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INNEHÅLL
UNDER DET GÅNGNA året har HFAB gjort 
både mjuka och hårda satsningar. Vi 
införde nya generösa uthyrningsregler 
som gör att fler kommuninvånare har 
chans att få hyra en lägenhet hos HFAB. 
Vi lanserade också ”Välkomstjobb”, där 
nyanlända i etableringsfasen som har ett 
lägenhetsavtal hos HFAB har chans att få 
hjälp till praktik och jobb. Jag är glad och 
tacksam över det stöd vi fått från kom-
munen, våra elitklubbar och arbetsför-
medlingen i den här satsningen!

I slutet av detta år beslutade styrelsen 
att dubbla nyproduktions volymen vilket 
innebär fler möjligheter till bostäder för 
halmstadsborna. Nu ska vi bygga två-
hundra lägenheter om året i genomsnitt 
under de kommande fem åren. 

EN TRÅKIG NYHET är att vår vd Sven 
Alexandersson har blivit sjuk, vi räknar 
med att han är tillbaka hos oss en bit in 
på nästa år.

Till dess får jag som tf vd önska  
trevlig läsning och en 
riktigt God Jul och 
Gott Nytt år!

MARIE DELLHAG
TF VD

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

18

Händelserikt 
år till ända

Tipsa hallå!
Reportaget om Shyhrete Fazliu i 

detta nummer är ett läsartips. Känner 
du till någon intressant person som 
du skulle vilja läsa om i 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 10 500 exemplar på miljögodkänt papper av Printografen.
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”Jag brinner för mitt jobb”
Gitel Börjesson har jobbat på HFAB i 40 år och gjort i stort sett allt 
från att besiktiga lägenheter till att sitta i telefonväxeln. Idag arbetar 
hon på boinflytandeavdelningen och träffas oftast på Medborgar-
service Andersberg.

– Jag älskar mitt arbete. HFAB är ett fantastiskt företag att jobba i, 
annars hade jag inte blivit kvar i alla dessa år.

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: PATRIK LJUNGMAN

Du är bostadssocial kundvärd, berätta vad du 
gör på jobbet!

– Allt som har med kundservice att göra. Det 
kan vara att hjälpa människor som behöver 
extra stöd i kontakten med HFAB, att lyssna på 
synpunkter eller reda ut problem. Jag jobbar 
mycket med trygghet och har startat upp 
grannsamverkan på Andersberg. Idag är  
86 procent av hushållen med – det känns stort!

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Frihet under ansvar, att jag har ett företag 

och en chef bakom mig som låter mig jobba 
med det jag brinner för. Jag har väldigt mycket 
idéer och är alltid igång med olika projekt.  
I höst fick jag till exempel pengar från 
Föreningsbryggan på Andersberg för att göra 
något för barnen i området, så jag bjöd in alla  
i årskurs 1–3 till disco med godis, popcorn  
och korvvagn.

Hur hamnade du på HFAB?
– Jag var 21 år och läste i tidningen att 

HFAB sökte kontorsfolk, så jag stegade in 
och fick jobbet bland 33 sökande. Mitt 
första jobb var på förvaltningsavdelningen 
där man skrev kontrakt på den tiden. 
Sedan dess har jag arbetat med det mesta 
på HFAB, utom som VD och med ekonomi.

Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag reser mycket med min sambo Göran. 

Mina barn och barnbarn, som betyder allt för 
mig, bor i Cornwall, Stockholm och Tyringe,  
så jag pendlar mellan dem. Jag tycker också  
om att läsa, spelar gitarr till husbehov och 
älskar Hem till gården och Doktor Phil!
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GITEL BÖRJESSON, 61 ÅR
BOSTADSSOCIAL KUNDVÄRD
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Förnyelse av 299 lägenheter på Rotorp

365
SÅ MÅNGA DAGAR, alltså hela nästa 
år, har de som står i HFAB:s bostads- 
kö på sig att logga in på Mina sidor 
och uppdatera sina kontaktupp gifter, 
en handling som bekräftar att man 
vill stå kvar i bostadskön – vilket 
också innebär att man fortsätter att 
samla köpoäng.

Hyresgäster hos HFAB fortsätter 
automatiskt att samla köpoäng så 
länge hyresinbetalningar sker, men 
det är viktigt att även hyresgästernas 
kontaktuppgifter är korrekta på 
Mina sidor. Detta för att HFAB ska 
kunna upprätthålla en god service-
nivå!

Du som är hyresgäst hos HFAB 
och känner någon som står i  
bo stadskön – kom ihåg att på
minna om att det under 2016 är 
dags att logga in och uppdatera 
sina kontaktuppgifter.

299 BOSTÄDER och 15 av HFAB:s bygg-
nader på Rotorp, även kallat Vårhem, 
har genomgått omfattande renover-
ingar. Förnyelsearbetet har pågått i 
närmare tre års tid och inneburit en 
investeringskostnad på cirka 125 mil-
joner kronor.

Genom förnyelsen har 299 av lägen-
heterna genomgått stambyte och fått 
nya badrum. Vidare har det dragits nya 
elledningar, installerats mekanisk från-
luft (ventilation) och säkerhetsdörrar. 
Trapphusen har renoverats och försetts 
med postboxar, ny belysning har instal-

STUDIEINTYG DIGITALT
NUMERA FUNGERAR det alldeles ut-
märkt för studenter att delge sitt 
studieintyg via en digital funktion på 
Mina sidor (hfab.se) för att få bostad 
hos HFAB. Framöver kommer det 
också att bli möjligt att signera  
hyreskontrakt digitalt med hjälp av 
e-legitimation.

lerats i källare och på vinden, liksom 
lyktstolpar och väggbelysning utom - 
hus. Byggnaderna har även försetts 
med nya tak, fasaderna har lagats och 
målats och balkonger försetts med ny 
betongplatta och nya räcken.

Köp revybiljetter
– nu via nätet!
HFAB ERBJUDER sina hyresgäster att köpa subventio-
nerade biljetter till Nyårsrevyn för bara 50 kronor styck 
(max två per hushåll). Föreställningen spelas i Figaro-
salen den 4 februari klockan 19.30. För första gången 
säljs HFAB:s biljetter via internet och biljettåterförsäl-
jaren Billetto. Allt du som hyresgäst behöver göra är 
att gå in på hfab.se och klicka dig vidare till biljett-
försäljningen.

FÖR DIG SOM VILL ha hjälp att köpa biljetter via nätet 
finns HFAB:s kundtjänst redo. Välkommen att kontakta 
oss på telefon 035-13 83 00. Tänk på att du behöver 
en e-postadress och ett betalkort för att kunna 
genom föra köpet. Biljetterna släpps 15 december 
klockan 9:00. Först till kvarn gäller!

För dig som hellre vill köpa din biljett till revyn i vårt 
Kundcenter har vi reserverat 50 stycken. Dessa kan 
enbart betalas med betalkort och först till kvarn gäller.

