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INNEHÅLL
SOMMAREN ÄR SNART här - härligt! Som 
barn upplevde jag många sköna sommarlov 
som fylldes av sport och andra aktiviteter 
med trevliga minnen. Samma möjlighet ger 
vi till alla våra hyresgästers barn som (tillsam-
mans med en kompis) ges chansen att delta 
i populära ”HFAB Sommar” där man under 
sista sommarlovsveckan erbjuds en mängd 
olika aktiviteter inom kultur och idrott.

Bland de aktiviteter som finns att välja 
mellan kan nämnas fotografering, ponny-
trav, skytte och dans. Hela utbudet presen-
teras på vår nya fina webb – hfab.se – som 
ger oss nya och bättre möjligheter att infor-
mera och kommunicera med alla hyresgäster.

Som alltid är det mycket på gång inom 
HFAB med nyproduktioner och förnyelser av 
befintliga fastigheter. Sommarstaden 
Halmstad har som vanligt en rad upplevelser 
och evenemang att erbjuda – och HFAB är 
ofta med i bilden och medverkar till en aktiv 
sommarperiod.

Ha en skön sommar – och njut av  
semesterledigheten!

MAGNUS WEBERG
MARKNADSANSVARIG/HFAB

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

12

Sommar med 
högtryck!

Tipsa hallå!
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.

saker du inte bör
missa i detta nummer2 

Historisk fastighet
Häng med på ett besök till HFAB:s fastighet 
på Bredgatan där Halmstadkonstnären 
Edvard Högardh har gjort tydliga 
avtryck. SIDAN 16

Trivsel på golfbanan
Inge Lydevik är en mångårig 
Vallåsbo och HFAB-hyres- 
gäst som gärna tar en  
sväng till golfbanan i  
goda vänners lag.  
SIDAN 12
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AFFÄRSUTVECKLINGS-  
OCH KOMMUNIKATIONSCHEF

VI PÅ HFAB

”Utveckling är drivkraften”
Ulf Nilsson är efter 3,5 år på HFAB ett välkänt ansikte i Halmstad. 
Hans jobb är att ha koll på hur bolaget syns i media och komma 
med idéer för att HFAB ska bli en ännu bättre hyresvärd.

– Förändring är ett normaltillstånd, vi måste hela tiden utvecklas 
om vi ska hålla jämn takt med resten av samhället.

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: PATRIK LJUNGMAN

Vad gör en affärsutvecklings- och  

kommunikationschef på jobbet?

– Mina arbetsdagar består av en väldig massa 
möten. Som kommunikationschef är min upp-
gift att sätta bilden av oss som bolag – HFAB 
ska vara en attraktiv hyresvärd och arbetsgivare. 
När det gäller affärsutvecklingsdelen, så ska jag 
initiera utveckling som leder till att vi kan göra 
ett bättre jobb. Jag har till exempel varit med 
och dragit igång arbetet med Bonusfonden och 
de nya mer generösa uthyrningsreglerna och nu 
tittar vi på hur vi kan digitalisera HFAB ytterligare.

Vad är bäst med ditt arbete?

– Det är fantastiskt roligt att jobba i ett företag 
där människor vill förändra saker till det bättre 
och där det finns resurser till det. 

Vad gjorde du innan du kom till HFAB?

– Jag har läst på Handelshögskolan i Göteborg 
och jobbat med reklam och kommunikations-
rådgivning i många år, både som delägare i en 
reklambyrå och som anställd konsult. 

Vad har du med dig från tiden som konsult?

– Jag har arbetat med ledningarna i många 
olika bolag och är van vid att se det affärs-
mässiga, att ställa besvärliga frågor och tänka 
tvärtom.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Min ambition är att ta mig runt ett maratonlopp 
om året, så det blir en del träning. Hustrun och 
jag har en sommarstuga på Marstrand och en 
segelbåt, som jag hoppas på att få i vattnet i år.

08

04 Skön grön miljö i nya Äppellunden

05 Energitillskott från ovan 
för studenter

06 Ny tv-leverantör ger fler kanaler

08 Gymmix innebär nytta med nöje

12 Inge svingar sig genom pensionen

16 Historisk fastighet
med vacker konst

18 Kryssa lugnt …

19 Enkät: Hyresgäster 
om bästa sommarmaten

20 Jytte och Håkan har fotriktiga 
skor till de minsta

ULF NILSSON, 56 ÅR
AFFÄRSUTVECKLINGS- OCH KOMMUNIKATIONSCHEF
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19,8 
miljoner kronor

SOPHANTERING INGÅR i hyran för alla 
hyresgäster hos HFAB och sköts av 
det kommunala bolaget HEM och är 
en viktig del av servicen och upprätt-
hållandet av en bra boendemiljö. 
HFAB:s totala kostnad för ordinarie 
hämtning av sopor, uppgår till 19,8 
miljoner kronor per år (2015).

– För att undvika merkostnader är 
det viktigt att alla hyresgäster käll-
sorterar sina sopor och använder sig 
av våra avfalls/miljöstationer, säger 
Johan Björnqvist, förvaltare på HFAB. 
Skrymmande avfall som till exempel 
möbler, elartiklar och cyklar får hyres-
gästen själv forsla till kommunens 
återvinningscentraler, antingen på 
Villmanstrand eller vid Flygstaden.

