB krafttag mot olovlig andrahandsut
hyrning och andra typer av oriktiga hyresför
hållanden.

– Vi måste ha ett uthyrningssystem, som 
Halmstadborna kan lita på, säger Ulf och 
betonar att det kan få allvarliga konsekvenser 
att hyra ut i andra hand utan hyresvärdens 
godkännande:

– Du blir inte bara av med lägenheten, utan 
får också en spärr för att du misskött din 
relation med HFAB. Det innebär att du inte 
kan söka bostad hos oss på två år. Dessutom 
riskerar du att bli av med dina köpoäng. ] 

 

HFAB:s 
GRUNDKRAV

 
FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET 

HOS HFAB GÄLLER ATT: 

, Du är myndig.
,  Du inte har fått någon betal

ningsanmärkning de senaste 
12 månaderna.

,  Du inte har några skulder till 
HFAB.

,  Din månadsinkomst efter skatt 
är högre än månadshyran.

,  Du inte har misskött din 
relation med HFAB under de 
senaste två åren.

,  Du kan bara ha ett lägenhets
avtal hos HFAB.

,  Din lägenhet hos hfab ska vara 
din huvudsakliga bostad.
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GEMENSKAP. I strålande 
 solsken  utmanade 
systrarna Isabella och 
Alexandra Gonzalez  varandra 
i  bordtennis under Anders
bergs festivalen den 28 maj.  
Upp skatt ningsvis  besökte 
4 000–5 000  personer  området 
under dagen. "Så många 
 besökare har vi aldrig haft 
 tidigare. Nu lyckades vi bra 
med  programmet sam tidigt 
som vi hade tur med  vädret”,  
konstaterar Helene Blomberg, 
affärs   områdes chef Bostäder 
på HFAB.
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Stort intresse 
för sommarens 

evenemang

hallå! PÅ PLATS

Skrattfest på Halmstads slott, allsång spetsad med stjärnglans och 
popkonsert med en av Sveriges mest folkkära artister. När HFAB 

erbjöd sina hyresgäster att köpa subventionerade biljetter till flera 
av sommarens mest populära evenemang var det många som tog 

chansen. Säsongens digra utbud bjöd på allt från världsutställ
ningen ”Monet till Cézanne” i Halmstad Arena till löparglädje 

 under  Halmstadmilen. För nionde året i rad arrangerades  
dessutom   Andersbergsfestivalen med aktiviteter och underhållning 

för alla åldrar. Sommaren var med andra ord upplagd för succé!

TEXT OCH FOTO: PATRIK LJUNGMAN

BARNENS FAVORIT. Årets upplaga av Andersbergsfestivalens bjöd på flera halländska talanger: Essa Cham, Reggaeonen och 
Moe för att nämna några. Även "husbandet" Andra generationen var på plats för att underhålla. Familjedelen av festivalen 
lockade ett stort antal barnfamiljer och Yankho Kamwendo (bilden), känd från tvrutan, gjorde minst sagt succé.

ANDERS BERGS
FESTIVALEN
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hallå! PÅ PLATS

”Tillsammans 
med husbandet 
Stallpojkarna
såg hon till att 
hela publiken 
sjöng med.”

HANTVERK. Drygt åttio fågelholkar snickrades ihop 
under Andersbergsfestivalen. En del besökare valde 
att måla sina skapelser i en lugn färg medan andra 
gick loss med både färg och pensel. Leo Brunnegård 
(bilden till vänster) var en av alla som tog chansen 
att bygga en egen holk.

SÅNG I KÖR. Med artister som Loa Falkman, 
Lotta Engberg, Dolly Style och LillBabs (bilden 

till höger) satsade Heagårds Skafferi stort på 
sommarens allsångskvällar. Och precis som 

förra året var det Carin Da Silva (bilden nedan) 
som fick äran att agera allsångsledare i den 

lummiga trädgården på Heagård. Tillsammans 
med husbandet Stallpojkarna såg hon till att 

hela publiken sjöng med.