Biljettförsäljningen på Fredrik Ströms gata 6, startar 
samtidigt som biljetterna släpps på internet via  
billetto.se/halmstadrevyn-2016.

DU KÖPER DINA  
BILJETTER PÅ  
BILLETTO.SE/ 
HALMSTADREVYN-2016

1) KLICKA PÅ ”Hitta biljetter”.
2) VÄLJ ETT ANTAL (max två 
per hushåll).
3) KLICKA PÅ ”Acceptera och 
gå vidare”, du kan läsa de 
allmänna villkoren strax 
intill.
4) DU REGISTRERAR DIG med 
din e-postadress och ett 
lösenord eller loggar in med 
ditt Facebook-konto. Dina 
kontaktuppgifter sparas en- 
bart av arran gören, i detta 
fall HFAB.
5) DÄREFTER BETALAR DU 
biljetterna med ett betal-
kort, 50 kronor styck (ordi-
narie pris 275 kronor).
6) BILJETTEN SKICKAS till din 
e-post som PDF. Skriv ut 
eller visa biljetten i din 
smartphone, den ska 
scannas in vid evene-
manget.

ERBJUDANDE
 TILL HYRES-

GÄSTER
– FÖRST TILL

 KVARN
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HFAB är en aktiv samhällsaktör. Inte 
minst i integrationsfrågor. I ett pro- 
jekt, gemen samt med Arbetsför-
medlingen, hoppas man kunna 
skapa 100 välkomstjobb till nyan-
lända. 

TEXT: KENT JOHANSSON 
FOTO: PATRIK LJUNGMAN

PROJEKTET STARTAR efter årsskiftet och 
sträcker sig över två år. I utmaningen att 
skaffa jobb åt flyktingar vänder sig HFAB 
till näringslivet men också föreningar som 
bolaget sponsrar.

Lanseringen av välkomstjobben startar 

den 1 januari och riktar sig till nyanlända 
som har lägenhetsavtal med HFAB och 
som är inskrivna via etableringen hos 
Arbetsförmedlingen.

– Välkomstjobben ska ge möjlighet till 
sex månaders praktik på arbetsmarknaden 
– eller en anställning – kombinerat med 
den obligatoriska språkundervisningen, 
förklarar Per Thronée, projektledare och 
arbetsförmedlare på HFAB.

– Merparten av de vuxna nyanlända har 
en hög utbildningsnivå och vill snarast 
möjligt ta sig in i det svenska samhället 
och arbetslivet, konstaterar Bengt 
Svensson och Johan Bengtsson, hand-
läggare på Arbetsförmedlingen.

VÄLKOMSTJOBBEN ÄR ett unikt initiativ av 
HFAB, som hyllas av arbetsmarknads-
minister Ylva Johansson, S, som hoppas på 
efterföljare genom andra ansvarstagande 
och kommunala bostadsbolag.

Tanken är att HFAB ska ta fram praktik-
platserna tillsammans med sina leveran-
törer och samarbetspartners. Stödet som 
elitföreningarna får från HFAB blir des-
sutom delvis kopplat till hur delaktiga 
föreningarna är i processen att skaffa  
välkomstjobb.

Flerspråkig information om möjligheten 
till ett välkomstjobb kommer att ges 
genom brev och via HFAB:s webbplats, där 
också ansökan kommer att kunna göras.

HFAB OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN hälsar 
nyanlända välkomna till Sverige och Halmstad, 

från vänster Bengt Svensson och Johan 
Bengtsson, handläggare på AF samt Per 

Thronée, arbetsförmedlare på HFAB. 

”Målet är att skaffa 100 välkomstjobb”
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HALLÅ DÄR…
… Emil Arvidsson, 19. Under hösten gör  
du fyra månaders praktik på HFAB. Varför 
sökte du till Tekniksprånget?

– Jag är väldigt intresserad av energi- och 
miljöfrågor och vill bli ingenjör. Tekniksprånget 
är ett jättebra sätt att få erfarenhet och 
prova på vad som väntar när jag kommer ut 
i arbetslivet.

Vad gör du på HFAB?
– Jag jobbar som projektassistent. Jag är 

med och lär mig, kommer med egna funde-
ringar och hjälper till med att sätta ihop  
underlag i olika projekt. Jag håller också på 
med en egen utredning om förutsättningarna 
för att sätta solceller och solfångare på 
HFAB:s fastigheter. 

Vad är roligast?
– Att komma ut i verkligheten och se att 

mycket av det jag lärt mig i skolan faktiskt 
är aktuellt. Jag har fått ut precis det jag ville 
av praktiken. Med Rikard Ahlgren, projekt-
ledare, och Ulf Johansson, energisamordnare, 
som handledare har jag fått se både hur det 
är att jobba med projektledning och med 
mitt största intresse – energifrågor.

Hur ser dina framtidsplaner ut?
– Jag ska söka till civilingenjör i energi-

system vid Uppsala universitet. Efter utbild-
ningen vill jag arbeta med att utveckla energi- 
system, att hitta nya sätt att lagra, transpor-
tera eller tillverka energi. Jag tycker om att 
tänka nytt.

Fo
to

: A
nd

er
s 

Sä
lls

tr
öm
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DET NYA GYMMET invid Blå huset på Kornhill 
är utrustat med hantlar, bollar, multimaskiner 
och andra funktionella träningsredskap. Ett 
stort antal motionsintresserade hyresgäster, 
såväl äldre som yngre, anlände till invigningen 
och antecknade sig på listan för bokningstider.

På plats fanns också Cina Persson, personlig 
tränare och instruktör från företaget PowerMoves, 
som gav råd och tips på övningsprogram och 
träningsmetoder.

ANNIKA ANKARSTEN ÄR mångårig hyresgäst på 
Kornhillsvägen. Hon har länge efterfrågat ett 
gym i sitt bostadsområde.

– Det lönar sig att tjata, säger 
hon med ett skratt. Jag har flera 
gånger påpekat för HFAB att vi 
är många i det här området, som 
skulle uppskatta att få tillgång 
till en träningslokal. Och nu 
har vi det! Det känns toppen. 

Nu slipper man åka till gym i 
stan och betala pengar för att 
träna.

Annika arbetar som sköter-
ska inom psykiatrin på Hallands 
sjukhus och planerar att till - 
bringa åtminstone ett par 

timmar i veckan i det nya gymmet.
– Eftersom jag har möjlighet att träna på 

dagtid hoppas jag att det ska finnas lediga tider 
som passar mig, säger hon.

Träningslokalen på Vallås ger hyresgästerna 
möjlighet att upprätthålla sin fysiska status men 
också rehabilitera ryggar och andra ömmande 
kroppsdelar.

UTIFRÅN SVAREN i NFKI-enkäten försöker 
HFAB fortlöpande att genomföra förbättringar, 
som är realistiska och möjliga att verkställa.  
I den senaste undersökningen fick HFAB 
beröm inte minst när det gäller renhållningen 

av fastigheter och gemensamma 
utrymmen. 