På vissa områden har HFAB:s instal-
lerat UWS-behållare, källsortering där 
avfallet förvaras i underjordsbehållare, 
vilket har fått en positiv effekt och 
avsevärt minskat risken för att sopor 
hamnar på fel ställe med mer ned-
skräpning och merkostnader för 
hämtning som negativ konsekvens.

EGENODLADE GRÖNSAKER och kryddor 
smakar extra bra! I nyanlagda Äppellunden, 
mittemot Lineheds förskola, har hyresgästerna 
på Linehedsvägens jämna nummer, Åttingstigen 
och Slättvägen i år fått chansen att hyra en egen 
odlingslåda.

– Tanken är att det ska bli en liten trädgårds-
förening. Vi har byggt 14 stora odlingslådor och 
12 av dem hyr vi ut årsvis, berättar Johanna 
Leihed, kundvärd på HFAB.

Två av de knuttimrade lådorna är lite lägre 
än de andra. Där har barnen på Lineheds för-
skola och Teaterkullens förskola pillat ner fröer 
och plantor, som HFAB köpt in till dem.

– Tanken är att hyresgästerna ska sköta det 

här själva med lite stöd från oss på HFAB. Vi 
hoppas att Äppellunden ska bli en mötesplats 
som ökar trivseln i området och ett sätt att lära 
känna sina grannar, säger Johanna.

Odlingslådorna omges av bärbuskar, äppel-, 
päron- och plommonträd och det finns bänkar 
för den som vill sitta ner och bara njuta en 
stund. Vattenkannor, krattor och andra red-
skap kan man låna på plats, det ingår i hyran på 
100 kr per låda och år. Pengar som också 
kommer att användas till arrangemang för hy-
resgästerna.

– Vi kommer bland annat att samarbeta med 
plantskolor och ordna temakvällar, berättar 
Johanna Leihed.

SOMMAR, SOMMAR, sommar … För tredje 
året i följd arrangerar HFAB sommarlovs  - 
aktiviteter åt sina hyresgästers barn i 
åldrarna 7 till 16 år. Det finns fler än  
20 aktiviteter inom idrott och kultur att 
välja bland. Anmälan sker genom ett 
formulär på hfab.se – och nytt för i år 
är att deltagarna även får ta med sig en 
kamrat, som inte är boende hos HFAB.

– Vi breddar programutbudet och vill 
ge alla ungdomar möjlighet till syssel-
sättning och chansen att under sista 
sommarlovsveckan prova på olika akti-
viteter, säger projektledaren Magnus 
Weberg på HFAB.

Variationen är stor och aktiviteterna 
är förlagda till olika platser i Halmstad, 

beroende på var arrangerande förening 
bedriver sin verksamhet.

HFAB Sommar arrangeras vecka 33, 
15–19 augusti, med två pass om dagen, 
förmiddagar klockan 10–12, och efter-
middagar klockan 13–15. Läs mer på 
hfab.se.

BLAND DE MÅNGA aktiviteter som finns 
att välja mellan kan nämnas pingis, 
handboll, fotografering, ponnytrav, 
skytte, bakning, dans, boxning, teknik 
och diverse pyssel genom trivselfören-
ingen Höjden på Andersberg. Hela ut-
budet och platser presenteras på 
HFAB.s hemsida.

I fjol deltog cirka 150 ungdomar.

INVIGNING. Äppellunden på Linehed invigdes med korvgrillning och hyresgästerna fick tillfälle att teckna sig för 
en egen odlingslåda.
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Snart grönskar det i Äppellunden 

Många aktiviteter  
 i ”HFAB Sommar”

Ny VD på HFAB
MARIE THELANDER DELLHAG, 45, har 
utsetts till ny VD på HFAB. Hon an-
ställdes 2011 och har under de se-
naste fem åren arbetat som företagets  
fastighetsutvecklingschef. Marie, 
som agerat som till-
förordnad VD under
det senaste halv-
året, är i utbildad 
civilingenjör och 
har ett gediget 
förflutet inom 
bygg- och fastig-
hetsbranschen.
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Studenter får energi från solen
KVARTERET GRÅSTENEN, beläget ett stenkast 
ifrån Halmstads högskola, är ett av HFAB:s 
två studentområden. Sedan i höstas bidrar 
solen med sin energi till de 384 hushållen, 
genom de nya solcellspaneler som installe-
rades på hustaken 2015 och färdigställdes 
under november. Solenergin som alstras 
täcker nu nästan en tredjedel av elenergi-
behovet i fastigheterna.

Att just studentboenden lämpar sig 
extra bra för solcellsenergi beror på att 
HFAB där ansvarar för både fastighetsel 
och hushållsel. Många andra lägenhetshus 
skulle inte ge samma påtagliga resultat när 
hyresgästerna där själva väljer elbolag till 
sina hushåll.