ALLSÅNG 
MED 

LILLBABS
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UNDERHÅLLANDE. Det blev en ordentlig skrattfest när Scendraget spelade Ray Cooneys 
klassiska fars "Kuta & Kör" under nio kvällar i sommar. Spelplatsen var borggården på 
Halmstads slott och i rollen som John Ström – taxichauffören som har en del att förklara 
– syntes skådespelaren Mikael Classon.

POPKVÄLL. Det var en ödmjuk Niklas Strömstedt som klev upp på Heagårds utomhusscen inför en förväntansfull publik den 8 juli. Utöver popsmycken som "Sista 
 morgonen", "En väg till mitt hjärta" och GEShiten "Stanna världen en stund" bjöd den folkkäre artisten även på personliga anekdoter och funderingar i sommarkvällen.

SVETTIGT VÄRRE. När Halmstadmilen gick av stapeln den 
3 september var det hundratals glada löpare som kämpade 

sig hela vägen till mål. Loppet ägde rum i centrala Halmstad 
och alla som tog sig an utmaningen belönades med såväl 

uppmuntrande hejarop som minnesmedalj.

NIKLAS 
STRÖMSTEDT

KUTA 
& 

KÖR

HALMSTAD
MILEN
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– DET KÄNNS JÄTTEROLIGT att ha fått det för 
  troendet, men också lite pirrigt…. HFAB betyder 
väldigt mycket för mig och spelar en viktig roll i 
Halmstad.

Från att, som fastighets
utvecklingschef, ha haft 
fokus på HFAB:s nyproduk
tionsprojekt och att utveckla 
de befintliga fastigheterna, 
jobbar Marie idag med 
bolaget som helhet – allt 
ifrån förvaltningsfrågor till 
medarbetarfrågor hamnar på 
hennes bord. Till sin hjälp 
har hon HFAB:s lednings
grupp med ansvar för olika 
områden inom företaget.

– Mitt jobb är att leda HFAB. Jag ska omsätta 
det som vår styrelse beslutar om i handling och 
driva bolaget framåt. Jag för också HFAB:s talan 

i kommunen, gentemot resten av bygg och 
 fas tighetsbranschen och i vår branschorganisation 
SABO. HFAB är ett stort företag som ska rattas 

365 dagar om året, med nära 
100 medarbetare och 
10 000 lägenheter som ska 
hållas i skick. Det är en 
fantastiskt rolig uppgift, 
säger Marie.

DEN STÖRSTA utmaningen 
med att vara VD för ett så 
stort bostadsbolag, tycker 
Marie, är att verkligheten 
ständigt förändras:

– Vi måste hela tiden 
förhålla oss till vår samtid. Nu ser vi effekterna av 
den stora bostadsbristen och då måste HFAB ta 
ansvar. Därför tittar vi både på vilka lokaler vi har 
som går att göra om till lägenheter, och för söker 

”HFAB betyder 
 väldigt  mycket 

för mig och  spelar 
en viktig roll 
i  Halmstad.”

Marie vill 
göra avtryck

Hus och byggnader har alltid fascinerat henne. Att få vara med 
och skapa något som går att ta på och se nya samhällen växa 

fram. Byggbranschen lockade och hennes första jobb efter 
 civilingenjörsexamen var som arbetsledare på ett bygge. 
15 år senare tog Marie Thelander Dellhag klivet och blev 

fastighets utvecklingschef på HFAB – och i våras var det dags för 
nästa steg. Sedan i maj håller hon i rodret för hela HFAB.