Bättre ordning vid miljösta-
tionerna och UWS, ett under-
jordssystem för avfallsbehållare, 
har fått positiva effekter bland 
annat på Andersberg, där 
utemiljöerna har blivit 
trevligare.

Samtliga distrikt inom 
HFAB lägger vikt vid olika 
förbättringsområden, där man i 
möjligaste mån beaktar förslag 
från hyresgästerna. ]

EFTERLÄNGTAT GYM  
– lyft på Klyftehög

Genom att medverka i den årliga kundundersökningen, 
NFKI, kan hyresgästerna till viss del själva påverka och 

medverka till en bättre boendemiljö. Ett utmärkt exempel 
 på detta är det nya gymmet på Klyftehög/Kornhillsvägen, 

Vallås, som nyligen invigdes.
– Äntligen! Den här träningslokalen har vi längtat efter, 

säger Annika Ankarsten, hyresgäst hos HFAB.

TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: PATRIK LJUNGMAN

TRÄNING PÅ HEMMAPLAN. Annika 
Ankarsten, till vänster, gillar att hyres-

gästerna på Kornnhill/Klyftehög, 
Vallås, numera har tillgång till ett gym. 

Cina Persson, instruktör, ger tips på 
övningar som är bra för ryggen och 

övriga delar av kroppen.

SLUT MED ÖVERFULLA SOPKÄRL. 
På bland annat Andersberg kan 
hushållsavfallet kastas i en UWS, 
där avfallet likt rörpost transport-
eras till en avfallscentral under jord.
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HFAB:S STYRELSEORDFÖRANDE känner 
stolthet inför uppdraget.

– Jag har kommit till insikt om att HFAB är 
något av en förebild i branschen, både när det 
gäller bostäder och områden som socialt 
ansvarstagande och hållbar utveckling, konsta-
terar Henrik Andersson. HFAB finns med i 
topprankingen över landets mer än 350 kom-
munala fastighetsbolag och det känns mycket 
inspirerande att få vara delaktig i bolagets 
utveckling.

Varför blev du politiker?

– För mig är det en ganska ny roll. Jag har 
bara varit politiskt aktiv i fyra år beroende på 
att det innan dess, mest av praktiska skäl helt 
enkelt inte fanns någon möjlighet. Nu kändes 
tiden mogen och jag har även hunnit skaffa 
mig den allmänbildning och livserfarenhet som 
är en fördel att ha som politiker. Jag har alltid 
haft borgerliga värderingar och har länge 
sympatiserat med Centerpartiet.

Vad är det bästa med HFAB?

– Det är ett från grunden välskött företag. 

Tillgången på kreativa och kompetenta medar-
betare gör att man är med och leder utveckling-
en när det gäller hyreslägenheter, både nybygg-
nationer och förnyelse/renovering av befintliga 
bostäder. Det sociala engagemanget för hyres-
gästernas välbefinnande, som jobb åt långtids-
arbetslösa, nyanlända och sommarlovslediga 
ungdomar, är mycket stort. Att det finns 
tydliga uthyrningsriktlinjer är ett annat 
exempel.

Vilka är bolagets framtidsplaner?

– Att skapa fler lägenheter i Halmstads 
kommun, i centralorten, ytterområdena och de 
mindre tätorterna. Bra boende för äldre är 
också en viktig fråga. Behovet i kommunen är 
minst 700-800 nya bostäder per år och att infria 
det är ett ansvar som vilar även på de privata 
aktörernas axlar. HFAB:s mål är att behålla sin 
ekonomiska styrka, bygga fler bostäder och 
fortsätta med utvecklingen av det miljömässiga 
och sociala hållbarhetsarbetet, säger Henrik 
Andersson. ]

Han är bondson, uppvuxen bland djur och natur och glömmer  
inte sina rötter. Han är även utbildad agronom och har gjort yrkes- 
karriär inom de gröna näringsgrenarna. Partitillhörigheten är också 
grön, C, och i den nyblivna rollen som deltidspolitiker är han sedan  

i våras styrelseordförande för Halmstads Fastighets AB.
– Bostadspolitik, företagarfrågor, liksom energi- och miljöfrågor,  

ligger mig varmt om hjärtat, säger Henrik Andersson. 

TEXT: KENT JOHANSSON  FOTO: PATRIK LJUNGMAN

ORDFÖRANDE  
som inte glömmer 

sina rötter
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Positiv läsarundersökning

HFAB:S HYRESGÄSTER gillar 
den här tidningen. Den 
senaste läsar undersök-
ningen visar att åtta av tio 
hyresgäster läser ”hallå!”. 
Av enkäten fram går också 
att 2/3 av läsarna är nöjda 
eller mer än nöjda med inne - 
hållet i magasinet.

SYFTET MED ”HALLÅ!” är att ge HFAB:s 
hyresgäster ännu ett mervärde.

– Magasinet är en kundtidning där vi i första 
hand vänder oss till våra boende och presenterar 
artiklar, information och bildreportage som berör 
och handlar om våra hyresgäster, deras liv och 
boendesituation, säger Magnus Weberg, mark-
nadsansvarig, och Lina Keilo, kommunikatör.

Den senaste omgörningen av ”hallå!” skedde 
för ungefär ett år sedan och uppskattas av läsarna. 
Redaktionens ambition är att hyresgästmagasinet 
ska bli ännu bättre. Därför efterlyser man också 
tips från hyresgästerna på 
saker och händel ser man vill 
läsa om i tidningen.

– Det kan handla om allt 
mellan himmel och jord, en 
granne som har en rolig 
hobby och intressant sam - 
ling eller någon hän delse i 
bostadsområdet som för - 

tjänar att bli uppmärksammad, 
säger Lina Keilo.

DET ÄR SJÄTTE ÅRET som 
HFAB:s tidning heter 
”hallå!”. Gratismagasinet 

delas ut fyra gånger om året.  
I somras gavs det dessutom ut 

ett specialnummer riktat till 
stu denter boende hos HFAB. 

I  samband med den senaste  förnyelsen har 
inne hållet fått en snyggare layout och tydligare 
inriktning på hyres gästerna och händelser i deras 
bostadsområden, helt enligt läsarnas egna 
önskemål.

387 LÄSARE DELTOG i den senaste enkäten och 
69 procent är nöjda eller mer än nöjda med inne- 
hållet i magasinet. I samband med läsarundersök-
ningen framkom förslag på både förbättringar och 
tips på reportageuppslag.

– Det tackar vi för och vi hoppas kunna ut veckla 
”hallå!” i samverkan med 
vår webbplats, som får ett 
nytt utseende under våren. 
Den här papperstidningen 
ska ses som ett komplement 
till informations flödet på 
hfab.se, säger Lina Keilo 
och Magnus Weberg. ]

TIPSA OSS gärna 
om idéer på reportage och 
annat som ni vill läsa om i 

det här magasinet.
 