HFAB:s första solcellsprojekt gick av sta-
peln i Harplinge, i och med byggandet av 

Plusenergihuset. Efter de åtta lägenhe-
terna som hade inflyttning för drygt två år 
sedan är kvarteret Gråstenen det andra 
området i HFAB:s regi som förses med sol-
cellspaneler. Om allt vill sig väl kommer 
även studentkvarteret Jakten inne i 
cent rum att få egna solceller på taket 
innan året är slut.
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MELLAN DEN 31 maj och 2 juni 
byter Com Hem signal i kabel-
tv-nätet för omkring 8 000 av 
HFAB:s hyresgäster. För reste-
rande 800 hushåll med kabel-tv 
sker övergången istället under 
hösten. Läs mer om vad som 
gäller i just ditt bostadsområde 
i informationsbladet, som du 
fått i din brevlåda (se faktaruta).

– De som inte har kabel-tv idag, till 
exempel hyresgäster i vissa områden 
utanför centralorten och nybyggda bo-
stadsområden med installerade 
LAN-nät, omfattas inte av föränd-
ringen, säger Mats Carlsson, IT-
ansvarig på HFAB.

BYTET AV LEVERANTÖR innebär att du 
får fler tv-kanaler i det analoga grund-
utbudet som ingår i hyran. Dessutom 

får du tillgång till ett digitalt 
startpaket, bestående av nio 
kanaler. För att se dem krävs 
en digital-tv-mottagare.

– De flesta nyare tv- 
apparater har en inbyggd 
mottagare, men de som har 
en tv av äldre modell, kan 
behöva komplettera med en 

digital-box ifall de vill se de här kana-
lerna med bättre bild- och ljudkvalitet, 
förklarar Mats.

FÖR ATT KOMMA IGÅNG med kabel-tv 
via Com Hem behöver alla hyresgäster 
göra en ny kanalsökning på sin tv. 

– Det är inget komplicerat, många 
tv-apparater gör sökningen automatiskt 
och annars så får man ta hjälp av tv:ns 
bruksanvisning. Sedan fungerar allt 
som förut, säger Mats.

Ny leverantör  
i kabel-tv-nätet

Med start i slutet på maj byter HFAB kabel-tv-leverantör till  
Com Hem. Övergången innebär att du som hyresgäst får fler  

tv-kanaler i grundutbudet.

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: COM HEM

HALLÅ DÄR…
… Jan Cedergren, dis-
triktschef på Samhall i 
Halland, som vunnit tre 
av fyra upphandlingar av 
lokalvård inom HFAB:s 
fastighetsbestånd. Vad 
betyder uppdragen hos 
HFAB för er verksamhet?

– Att vi fortsätter vårt fina 
samarbete med HFAB och att vi ger sysselsättning 
åt åtta av våra medarbetare, som sedan i höstas 
sköter städ- och lokalvård på områdena Linehed, 
Maraton och Carl Kuylenstjernas väg. Samhalls 
primära uppgift är att motverka utanförskap och 
bidra till att hjälpa så många som möjligt in på 
arbetsmarknaden och nå personlig utveckling.

– HFAB är en god referens för oss och särskilt 
roligt var att man i bedömningen av oss värdesatte 
kvalitet högre än pris, 60 procent respektive  
40 procent.

Hur många jobbar hos Samhall?
– Sammanlagt har Samhall cirka 20 000 anställda 

i Sverige, varav 500 i Halland och hälften av dem i 
Halmstad. Personalen har olika bakgrund och 
förutsättning för att kunna få arbete och menings-
full sysselsättning. Samhalls uppdrag är att anställa, 
coacha, utbilda och utveckla sina medarbetare för 
att på sikt komma ut på den ordinarie arbetsmark-
naden. Cirka 1 100 personer gör det varje år i hela 
landet.

Vilka jobbar ni mer åt, än HFAB?
– Vi utför en rad servicetjänster och antalet 

uppdrag ökar för varje år. När det gäller Halmstad 
har vi särskilt många som arbetar åt företag inom 
handeln, som Willys, ICA Maxi och Clas Ohlson, 
och på andra platser i länet handlar det om bolag 
som Santa Maria i Kungsbacka, och SCA  
i Falkenberg.
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FAMILJEMYS. Com Hem är HFAB:s nya leverantör i kabel-tv-nätet. Du som vill utöka ditt tv-utbud 
med fler kanaler än de som ingår i grundutbudet är välkommen att kontakta Com Hems kund-
tjänst.

Mats Carlsson,  
IT-ansvarig på HFAB

HAR DU  
FRÅGOR

OM DIN TV?
RING COM HEMS  

KUNDTJÄNST  
PÅ 90 222
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Må, Ti, To, Fr: 11–17
On: 11–18 

(t.o.m. 31 maj)

Fr.o.m. 1 juni:
Må-Fr: 11–16.30 

BoButikens öppettider
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Det går även bra att kontakta Com Hems 
kundtjänst för att få support.

– Vi samarbetar med radio- och tv-handlare i 
Halmstad, så de är också förberedda på frågor 
från HFAB:s hyresgäster, berättar Jonas 
Abrahamsson, på Com Hem.