TEXT: MONICA FORSBERG  FOTO: PATRIK LJUNGMAN

hallå! KNACKAR PÅ

hallå! KNACKAR PÅ
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hallå! KNACKAR PÅ

MARIE THELANDER 
DELLHAG
ÅLDER: 45 år

FAMILJ: Maken Christer, 2 döttrar, 
13 och 16 år, och en bonusdotter, 23 år

BOR: ”I ett hus på landet som vi själva 
byggt till och renoverat”

GÖR: VD på HFAB 

BAKGRUND: Civilingenjör, jobbade i 
15 år inom byggbranschen, innan hon 
2011 blev fastighetsutvecklingschef på 
HFAB

PÅ FRITIDEN: ”Vi har två ponnyer, det är 
ett intresse jag delar med mina döttrar, 
och ett bra sätt att rensa huvudet”. 
Springer till husbehov ”det ger mig 
 energi att ta tag i saker”

KAN INTE VARA UTAN: Kaffe och 
vatten

KOPPLAR AV MED: En bra bok

ÄTER: Gärna en bit riktigt god fisk

DRICKER: Det mesta som ställs fram

DET HÄR VISSTE DU INTE OM MARIE: 
Pratar flytande franska
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snabba på vår  ny pro  duk tion. Om Halmstad ska 
kunna fortsätta att utvecklas, så är bostäder en 
väldigt viktig del. Du ska inte behöva välja bort 
Halmstad som studie eller bostadsort för att du 
inte kan lösa din bo stadssituation.

SJÄLV BOR MARIE sedan tolv år tillbaka med 
sin familj på en gård mellan Stjärnarp och 
Eldsberga. Huset, som från början var ganska 
litet, har hon och maken Christer, själva byggt 
om och till. 

– Jag är ganska bra på att bygga saker och 
tycker att det är kul att fixa och dona. Åren 
med renovering har gjort att jag lärt mig 
hantera både cirkelsåg, vinkelslip och borr
maskin, säger Marie.

Hon är född och uppvuxen i Göteborg, 
pluggade på KTH i Stockholm och jobbade där 
i några år innan hon träffade sin blivande man 
och flyttlasset gick till Halmstad.

– Nu har jag bott nästan lika länge här, som i 
Göteborg, så jag känner mig som Halmstadbo, 
även om Göteborg fortfarande också är 
”hemma”.

Vad är bäst med ditt jobb?

– Alla fantastiska och positiva människor 
med driv och engagemang, som jag jobbar 
tillsammans med, och att jag har möjlighet att 
vara med och påverka Halmstads utveckling 
genom bolagets beslut, att det vi gör kan spela 
en viktig roll.

DE KOMMANDE FEM åren vill HFAB bygga 
1 000 nya lägenheter – en utmaning som heter 
duga.

– Som våra planer ser 
ut nu, så kommer vi att 
klara det, säger Marie, 
men jag tror att det 
kommer behövas många 
fler lägenheter än så, och 
det kräver att fler ak  
  törer drar sitt strå till 
stacken.

Att bidra till kommu
nens bostadsförsörjning är en viktig uppgift, 
men Marie betonar, att det inte bara är 

”Det är  otroligt 
 effektivt, att bara 

snöra på sig 
 gympadojorna och 

sticka ut.”

fas tigheterna i sig, som räknas, utan också livet 
i och kring husen.

– Vi vill skapa ett bra samhälle för de som 
bor i våra hus och därför jobbar vi på HFAB 
väldigt mycket med boinflytandefrågor.

När hon inte jobbar beskriver Marie sig som 
”en vanlig morsa, som försöker få livspusslet att 

gå ihop”. Hästar och 
ridning är ett intresse 
som hon delar med sina 
två tonårsdöttrar och en 
bra avkoppling. 

– Att springa är också 
ett sätt att få extra 
energi. Det är otroligt 
effektivt, att bara snöra 
på sig gympadojorna 
och sticka ut. När jag 

kommer tillbaka från en sådan runda så är jag 
igång. ]
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TID FÖR REFLEKTION. Som VD på HFAB 
blir det många möten under en dag 

på jobbet. "Förhoppningsvis finns 
det lite tid mellan  mötena också, för 

att hinna samla ihop sig, landa och 
förbereda sig för nästa möte", säger 

Marie Thelander Dellhag. 

NY PÅ VD-STOLEN. Efter fem 
 "intensiva och fantastiskt roliga 
år" som fastighetsutvecklings

chef tog Marie Dellhag i maj 
över som VD på HFAB.
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LÖSNING  
SOMMARKRYSSET

Lös krysset, fyll i formuläret nedan och skicka till hallå!, Box 147, 301 04 Halmstad. 
Märk kuvertet med ”HFABkrysset”. 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 2016.