Kontakta oss på telefon: 
035-138381, eller e-post:  
magnus.weberg@hfab.se /

lina.keilo@hfab.se

Ur läsarundersökningen
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HUR NÖJD ÄR DU MED  
INNEHÅLLET I HFAB:S  
KUNDTIDNING HALLÅ?

1 = INTE NÖJD
10 = MYCKET NÖJD

(245 PERSONER BESVARADE
DENNA FRÅGA) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GRÖN MEN INGEN 
GRÖNGÖLING. 

Henrik Andersson, C, är 
styrelse ordförande i HFAB 

och en politiker som 
bland annat brinner för 

bostadsfrågor.

HENRIK  
ANDERSSON
ÅLDER: 55 år

FAMILJ: Carina, fyra barn i  
åldrarna 19 till 25 år 

BOR: Liten gård med lantbruk 
i Holm, en släktgård med anor 
sedan 1800-talet 

GÖR: Konsult, undervisar bland 
annat om förnybar energi vid 
Högskolan i Halmstad och  
Campus Varberg

POLITISKA UPPDRAG: 
Ordförande i Halmstads Fastig-
hets AB, ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden, kommunfull-
mäktigeledamot, kretsordföran-
de i Centerpartiet Halmstad 

FRITIDEN: Motionsträning, 
”intresserad av långlopp”, kör 
motorcykel,”en tidigare under- 
tryckt vision”, och jakt,”mest 
småvilt”

REDAKTIONEN. Lina Keilo och Magnus Weberg.
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FÖRSTA SPADTAGET X 3. Viktor Nagenius, 
arbetsledare på Serneke Bygg, Henrik Oretorp, C, 

kommunråd tillika ordförande i samhällsbygg-
nadsnämnden, och Marie Dellhag, fastighets-

utvecklingschef på HFAB, gör en symbolisk 
kraftinsats för att visa att kvarteret Borgen 

på Söder snart ska börja byggas.
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Spaden i jorden  
för 179 nya  

lägenheter på Söder

hallå! PÅ PLATS

Halmstad växer så det knakar och HFAB är hela  
kommunens bostadsbolag. Under de senaste fem åren  

står HFAB bakom 390 nyproducerade hyresrätter.  
Ytterligare närmare 300 är under produktion – plus planerna  

på att bygga mer än 100 nya lägenheter på Vallås.
– I förhållande till andra aktörer är vi duktiga på att bygga  

flexibla och prisvärda bostäder, konstaterar Henrik Andersson (C),  
ordförande i HFAB:s styrelse.

TEXT: KENT JOHANSSON BILD: PATRIK LJUNGMAN, LILJEWALL ARKITEKTER AB

BORGEN PÅ SÖDER GER ett varierat utbud av 
lägenheter, allt från ettor till fyror. De åtta 
husen som kommer att byggas består av tre 

till sex våningar, samt vindsvåningar. Husen mot 
Södra vägen, Seglaregatan och Skonertgatan får en 
fasad av tegel medan husen närmast Dragvägen och 
Nissan får en fasad av rheinzinkplåt. Samtliga 
lägenheter förses med balkong eller uteplats. En del 
har egen ingång direkt från gatan. Sex av lägenhe-
terna på vindsplanen kommer att ha öppen spis 
(gasoleldad).

FÖR DEN SPÄNNANDE och anpassade arkitekturen 
– och något okonventionella byggnadsstilen – står 
arkitektfirman Liljewall medan byggföretaget 
Serneke är totalentreprenör.

– När det gäller Borgen har vi skapat lägenheter 
för olika behov, förklarar Marie Dellhag, HFAB:s 
fastighetsutvecklingschef. Lägenheterna har stor 
variation och flexibla lösningar, där treor kan bli 
tvåor och fyror bli treor, genom att man kan ta bort 
eller lägga till väggar. Utformningen av husbyggna-
derna är anpassad till miljön och den marina 
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hallå! PÅ PLATS

”Ambitionen har 
hela tiden varit 
att ge så många 

boende som möjligt 
utblick mot Nissan”

– MARIE DELLHAG,  
FASTIGHETSUTVECKLINGSCHEF

karaktären som finns på Söder med närheten 
till vatten. Ambitionen har hela tiden varit att 
ge så många boende som möjligt utblick mot 
Nissan.

HFAB:s projektledare är Mats Nilsson.
Själva byggstarten är planerad till februari 

nästa år.
– Totalt kommer ett 60-tal byggnadsarbetare 

vara involverade, säger Viktor Nagenius, 
arbetschef på Serneke Bygg. Påverkan för 
boende i omgivningen kommer att vara 
begränsad, bland annat eftersom markförhål-
landena är gynnsamma.

– Under fastigheterna kommer det att 

SETT FRÅN NISSAN. Utformningen av 
byggnaderna i kvarteret Borgen varierar och
är anpassad till den marina miljön. Illustrationen 
visar hur byggnaderna närmast Nissan kommer 
att se ut.

byggas ett underjordiskt garage för cirka 115 
bilplatser, tillägger han.

HFAB PLANERAR att inflyttningen ska ske i tre
etapper, den första omgången med start hösten
2017, där befintliga hyresgäster hos HFAB ges
en första möjlighet att få hyra. Den sista etappen 
beräknas vara klar våren 2018. Hyran blir cirka 
1 650 kr per kvadratmeter och år.

1 februari 2016 öppnas möjligheten att anmäla 
sig till ett nyhetsbrev om kvarteret Borgen, de 
som anmäler sig till detta får kontinuerlig infor - 
mation om den kommande uthyrningen. ]
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PÅ GÅNG INOM HFAB

NYPRODUKTION

JÄRNEKEN,  
NISSASTRAND 
51 lägenheter 

Inflyttning våren 2016

BORGEN, SÖDER 
179 lägenheter 

Byggstart i februari 2016

JURISTEN, CENTRUM 
48 vindslägenheter  

Klara 2017

BLOMMAN, TORSGATAN 
8 vindslägenheter

ARMADAN, ROTORP 
Ej startat

VALLÅS CENTRUM 
100–150 lägenheter 

Ej startat

Sex av lägenheterna på vindsplanen kommer att 
ha öppen spis (gasoleldad).

Kvarteret Borgen med lägenheter med egen ingång från Södra vägen.
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SHYHRETE FAZLIU HAR alltid vetat vad hon 
ska göra när hon blir stor. 

– Drömmen var att jobba i klädbutik. 
Mina föräldrar har berättat att redan som liten var 
jag väldigt bestämd på en punkt, jag skulle inte 
arbeta för någon annan, jag skulle ha en egen butik.   

Och så blev det, fortare än vad Shyhrete egentli-
gen tänkt.

– Funderingarna på att starta eget har funnits 
länge, men planen var inte att det skulle bli så snart. 
Våra barn, Benjamin och 
Donat, är ju fortfarande 
ganska små.

ALLT BÖRJADE FÖR två år 
sedan när familjen Fazliu 
bestämde sig för att sälja 
bostadsrätten på Vallås och 
flytta till HFAB i väntan på 
att drömhuset skulle dyka 
upp.