HFAB FÅR MÅNGA frågor om leverantörsbytet 
och varför man ändrar på något som fungerar bra.

– Vi måste följa lagen och göra en upphandling 
när avtalet med en leverantör löper ut och den 
här gången var det Com Hem som vann upp-
handlingen, förklarar Mats Carlsson och 
fortsätter:

– Vi vet att tv:n är en trygghet för många och 
att förändringar kan orsaka oro, men vi känner 
oss trygga med Com Hem som leverantör och ser 
deras långa erfarenhet från tv-branschen som en 
stor fördel när det gäller servicen till våra 
hyresgäster.

– DEN TEKNISKA utvecklingen 
har gått snabbt framåt och vår 
gamla webbplats hängde inte 
riktigt med, säger Lina Keilo, 
kommunikatör och projektle-
dare för nya HFAB-webben.  

En nyhet är att sajten är 
responsiv. Det innebär att 
sidornas utseende anpassar sig 
beroende på vilken skärmstor-
lek den som surfar har.

– Vi vill tillmötesgå de kunder som 
använder hfab.se på mobila enheter, 
eftersom det är en snabbt ökande andel av 
besökarna. HFAB har sedan tidigare en 
app, men den täcker inte in allt som 
webbplatsen erbjuder, säger Lina Keilo.

PÅ NYA WEBBEN möts besökaren av en 
toppmeny med fyra alternativ, som gör 
det enkelt att hitta det man söker. Här 
finns nyheten ”Min fastighet”, där du ge - 
nom att välja din bostadsadress kan hitta 
kontaktuppgifter till din kundvärd och hus- 
värd, men också aktuell information och 
annat som är bra att veta som hyresgäst.

– Vi hoppas att ”Min Fastighet” ska bli 
frekvent använd. Där kommer det att 
fin nas mycket matnyttig information, som 
berör just dig och dina närmaste grannar, 
säger Lina.

Bosök återfinns under menyalternativet 
”Hitta ledigt” och fungerar precis som 
tidigare.

– Lägenhetsuthyrningen sker 
fortfarande via Bosök. Där har 
vi inte gjort några större föränd-
ringar, utan där kommer man 
att känna igen sig, säger Lina 
Keilo.

 MÅLET ÄR ATT hfab.se ska 
innehålla all information, som 
hyresgästerna behöver om sitt 
boende.

– Självklart kan man fortfarande ringa 
till oss om man har problem eller frågor, 
men vår ambition är att det i ännu högre 
utsträckning ska gå att själv hitta svaren, 
både som hyresgäst och lägenhetssökande, 
säger Lina Keilo.

Inför omgörningen frågade HFAB 
hyresgäster, besökare på sajten och 
medarbetare vad de vill ha ut av hfab.se 
och resultaten har varit vägledande för 
arbetet med den nya webben.

Vid första anblicken är mycket nytt, 
men Lina Keilo är övertygad om att 
användarna kommer upptäcka fördelarna 
med den uppdaterade webbplatsen.

– Den ser annorlunda ut och precis som 
med alla förändringar behöver man ge 
den lite tid. När man väl bekantat sig med 
den nya sajten är den lätt att använda och 
navigera på. Den nya webbplatsen är ett 
första steg mot fortsatt digital tjänste - 
utveckling.

VAD GÄLLER 
FÖR MIG?

Du som berörs av  
leverantörsbytet i  
kabel-tv-nätet har  
fått information  
hem i brevlådan.

Lina Keilo,  
kommunikatör och 
projektledare för 
nya HFAB-webben

Information
Com Hem – ny tv-leverantör hos HFABUnder vecka 22 (31 maj) får du ny leverantör av kabel-tv, Com Hem. Det innebär att ditt kanalutbud 

kommer att utökas med fler tv-kanaler i det analoga grundutbudet. 

Det kommande utbudet innhåller: 
 

Vid övergången till Com Hem behöver du göra en så kallad kanalsökning med hjälp av din fjärr- 

kontroll. Information om hur du gör kanalsökningen finns i tv:ns bruksanvisning, men de flesta tv- 

apparater har i dag en automatisk kanalsökning. När kanalsökningen är genomförd kan du börja  

titta på dina tv-kanaler.

Du får också ett digitalt startutbudOm du har en, av Com Hem, godkänd digital-tv-mottagare (digitalbox eller tv-modul) får du även 

tillgång till ett digitalt startutbud. Då behöver du alltså varken abonnemang eller programkort för att 

se följande kanaler med högre bildkvalitet: 

Du kan utöka ditt tv-utbudFör de hyresgäster som i dag har digital-tv via Bredbandsbolaget erbjuder Com Hem ett ersättnings- 

erbjudande. För mer information och beställning av detta, kontakta Com Hem från och med 20 april 

på telefon 90 222, alternativt besök en av de lokala återförsäljarna som kan berätta mer:
- Elgiganten
- SIBA
- Ljudcenter Audio Video- HiFi-klubben
- PhoneHouse

Vid frågor – kontakta kundservice hos Com Hem
Com Hem finns tillgängliga för dig som har frågor inför eller vid övergången, välkommen att ringa 90 222.Med vänliga hälsningar

Halmstads Fastighets AB & Com Hem AB

DE HÄR TV-KANALERNA  
INGÅR I HYRAN

ANALOGA KANALER: svt1, svt2, svt24, 
Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, 
TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, 
TV10, Kanal 11, TV12, lokalkanal, TLC 
och FOX.