NAMN

REBUS

ADRESS

POSTADRESS

Höstkrysset

hallå! KLURAR

VINN
SPORTLOTTER!
2 ST SKRAPLOTTER VARDERA  

TILL DE 20 FÖRSTA DRAGNA  

LÖSNINGARNA MED  

RÄTT REBUS.

Åsa Petersson 
Snöstorpsvägen 14A

Mats Mehlin  
Kornhillsvägen 34

Stefan Hoff 
Andersbergsringen 105

Kerstin Andersson 
Morgonvägen 21

Maritza Johansson 
Kornhillsvägen 28 lgh 1015

Gerd Gertmo 
Esaias Thoréns gata 10

Tore Olsson  
Kalkspatvägen 4

Joakim Bengtsson 
Norsbergsvägen 64B

Birgitta Karlsson 
Linnégatan 33

Ulla Johansson 
Kyrkogata 7C

PerOlov Lindberg 
Gravyrplatsen 15

Birgitta Johansson 
Nyvången 9A

Ingemar Svensson 
Linehedsvägen 16

GullBritt Aaltonen 
Maratonvägen 36D

Siv Johansson 
Snöstorpsvägen 9M

Inger Leihed  
Kungsgatan 24B

Göran Pettersson 
Fågelvägen 1

Inga & Kurt Svensson 
Grönevångsvägen 5

Arne Svensson 
Malcusgatan 22

Marianne Persson 
Carl Kuylenstiernas väg 21

VINNARE  
NR 2 2016
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BRITT JOHANSSON 
PENSIONÄR, KLACKERUPSGATAN

– Jag har bott i fastighets
bolaget i över 50 år, i flera  
olika lägenheter, och är 
 mycket nöjd. HFAB har bra 
boende och utmärkt service.

Vad är HFAB för dig?
SAMTAL MED BESÖKARE VID ALLSÅNGEN PÅ HEAGÅRD:

BARBRO "LILLBABS" 
SVENSSON
ARTIST, STOCKHOLM

– Det är underbart att de 
finns, inte bara för de boendes 
skull utan även för alla runt 
omkring. Att de har fått hit så 
många hyresgäster i kväll är 
fantastiskt.

hallå! FRÅGAR

THERESE WIHED 
BUTIKSASSISTENT HFAB, 
BOENDE PÅ BROGÅRD

– Som anställd på HFAB 
tycker jag att det är en bra 
arbetsplats. Jag har jobbat 
här i drygt sju och ett halvt 
år och det är fortfarande lika 
spännande.

KERSTIN RANE 

PENSIONÄR, MARGARETAGATAN

– Det är ett trevligt fastighets
bolag men jag hyr inte av 
dem just nu. Däremot har jag 
stått i bostadskön i många år 
och vill så småningom flytta in 
i en HFABlägenhet.

HELENA BRANDGÅRD 

ENHETSCHEF, KERAMIKPLATSEN

– Bra boende med bra service. 
Felanmälningen fungerar 
jätte bra och behöver man 
hjälp så får man det. De har 
bra erbjudanden och evene
mang som man kan ta del av.

TEXT OCH FOTO: PATRIK LJUNGMAN
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HYRESRÄTTER 
PÅ SÖDER

Se alla lägenheter och läs mer på hfab.se. 
Välkommen in!

Uthyrningen startar i oktober 2016. Vid ett 
första uthyrningstillfälle har HFAB:s hyresgäster 
förtur. Därefter är det möjligt för alla som är 
intresserade av att teckna hyresavtal. 

NYA HYRESRÄTTER PÅ SÖDER!

Se alla lägenheter och läs mer på hfab.se.
Välkommen in!

BESÖK  
LÄGENHETS-

VÄLJAREN  
PÅ HFAB.SE
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HYRESRÄTTER 
PÅ SÖDER