– Det var lite nervöst, vi visste ju att det är långa 
köer för att få lägenhet och vi ville inte flytta för 
långt bort från barnens skolor.

Men Shyhrete och hennes man Haki hade samlat 
köpoäng i många år och fick snabbt tag på en trea 
på Strandvallen.

– Det var så skönt att kunna landa här och veta 
att vi har tak över huvudet. Vi kände oss snabbt 
hemma, berättar Shyhrete.

Planen var att bo i hyreslägenheten ett tag och 
spara pengar till ett hus.

– När man bor i bostads-
rätt hittar man hela tiden  
på saker, som man vill göra. 
et är trädgård att sköta, 
man ska måla och byta  
kök …

IDAG ÄR HUSKÖPET upp - 
skjutet på obestämd tid, för 
plötsligt såg Shyhrete och 

”Då kände jag 
bara – nu kör vi, 
det är nu eller  

aldrig.”

Shyhretes
VILLAROMANTIK  

blev till MODEBUTIK 
Lägenheten på Strandvallen var tänkt som en tillfällig bostad i väntan på det 

rätta huset. Men Shyhrete Fazliu och familjen kände snart att det här var  
hemma. Så husdrömmen fick ge plats för en annan dröm.

– Här finns allt vi vill ha, det känns tryggt, och barnen har nära till skola  
och kompisar. Så vi la husplanerna på is och kunde i stället förverkliga  

min barndomsdröm om en egen butik.

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: PATRIK LJUNGMAN

hallå! KNACKAR PÅ

hallå! KNACKAR PÅ
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hallå! KNACKAR PÅ

SHYHRETE FAZLIU
ÅLDER: 31 år

BOR: I en trea på Vallås

FAMILJ: Maken Haki, sönerna  
Benjamin, 9, och Donat, 6 år

GÖR: Äger och driver klädbutiken 4me

BAKGRUND: Har arbetat i klädbran-
schen sedan 2003, både hos stora kedjor 
och i mindre butiker 

FRITIDEN: ”Familjen är viktigast. Jag 
tycker om att samla nära och kära och 
hitta på saker tillsammans. Som mamma 
till två fotbollskillar blir det mycket tid vid 
fotbollplanen. Jag försöker också komma 
ut i naturen och fylla på med energi, och 
så är jag tokig i kläder, det har alltid varit 
mitt största intresse!”

KLÄR MIG HELST I: ”Byxor, topp och 
gärna smycken. Lager på lager tycker jag 
är snyggt”

STOLT BUTIKSÄGARE. Shyhrete 
Fazliu sa upp sig för att starta eget. 

”Jag ville göra något för mig och 
min familj.”
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ÄNDRADE PLANER. Det blev inget hus för Shyhrete och Haki Fazliu, det blev en butik i stället! I början av nästa år är det dags för ettårsjubileum.

hallå! KNACKAR PÅ

Haki möjligheten att satsa på drömmen om en 
butik.

– Vi hade sparade pengar, jag började titta på 
leverantörer och så dök den perfekta lokalen 
upp. Då kände jag bara – nu kör vi, det är nu 
eller aldrig, säger Shyhrete.

Efter mer än tio år klädbranschen och jobb i 
både små butiker och hos stora kedjor hade hon 
en tydlig bild av vad hon ville göra.

– Det skulle vara en liten butik där man 
känner sig som hemma. Den personliga 
servicen är jätteviktig för mig, jag vill bygga 
upp ett förtroende hos kunderna.

Resultatet blev 4me på Klammerdammsgatan, 
som öppnade i början av året. Ännu så länge 
har Shyhrete inga anställda, utan jobbar i 
butiken sex dagar i veckan. 

– Visst, det blir mycket jobb, men det ger 
mig så mycket energi. Responsen från kunder-
na gör mig alldeles varm i hjärtat, säger 
Shyhrete.

ATT FÅ VARDAGEN MED två barn att gå ihop 
kräver en hel del planering.

– Både Benjamin och Donat är fotbollskillar 
och spelar i Leikin, så det blir mycket matcher 
och turneringar. Min man tycker att jag ska 
fokusera på butiken nu, så han tar barnen 
mycket, och min familj ställer också upp och 
hjälper oss. 

Shyhrete kom till Sverige från Kosovo med 
familjen när hon var sex år. Idag bor föräldrar-
na och fem av hennes sex syskon i Halmstad 
och Laholm.

– Under uppväxten var det inte alltid så 
roligt, men idag är jag väldigt tacksam för min 
stora familj, att vi kan hjälpa och stötta varan-
dra. Vi fick ta mycket ansvar redan när vi var 
små och det är tack vare det, som jag är där jag 
är idag.

DET STORA INTRESSET för kläder har alltid 
funnits där – och det har lett till många bra 

saker, inte minst att Shyhrete träffade sin 
blivande man!

– Jag var 14-15 och hälsade på släktingar i 
Kosovo på sommarlovet. Haki drev en butik 
där och jag, som är så galen i kläder, hamnade 
så klart i den. 

Det sa klick! Men snart var det dags att 
återvända till Sverige och fortsätta på 
gymnasiet.

– Det var en väldigt jobbig period, vi kunde 
bara ses på somrarna, och det blev väldans dyra 
telefonräkningar. Men vi visste var vi hade 
varandra, så på något sätt gick det, minns 
Shyhrete.

Kärleken höll och strax innan Shyhretes 
student kom Haki till Sverige.

– Vi hade egentligen tänkt ha ett stort 
bröllop, men det blev inte så. I stället gifte vi oss 
i Danmark, bara vi två. Det viktiga var att vi 
äntligen fick vara tillsammans. ]
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hallå! KNACKAR PÅ

KLÄDTOKIG. ”Min garderob är stor – för stor – men jag rensar ofta”, säger Shyhrete.

SHYHRETE TIPSAR

Tre plagg du  
inte kan vara  
utan i vinter

LÅNGKOFTAN. Plagget 
nummer ett i vinter, gärna i 
ett lite grövre material som 
ull eller akryl. ”Prova att leka 

med olika material och blanda tun-
na och tjocka plagg, lager på lager 
är jättesnyggt!”

BYXAN. ”Det finns väldigt 
många olika modeller, 
så alla kan hitta en byxa 
de känner sig bekväma i. 

Jag skulle satsa på en lite tuffare 
modell, gärna i grått. Det är väldigt 
mycket grå toner i vinter, snyggt 
att kombinera och komplettera till 
exempel med lila.” 

KLÄNNINGEN. ”Vi är lite 
försiktiga med att ha på 
oss klänning i Sverige, men 
det är absolut inte bara ett 

festplagg. En klänning funkar bra till 
vardags också, det beror på vad du 
sätter till den.”

1

2

3

SHYHRETE HITTADE HEM. Trean på 
Strandvallen har blivit hemma för 

Shyhrete med familj. ”Här har vi allt 
vi behöver, det är smidigt att bo så 

här när man jobbar mycket”.
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hallå! TIPSAR OCH INSPIRERAR

SLÄCK LJUSEN 
Ta alltid en extra runda innan du 
lämnar rummet/bostaden, för att 
kontrollera att alla ljus är släckta 
och att spisen är avstängd.