DIGITALA KANALER: svt1, svt2, svt24, 
Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV4, 
TV6, Axess TV och FOX.

VILL DU HA FLER KANALER? 

Com Hem har tagit fram ett erbjudande 
till HFAB:s hyresgäster på paketet TV Silver, 
med 41 kanaler, varav 13 HD-kanaler. 
Kontakta Com Hem för mer information!

Du kan också vända dig till en av  
Com Hems återförsäljare i Halmstad: 
Elgiganten, Siba, Ljudcenter Audio 
Video, HiFi-klubben eller PhoneHouse.

Så blir nya hfab.se
 

I dagarna är det premiär för nya hfab.se. Webbplatsen har bland annat  
fått en ny tydlig toppmeny, som gör det enkelt att hitta rätt, och en  
förbättrad sökfunktion. Dessutom fungerar den lika bra i mobilen  

eller surfplattan som via datorn.

TEXT: MONICA FORSBERG
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RÖRELSEGLÄDJE. Anna Lindskog 
testar crossmix på Medborgarservice 
Andersberg för första gången.
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Skratt, svett och 
rörelse på Andersberg

hallå! PÅ PLATS

Alla bord och stolar är undanröjda från festsalen på Medborgar-
service Andersberg. Det är tisdagskväll och dags för cirkelträning med 

Gymmix Pulsen. På golvet finns tio stationer med instruktioner och 
redskap utplacerade och när klockan närmar sig 19 droppar  

motionärerna in, en efter en.
– Det är inte alla som gillar att träna i maskiner, det här är fantastiskt 

roligt och samtidigt bränner man fett, säger Neggi Alemu, 46.

TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: PATRIK LJUNGMAN

PÅ SCHEMAT STÅR Crossmix, en slags 
cirkelträning där alla tar i efter egen 
förmåga. Det småpratas och stämningen är 

familjär, många av deltagarna är trogna Gym-
mix-motionärer. Neggi Alemu berättar att hon 
brukar gå på 4–5 pass varje vecka, runt om i 
Halmstad.

– Passet här på Medborgarservice är nära och bra 
för mig som bor på Fyllinge. Jag önskar att fler 
kvinnor ska upptäcka att det finns och komma hit 
och prova. 

En sak är nämligen speciell med det här passet 
– det är bara öppet för kvinnor. 

– Vi vill att alla ska känna sig bekväma och 
hoppas att fler här ifrån Andersberg ska hitta hit, 
säger ledaren Anette Agbrant. 

– Vi är bara kvinnor i alla åldrar. Man behöver 
inte skämmas, det är bara att komma som man är. 
Det är det som är så underbart, fyller Neggi i.

MUSIKEN PUMPAR IGÅNG och det är dags att få 
upp värmen i kroppen. Efter några minuter med 
klassiska gympaövningar börjar allvaret. Några 
motionärer är nya på passet idag, så Anette går 
igenom och visar övningarna på de olika 
stationerna. Ett varv ger både styrketräning och 
ordentligt med flås. Det är armhävningar, axelpress 
med gummiband, höga knän med vrid, löpning 
fram och tillbaka mellan koner, benstyrka – och så 
får magmusklerna sitt. 

– Nu kör vi, först ett uppvärmningsvarv med 30 
sekunder på varje station, instruerar Anette.
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hallå! PÅ PLATS

”Vi kör mycket 
basövningar, det ska 
vara enkelt att hänga 
med även om man inte 
är van vid att träna.”

CIRKELTRÄNINGEN PÅ ANDERSBERG skiljer sig 
lite från övriga Gymmix-pass eftersom den är 
utformad för att passa motionärer som fått 
fysisk aktivitet utskriven på recept, men passet 
är öppet för alla Gymmix-medlemmar.

– Vi kör mycket basövningar, det ska vara 
enkelt att hänga med även om man inte är van 
vid att träna. Alla som kommer hit ska känna 
att de klarar av det, förklarar Anette.

Därmed inte sagt att den träningsvane inte 
kan få sig en ordentlig utmaning …

Fysisk aktivitet på recept är ett samarbete 
mellan Region Halland och Hallands Idrotts-
förbund och aktiviteter finns på tre nivåer. 
Målet är att man ska komma igång att motio-
nera och sedan fortsätta på egen hand. De 
föreningar som erbjuder aktiviteter på nivå 1 
har särskilt utbildade ledare.

– När ett recept skrivs ut på nivå 1, så skickas 
det också till idrottsföreningen, som hör av sig 
och bjuder in till aktiviteten. Allt blir enklare om 
man får personlig kontakt med någon, som kan 
svara på allt ifrån vad man ska ha på sig till vem 
som möter upp på plats, säger Rauni Hannula, 
idrottskonsulent och samordnare för fysisk 
aktivitet på recept på Hallands Idrotts förbund.

PÅ GOLVET I Medborgarservices festsal är det 
fullt fokus. Alla vet vad som gäller.

– Nu är vi i slutet på terminen, så vi kör en 
minut på varje station, det klarar ni, det vet jag. 
Är ni redo? Anette trycker igång klockan och 
alla ger järnet.

– Det ser jättebra ut, ni är starka, peppar 
Anette.

Zora Miletic, 74, har tränat med Gymmix i 
tio år och går varje vecka på cirkelträningen på 
Andersberg.

– För mig passar det. Det gäller att hålla 
igång så länge man kan, säger hon.

Efter 34 år i eget hus på Gustavsfält är Zora 
tillbaka på Andersberg.

– Jag trivs bra i området. I februari var  
det 50 år sedan jag kom till Halmstad från 
dåvarande Jugoslavien och flyttade in i min 

TRÄNING FÖR ALLA. Zora Miletic, Neggi Alemu och Cizzi Lindholm tränar med Gymmix flera gånger i veckan. 
”Man är som en familjemedlem i föreningen”, säger Neggi.

UPPVÄRMNING. Innan cirkelträningen drar igång gäller det att få upp värmen. Anette Agbrant, med ryggen mot kameran, coachar motionärerna Neggi Alemu, Zora Miletic, Zege Solomon, Hanna Svensson och Anna Lindskog.
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GF GYMMIX PULSEN
VAD? En ideell gymnastikförening, certifie-
rad av Svenska gymnastikförbundet

VERKSAMHET: Gruppträning i olika former 
– lätt- och medelgympa, crossmix, box, 
core, efit, latin fusion, yoga, Bamse gympa, 
fantasi- och äventyrsgympa och familjegympa

ANTAL PASS: 21 pass i veckan, varav 7 
barnpass

ÅLDER: Föreningen firar 70 år i år!

MEDLEMMAR: Cirka 450

VAR? Festsalen på Medborgarservice 
Andersberg, Halmstad Arena, Brunnsåkers-
skolan, Furulundsskolan, Snöstorpsskolan, 
Kattegatthallen och Stenstorpshallen

NÄR? Höstens schema drar igång vecka 35

MER INFO: gymmixpulsen.se

första etta här på Andersberg. Jag känner mig 
trygg här.

TROTS EN DEL sammanbitna miner går det inte 
att ta fel på att alla har roligt. 

– Det är härligt och tränarna är helt fantas-
tiska, de gör att man får kraft, säger Neggi 
Alemu.

Det är mycket skratt, svett – och glädje… 
inte minst när det sista varvet i cirkelträningen 
är slut.

– Jättebra jobbat! Nu är vi värda lite avslapp-
ning, berömmer Anette och rundar av passet 
med stretch och nedvarvning, innan ett gäng 
svettiga, trötta och nöjda motionärer försvinner 
ut i tisdagskvällen. ]

FOKUS. Efter några varv i cirkelträningern börjar armarna bli möra, men Zege Solomon kämpar på.

UPPVÄRMNING. Innan cirkelträningen drar igång gäller det att få upp värmen. Anette Agbrant, med ryggen mot kameran, coachar motionärerna Neggi Alemu, Zora Miletic, Zege Solomon, Hanna Svensson och Anna Lindskog.
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INGE LYDEVIK, 64, är en välkänd profil i 
Halmstad, inte minst inom lokalidrotten där 
han var mångårig och framgångsrik målvakt i 

Sperlingsholm i de lägre 
divisionerna följt av ett 
kvarts sekel som tränare och 
lagledare i fotbollsförening-
ar som Leikin och Snöstorp/
Nyhem.

– Jag har alltid varit 
sportintresserad och tycker 
om sociala sammanhang, 
förklarar han.

”Inge’ vidare” skulle man 
skämtsamt kunna säga om 
hans egen aktiva karriär 
– men den vitsen får absolut 
inget gehör bland ortens fotbollskännare. 1983 
gjorde han sitt livs bästa säsong som keeper för 

kamratlaget i Sperlingsholm när han släppte in 
blott 13 bollar på 22 matcher (0,59 i snitt) – och 
laget tog ett historiskt steg upp i division 5.

– Ja, det är ett roligt 
minne. Tiden i Sperlings-
holm bjöd på många glada 
skratt. Vi var ett väl sam-
mansvetsat gäng. Det ska 
samtidigt påpekas att vi 
hade en ramstark fyrbacks-
linje som hjälpte till att 
hålla motståndarna borta 
från vårt eget mål, säger 
han och nämner försvars-
spelarna Göran Blom, 
Bengt Bengtsson, Benny 

Torstensson och Hans-Olof 
Sandkvist.

Inge Lydevik har gott handlag med det mesta.

”Jag har  
alltid varit 

sportintresserad
och tycker om 

sociala
sammanhang”

Golfbanan är hans
andra hem

Holm, Sperlingsholm och Vallås. Inge Lydevik trivs på alla ställena.  
Holm är platsen där han bodde som liten grabb och där han numera  

tillbringar ledig tid på golfbanan i goda vänners lag. I tolv säsonger var han 
fotbollsmålvakt i lilla Sperlingsholms IF med rekordnoteringen bara  
13 insläppta mål 1983. Nästa år 40-årsjubilerar han som hyresgäst  
hos HFAB med trivsamt boende i lägenhet på Vallås. Nu har han  
”peggat upp” och laddar för den årliga HFAB-golfen som avgörs  

på Tylösand efter sommaren. 