SÄKRA LJUSSTAKAR 
Använd ljusstakar och ljuspryd-
nader som är obrännbara.

BRANDVARNARE 
Obligatoriskt i taket på alla bo- 
städer, använda gärna flera och byt 
batterier minst en gång om året 
(1 december rekommenderas).

INGET SKRÄP I TRAPPHUSET 
Förvara inte kartonger eller  
andra prylar i trapphuset. Det kan 
försvåra en eventuell evakue-
ring eller räddningsinsats.

SLÄCKUTRUSTNING 
En brandfilt och pulversläckare 
bör varje hem ha, det är nästan 
alltid någon annan än rädd-
ningstjänsten som gör den första 
insatsen för att släcka en brand.

LARMA 
Ring alltid 112, om du upp-
täcker en brand eller om 
någon är i fara.

”Håll koll på 
levande ljus”

HFAB JOBBAR AKTIVT med brandsäkerhet och 
gör systematiska rundvandringar för att 
säkerställa att bland annat utrymningsvägar är 
fria. Ett prioriterat område under 2015 är 
elsäkerheten där fokus ligger på att uppföljning 
av utförda arbeten och att utbilda egen personal 
i att upptäcka felaktigheter i elsäkerheten.

– Allt förebyggande brandskydd är till nytta, 
poängterar Börje Knutsson. Brandvarnare kan 
rädda liv och vår rekommendation är att man 
har en brandvarnare i varje rum. Byt batterier 
minst en gång om året.

Bränder i bostäder kan få allvarliga konse-
kvenser, allt från direkt livsfara till förstörda 
hem. Den vanligaste brandorsaken är en 
kvarglömd kastrull på spisen. I takt med en 
allmänt ökad användning av datorer, mobiltele-
foner och annan teknisk utrustning, redovisas 
en ökning när det gäller bränder orsakade av 
elektroniska fel. Laddare till mobiltelefoner är 
exempel på prylar i riskzonen.

SÅ HÄR ÅRS ÄR levande ljus ett stort riskmo-
ment. Statistiken visar att 40 procent av brän-

derna under julmånaden beror på levande ljus.
– Lämna inte levande ljus obevakade. Att 

utse en ”ljusvakt” är aldrig fel. En god regel är 
annars att den som har tänt ljusen ansvarar för 
dem och släcker dem, säger Börje.

– Elektrisk utrustning som julgransbelysning 
och adventsljusstakar kan orsaka bränder. 
Kontrollera därför att sladdar, lampor och 
kontakter är intakta, och CE-märkta, tillägger 
han. Elsäkerhetsverkets hemsida uppger vilka 
produkter som har fått försäljningsstopp. Skulle 
ändå olyckan vara framme, finns det utrustning 
för hemmabruk som kan införskaffa och som 
kan dämpa eldsvåda och avvärja vidare sprid-
ning av branden.

– Förutom brandvarnare bör varje hushåll 
förse sig med pulversläckare, 6 kg (klass: 
34A233BC) eller större, som är dimensionerad 
för att kunna släcka en brand i ett rum. En 
brandfilt, 120 x 180 cm, är också att rekommen-
dera, för att kunna ha som skydd och kväva en 
mindre eld, säger Börje Knutsson, som har  
30 års erfarenhet av brandmansyrket, varav 
många år inom uttryckningstjänsten. ]

Jul är ljusens högtid – och att lysa upp vintermörkret med levande ljus 
är mysigt. Men ta det försiktigt! Under advent och december sker en 

ökning av antalet bostadsbränder i landet. Börje Knutsson, brand-
inspektör vid Räddningstjänsten i Halmstad, ger här HFAB:s hyresgäster 

råd och tips på hur man förebygger bränder.

TEXT: KENT JOHANSSON  FOTO: PATRIK LJUNGMAN

MINSKA RISKEN
FÖR BRAND

TEMA   BRANDSÄKERHET

Brandsläckare 
i Bobutiken
För en ökad säkerhet 
i hemmen har HFAB  
valt att utöka sitt sorti-
ment i Bobutiken. 

Produkter till försäljning 
är pulversläckare (2 kg, 
svart) och brandfiltar.

Priset är 245 kr (pulversläckare) 
respektive 149 kr (brandfiltar).

Installation av brandvarnare i 
lägen het svarar HFAB för.

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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STOPPA BRANDEN. 
Ställ alltid in dina saker i 
lägenheten eller förrådet. 
Trapphuset ska vara fritt från 
föremål, till exempel barnvag-
nar, kartonger och tidningar. 
Startar en brand kan dessa 
föremål orsaka en snabbare 
spridning av giftig rök.

BLOCKERA INTE TRAPPHUSET. 
Trapphuset ska vara fritt från 
saker så att du lätt kan ta dig 
ut om det brinner i din lägen-
het. Ambulans och räddnings-
tjänst behöver också lätt 
komma fram för att hjälpa vid 
sjukdom eller brand.

SKYDDA DIG OCH 
DINA GRANNAR 
MOT BRAND

4/5 BAS
FYRA AV FEM 

bränder beror 
på den mänsk-

liga faktorn, 
att man till 

exempel glömt 
släcka levande 
ljus eller glömt 
kastrullen med 
mat på spisen.

BOKSTÄVERNA 
är en förkort-
ning av Brand, 
Ambulans och 
SOS. BAS ligger 

vid Halmstad 
Arena.

✔

✔

112 
RING ALLTID 112 när du 
upptäcker brand eller 

annan fara.

Positiv trend i Halmstad
Det förebyggande brandskyddsarbetet i Halmstad ger  
uppenbarligen resultat. Antalet bränder i byggnader har  
minskat med en tredjedel mellan åren 2012 och 2014,  
110 respektive 71. 

Ungefär fyra procent av bränderna i Halmstad kan relateras  
till julen. Den vanligaste brandorsaken är en kvarglömd  
kastrull på spisen, men siffran har halverats mellan nämnda år.

VANLIGASTE BRANDORSAKER               2014         2012

ANLAGD BRAND MED UPPSÅT  12 14

TEKNISKT FEL   12 12

GLÖMD SPIS   12 25

VÄRMEÖVERFÖRING     – 11

OKÄND ORSAK     5 12

SOTELD      4   2

RÖKNING      –   3

LEVANDE LJUS     4   3

ÖVRIGT    22 28
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hallå! HISTORISKA FASTIGHETER

Lanthandeln som blev bostäder
GÖRAN VÄXTE UPP i en 
miljö som präglades av 
liv och rörelse, kunder-
na kom från hela 
trakten, ofta med häst 
och vagn, och handlade 
förnödenheter som 
behövdes för lantbru-
ket men också kläder 
och matvaror, kaffe, 
snus och karameller.