TEXT: KENT JOHANSSON  FOTO: PATRIK LJUNGMAN

hallå! KNACKAR PÅ

hallå! KNACKAR PÅ
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hallå! KNACKAR PÅ

INGE LYDEVIK
ÅLDER: 64

FAMILJ: Hustrun Gerd, sonen Patrik 
samt dottern Jessika med sambon Martin 
Olsson och barnbarnet Elliot, 2 år

BOR: Fyrarumslägenhet på Nyvången, 
Vallås

GÖR: Pensionerad styckare

KOPPLAR AV MED: Spelar golf (hcp 18), 
kollar på fotboll och umgås med familj 
och vänner

MIDDAGSTIPS: Kött, grillad entrecote 
med råstekt potatis, kantarellsås och 
grönsaker 

BÄST PÅ TV: Sport i allmänhet och 
fotboll i synnerhet

LYSSNAR PÅ: Gärna rock’n roll från 
50-talet

MÅ BRA-TIPS: Vistas utomhus, trivs allra 
bäst på golfbanan

NÄR MAN ÄR EN GLAD PENSIONÄR … 
Inge Lydeviks golfintresse innebär en me-
ningsfull sysselsättning på lediga stunder. 

Den natursköna hemmabanan ligger i 
Holm, inte långt från den plats där han 

bodde som liten grabb.
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GOA GUBBAR. En förmiddag i veckan träffas den här kvartetten och avverkar 18-hålsbanan i Holm. Inge Lydevik, 
till vänster, tillsammans med golfkompisarna Göran Wallentin, Kent Johnsson och Ingvar Andersson, samtliga med 
ett gemensamt förflutet inom fotbollen.

hallå! KNACKAR PÅ

HAN ÄR VAN ATT briljera med händerna, 
antingen som fotbollsmålvakt, golfspelare eller i 
yrkesrollen som först kock och senare styckare 
till köttdiskarna inom dagligvaruhandeln. Efter 
restaurangköken hos Hotel Mårtenson, Gröna 
Hästen (Laholm) och nedlagda Domus vid 
Stora torg blev han styckare hos lokala 
kooperativa livsmedelsbutiker. Fram till 
pensioneringen förra sommaren, jobbade han i 
många år på City Gross stormarknad på 
Stenalyckan, inte långt från bostaden på Vallås.

– Bästa köttbiten? Tja, smaken är ju olika, 
men för egen del föredrar jag entrecote eller 
oxfilé.

Helt och hållet har Inge inte lämnat yrkes-
banan. Ett par dagar varje vecka reser han runt 
i trakten och håller i olika event och kampanjer 
åt charkuteriföretaget Korvpojkarna.

– Det är trevligt att fortfarande ha en 
sysselsättning, att komma ut och träffa folk, 
säger han. 

LEDIG TID TILLBRINGAS gärna på golfbanan. 
Något överdrivet kan man säga att golfbanan är 
hans andra hem. Holms GK är hemmaklubben 
sedan 2011. Fyra år tidigare gjorde han sin 
första HIO, hole in one, på 18:e hålet på 
Bäckavattnet. Vänsterspelaren firar även 
triumfer genom sin puttningsteknik. Ett mål 
under säsongen är att komma med i den 
populära HFAB-golfen, bara för hyresgäster, 
som avgörs på Tylösands södra bana. 2014 blev 
det en andraplacering för Inge medan sonen 
Patrik blev etta. Kanske dags för ombytta roller 
i år?

– Golfen är en perfekt sysselsättning, bra för 
både kropp och själ, tycker Inge som bildar en 
egen liten ”golfliga” med andra före detta 
fotbollsprofiler som Ingvar Andersson (HBK), 
Kent Johnsson (Halmia) och Göran Wallentin 
(Örnia).

– Jag går även en del rundor ihop med 
Patrik. En vecka om året brukar vi åka till 
Spanien eller Portugal för att svinga loss på 
internationella banor.

BORTA BRA MEN hemma bäst. Inge och 
hustrun Gerd är genuina Vallåsbor. 1977 
skaffade de sig en bostad på Strandvallen, men 
bor sedan 1991 i en fyrarumslägenhet vid ena 
husgaveln på Nyvången.

– Vi trivs ypperligt, säger han. Vi har alltid 
bott i lägenhet och hos HFAB. Det är bekvämt 
och bekymmersfritt. Eftersom vi bor på första 

våning har vi tillgång till en uteplats där vi 
tillbringar mycket tid under sommarmånader-
na, med lite egna odlingar och annat gemyt. Att 
bo på Vallås är perfekt, med närhet och cykel-
avstånd till både sta’n och Östra stranden. Här 
finns också fina grönområden och en ny 
lekplats, Solrosparken, dit vi kan gå med vårt 
barnbarn.