– All handel på den 
tiden skedde över disk. 
Jag minns att i taket 
hängde det trätofflor 
och andra prylar och i 

hyllorna bakom kassan var det fullt av varor. 
På bakgården fanns ett välfyllt lager. Affären 
fungerade även som mötesplats, det var mycket 

Kvibille
GÖTEBORGSVÄGEN 549

ÖRR I TIDEN fanns det flera lanthandlare i 
lilla Kvibille. En av dem, Martin Nilssons 
speceriaffär, höll till i det här huset, utmed 

Göteborgsvägen, dåvarande Rikstvåan, som 
motsvarar dagens E6. I samma fastighet fanns 
ortens postkontor. Övre våningen bestod av en 
lägenhet och där bodde handlaren med sin 
familj. Äldsta sonen, Göran Nilsson, minns sin 
uppväxt på 40- och 50-talet. Här stod han på 
taket en sommardag 1958 och mixtrade med 
ortens första tv-antenn så att vänner och 
bekanta kunde följa VM-finalen i fotboll 
mellan Sverige och Brasilien. Nästan 60 år 
senare finns fastigheten kvar. Affären och 
posten är stängda sedan länge. Idag består huset 
av fem hyresrätter med HFAB som 
fastighetsägare.

ALLA BYGGNADER har en historia. Som till 

NÄSTAN 70 ÅR SENARE. Göran Nilsson framför  
fastigheten han växte upp i. Idag ingår byggnaden  
i HFAB:s fastighetsbestånd och består av fem  
funktionella lägenheter. 

KVIBILLE CENTRUM 1948/49. Fram till början på  
60-talet fungerade fastigheten på Göteborgsvägen 549 
som lanthandel, postkontor och bostad. Så här såg  
fastigheten ut då.

exempel HFAB:s 
plåtbeklädda fastighet 
på Göteborgsvägen 549 
i Kvibille, som byggdes 
i början av förra seklet, 
kanske till och med 
ännu tidigare. Fram 
till 1963 bedrevs här 
lanthandel.

– Min pappa, 
Martin, började på 
1940-talet som biträde i 
butiken, som då hette 
Ågrens speceriaffär, 
berättar Göran 
Nilsson. Något år efter 
andra världskriget fick pappa överta affärs-
rörelsen och vi flyttade in i bostaden på andra 
våningen.

F
TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: KENT JOHANSSON, HFAB:S ARKIV
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BILDTEXT. Bildtext.

folk från bygden som hade ärenden att uträtta 
både i butiken och på postkontoret, som låg i 
samma byggnad, förklarar Göran.

KVIBILLE STRAX NORR om Halmstad utgjorde 
förr i tiden en central punkt i det lokala lands - 
bygdssamhället. Gästis lockade många med god 
mat och dryck. På var sin sida om gästgivar- 
gården låg förr i tiden två lanthandelsbutiker, 
dels Martin Nilssons, dels konkurrenten Zells, 
som var den av handlarna som höll ut längst. 
Snett tvärs över dåvarande Rikstvåan fanns 
både ålderdomshem, tingshus och det gamla 
kommunalkontoret.

Kvibille Gästis finns för övrigt fortfarande 
kvar, men i ny regi efter makarna Lasse och Siv 
Bengtsson, som drev rörelsen i hela 59 år, fram 
till 2011.

KVIBILLE GÖTEBORGSVÄGEN 549
BYGGNADSÅR: 1920-talet
ANTAL HYRESRÄTTER: Fem lägenheter, storlekarna 57 till 
80 kvadratmeter
ANTAL VÅNINGAR: Två

GÖRAN NILSSON ÄR 72 ÅR och fortfarande 
bosatt i Kvibille. Han minns sin uppväxt i 
lanthandelsmiljön och familjens bostad ovanpå.

– Lägenhetsvåningen bestod av många rum 
och fem–sex kakelugnar gjorde att vi aldrig 
behövde frysa, säger han. I vardagsrummet 
hade vi en öppen spis. Tv:n stod bredvid och 
var den första i sitt slag i Kvibille. När det var 
dags för VM-final, 1958, var det säkert uppåt  
50 personer som kom till oss och ville se den 
direktsända matchen. Det gick bra. Jag minns 
att jag satt på taket och riktade antennen mot 
Köpenhamnssändaren, för att vi, eller rättare 
sagt gästerna skulle få så bra bild som  
möjligt …

Göran har alltid varit intresserad av teknik. 
Praktiskt taget hela sin yrkesbana tillbringade 
han hos närliggande storföretaget Getinge AB 
och då i rollen som kvalitetstekniker.

MARTIN NILSSONS SPECERIAFFÄR slog igen 
portarna 1963. Hela samhällets omvälvning 
blev påtaglig och lönsamheten (för) dålig. 
Posten flyttade till andra lokaler och fastigheten 
såldes. I samband med kommunsammanslag-
ningen, tio år senare, övertogs ägandet av 
Halmstads kommun och HFAB.

– Fastigheten har genom åren renoverats och 
även byggts om i flera omgångar, bland annat 
består fasaden av plåt och längs ytterväggen 
mot Göteborgsvägen finns av förklarliga skäl 
inte längre några ytterdörrar, konstaterar 
Rikard Junblad, förvaltare på HFAB.

Den som idag passerar fastigheten har nog 
svårt att tänka sig att här förr i tiden fanns både 
post, affär och uppställningsplats för 
hästekipage.

Jodå, de flesta fastigheter har minsann sin 
egen lilla historia. ]

MARTIN NILSSON OCH hustrun Berta tar en vilopaus 
på brunnslocket invid fastighetens trädgård

ÖPPEN SPIS I VARDAGSRUMMET. 
Notera tv-apparaten intill, som var en 

av de första i sitt slag i Kvibille
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@ Per 
Wahlén

Terror-
välde

Absurd

Moatjé
Utan 
hyfs Skada Sönder En sorts 

parodi
Den 

sitter i 
kanten

Bör väl 
vara 
skoj

Räknas 
med i 
öst

Knut-
punkt

Jobb-
fara

Sagohot

Om ett 
halvår

Änden 
på 

tråden

Kall
Motfråga

Koncen-
trera

Drill

De sägs 
spotta 

bra

Urna

Orkar

Nr 1

Inte
Pappan

Besittas

Nunb i 
Star-
wars

Träd

Valuta

Chi

Båg
Arm

Till för
spaden?

Levande
Är ej fast

Konto

Fett

Degar

Har tåg

Rotera

Ibland i 
blick-
fånget

Riktning

Toa

Här-
nads-
tåg

Obsolet

T.ex. ir
Töcken

Spel

Uppåt

Bort

Områ-
destäv-

ling

Kinesar

Jobbtyp

Glitter Räcka
Lägga 

ihop ett 
och ett

Varför

Lek
Har väl 
kassa-
bok

Belgiska 
Kongo

Snurra 
runt

Varv

Lömsk

Trött-
hets-

tecken

Vagga

Fyr
Hudbe-

svär

Volym Över
Vulkan

Läxa

Stadium

Utväg

Kan låt 
vara

Musiker

Kritter
... major

Förbehåll
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tråd

Anmärk-
ning

Hur man kunde 
gå till väga

LÖSNING  
HÖSTKRYSSET

Lös krysset, fyll i formuläret nedan och skicka till hallå!, Box 147, 301 04 Halmstad. 
Märk kuvertet med ”HFAB-krysset”. Det går även bra att skicka in ditt svar via hfab.se  
och det digitala formulär som du hittar där. Vinnarna publiceras i nästa nummer. Vi vill 
ha  lösningen oss tillhanda senast 1 februari 2016.

NAMN

REBUS

ADRESS

POSTADRESS

Vinterkrysset

hallå! KLURAR
VINN

SPORTLOTTER!
2 ST SKRAPLOTTER VARDERA  

TILL DE 20 FÖRSTA DRAGNA  

LÖSNINGARNA MED  

RÄTT REBUS.

Anita Johansson 
Vasängsvägen 202

Leif Tiverman 
Stålgatan14 B

Lorenzo Ponce 
Carl Kuylenstjernas väg 25

Mona Lindau 
Haverdalsvägen 65 B, 
Haverdal

Gösta Thörner 
Sven Jonsons gata 4 A

Karolin Nilsson 
Erik Olsons gata 4

Lisa Andersson 
Badhusgatan 16

Britt-Lis Mehlin 
Kornhillsvägen 34

Sive Johansson 
Maratonvägen 10 B

Mai Mogren 
Norra vägen 19

Leif Ågren 
Ågatan 8, Oskarström

Håkan Hansson 
Bergsgårdsvägen 22

Bo Lindqvist 
Dalavägen 13, Oskarström

Ann-Marie Ahlström 
Kornhillsvägen 19 A

Alfhild Johansson 
Ågatan 12, Oskarström

Kjell Nilsson 
Andersbergsringen 82

Birgitta Olsson 
Odengatan 23 A, Oskarström

Birgit Kristiansson 
Mossegatan 8 A, Oskarström

Ann-Christine Svensson 
Högåsen 1

Jan Otsa 
Regnbågsvägen 9

VINNARE  
NR 3 2015
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Hur hanterar du dina sopor?
SAMTAL MED BESÖKARE VID MILJÖDAG PÅ ANDERSBERG/HÖGHUSEN.

HANNA JAKUPOVIC
ÅRSKURS 1, ANDERSBERG

– Det är bra att man får hjälp 
och kan lämna gamla leksaker 
som ska till soptippen eller som 
kan användas av någon annan. 
Jag ger bort min gungsnigel 
som jag har blivit för stor för. 
Jag hoppas att den hamnar hos 
någon treårig flicka som kan 
gunga på den hemma hos sig.

hallå! FRÅGAR

TOMAS ERIKSSON, 
HUSVÄRD HOS HFAB PÅ ANDERS-

BERG, BOENDE PÅ FRENNARP

– Hemma hos oss källs orterar 
vi, såklart. Det är bra för 
miljön och våra döttrar, Olivia 
och Frida, är mycket enga-
gerade i det och ser till att 
skräpet hamnar på rätt plats 
för återvinning.

EDDY BROVALL
PENSIONÄR, ANDERSBERG

– Jag brukar ta tillfället i akt 
och kasta prylar i samband 
med HFAB:s miljödagar, efter-
som jag inte har tillgång till 
någon bil och själv kan köra 
till återvinningscentralen. Den 
här gången passar jag på att 
slänga en gammal mikrovågs-
ugn, som placeras bland 
annan elektronik. Min gamla 
shoppingvagn fick duga som 
transportmedel till containern 
här på gården.

DORIS GVOZDNOIC
PENSIONÄR, ANDERSBERG

– Jag källsorterar. För att få en 
trevlig utemiljö i vårt bostads-
området är det viktigt att alla 
sorterar och kastar sina sopor 
på rätt ställe. Miljödagar är 
bra för oss hyresgäster. Kan-
ske borde det funnits tillgång 
till tolk så att alla kunde få 
förklarat för sig, hur man käll-
sorterar och i vilka behållare 
man ska slänga brännbart och 
saker som ska till återvinning 
och så vidare.

KENNETH NYLANDER
PENSIONÄR, BOENDE PÅ VALLÅS

– Källsortering är enkelt. Jag 
gör det i mitt garage. Man 
sorterar avfallet, lägger glas 
för sig, aluminiumburkar för 
sig och tidningar för sig. På så 
vis bidrar man till recyclingen 
och kan återvinna materialen. 
Givet och lätt som en plätt.

TEXT: KENT JOHANSSON 
FOTO: PATRIK LJUNGMAN



GÖTE KARLSSON FOTO
Viktoriagatan 10, Halmstad
ÄGARE: Magnus Karlsson, Lasse 
Karlsson och Birgitta Johansson

GÖR: Det mesta inom foto

GÖTE KARLSSON FOTO

Här är bilden 
i fokus

Vi fotograferar mer än någonsin!
Den digitala tekniken och inte minst 
mobilkamerorna, som vi alltid har 
med oss, innebär nästan obegrän-
sade möjligheter.

– Intresset för bilden är väldigt 
stort idag, säger Magnus Karlsson, 
ett av tre syskon som driver Göte 
Karlsson Foto på Viktoriagatan.

Pappa Göte köpte verksamheten 
1959, men redan innan var det foto-
butik och ateljé i huset, så det sitter i 
väggarna.

Göte Karlsson Foto är en av få 
renodlade fotobutiker som finns kvar 
– och det är ett medvetet val.

– Det är vår styrka, vi kan foto och 
tycker det är roligt att hjälpa kun-
derna med tips och råd. Ska du köpa 
en ny kamera, så utgår vi från ditt 
användande för att hitta en kamera 
som passar just dig, säger Magnus.

Hans viktigaste tips till alla vardags - 
fotografer är att göra något färdigt 
av sina foton, så att de går att visa.

– Vi tar sådana mängder med 
bilder att det blir svårt att hantera. 
Jag tycker att man ska välja ut 100 
bilder från semesterresan, framkalla 
dem och sätta i ett vanligt album, 
annars blir det inte att man tittar på 
dem, säger Magnus.

Dessutom finns ju risken att datorn 
kraschar och bilderna försvinner ...

– Framkalla och sätt i ram, gör en 
canvastavla eller fotobok, så att du 
får glädje av dina bilder!

hallå! ERBJUDER

Klipp ut och ta med!

Förstora dina fotografier för 29 kr (ordinarie pris 89 kr). 
Erbjudandet gäller förstoring från digital fil. Leveranstid: 1 timme.

 
Klipp ut kupongen och lämna den på Göte Karlsson Foto.  

Erbjudandet gäller till och med 22 december 2015.  
Max tre förstoringar per kupong.
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FOTOINTRESSET GÅR I ARV. 
Magnus Karlsson och hans  
syskon driver fotobutiken som 
pappa Göte köpte 1959.

Förstoring 20x30 cm 29 kr