Inge Lydevik har inget att klaga på. Ja, det 
skulle kanske vara golfsvingen i så fall …  ]

”Golfen är  
en perfekt  

sysselsättning,  
bra för både  

kropp och själ.”
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hallå! KNACKAR PÅ

GILLAR GOLF. Inge Lydevik är en lokal idrottsprofil med 
många år som aktiv spelare och ledare i fotbollsklubbar
som Sperlingsholms IF och Snöstorp Nyhem. Idag är det  

golf som gäller.

HFAB-golfen 2016 spelas  
9 september på Tylösands södra bana. 

Anmäl ditt intresse till  
event@hfab.se senast 17 augusti.

För chans att delta, uppge: 
Namn, adress, e-postadress,  

hcp och golf-id.

HFAB-GOLFEN
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hallå! HISTORISKA FASTIGHETER

Här är  
taket en  
huvudsak

BERÄTTELSEN OM den stora byggnaden i 
holländsk renässansstil sträcker sig 
dock längre tillbaka än så. Ritningarna 

över huset är både odaterade och osignerade 
men troligtvis byggdes det som bland annat 
skulle bli ett järnvägshotell någon gång i slutet 
på 1800-talet. Så småningom blev hotellet till 
permanenta boenden. En av de som hade sitt 
hem på Bredgatan under 1900-talet var 
konstsamlaren Egon Östlund, som föddes 
under samma period som huset uppfördes. Att 
Östlund spelade en viktig roll för bildandet av 
Halmstadgruppen är känt, och antagligen var 
det dessa kontakter som ledde till att målar - 

Siken
KVARTERET

TEXT: HILDA BLOMBERG  
FOTO: PATRIK LJUNGMAN / HFAB ARKIV

En gång i tiden bestod husen i 
kvarteret Siken på Bredgatan  
i Halmstad av flotta paradvåningar 
med kakelugnar i varje hörn. Men 
i dag är det inte främst de höga 
taken och sirliga stuckaturerna 
som andas historia i de numera 
uppdelade lägenheterna. I stället  
är det 1900-talsmålaren Edvard 
Högardh som satt sin prägel på 
kvarteret och på så sätt gjort det 
unikt.

MED HÖJD BLICK. Christer Wickström 
betraktar takmålningen i det som en 
gång var ett trapphus. Numera fungerar 
utrymmet som matsal.
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mästaren Edvard Högardh 1936 
fick uppdraget att sätta färg på 
taken i Siken. Högardh var 
nämligen själv god vän med flera 
av medlemmarna i Halmstad-
gruppen. Hans sirliga och 
detaljrika målningar kan även ses 
på flera andra håll i Halmstad, 
bland annat på Röda kvarn och 
Svarta Örnshuset.

SOM FÖRBIPASSERANDET kan 
man skymta en av de mäktiga 
takmålningarna i portgången till 

Bredgatan 7 genom grinden. Men 
även inne i bostäderna, som sedan 
drygt tjugo år tillbaka ägs av 
HFAB, finns konsthistoria att 
upptäcka. I en av de utsmyckade 
lägenheterna bor Åsa och Christer 
Wickström. De flyttade in för sex 
år sedan och bestämde sig genast 
för att för att använda rummet med 
det pampiga taket som matsal.

Utrymmet har tidigare varit ett 
trapphus men är sedan många år 
tillbaka inbyggt i själva lägenheten. 
Nog är rummet lite smalt och 

BREDGATAN 1946. Siken uppfördes i slutet av 1800-talet 
och delar av kvarteret fungerade inledningsvis som järnvägshotell.

trångt, men här ryms ändå bord och stolar för 
ett mindre middagssällskap. Eftersom hela 
taket är ornamenterat har Åsa och Christer i 
stället för takkrona satt en lampa på väggen 
som lyser upp rummet.

– Egentligen är det ingen som har sagt att vi 
inte får röra taket, det är bara underförstått, 
berättar Åsa och Christer fyller i:

– När vi först såg taket tänkte vi “oj då”. 
Men vi tycker om det och rummet passar 
faktiskt väldigt bra som matsal. Det är roligt att 
kunna visa upp något annorlunda för våra 
gäster. ]

Åsa och Christer 
Wickström, hyresgäster  
i kvarteret Siken.

UNDANGÖMD KONST. I portgången till Bredagatan 7 
syns en av Edvard Högardhs eleganta takmålningar 
genom grinden.

SIKEN
SIKEN
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@ Per 
Wahlén

30-tals-
feno-
men

Placerar
försåt Slira Tugget Motvilja Rör 

jorden Agat Vågar 
inte Sektorn
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Påver-
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landet
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na med
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Haj
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På 

kroken

Filuren
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Spiran
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Svin-
del

Som av
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ledaren

Med re-
jäl stuss
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Led
Datorn

förr
Åträd
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lera

Niagara
Guanaco
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Sticks

Misär
Nogräk-

nade
Käkade

Gjord

Träna
Avsett

Kölar

Nod

Grop
Strå

Ilsken
Miss

Tinga
Nasse
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ner
Hågat
Efter
antal

Mule
Upphov

Stång
Oxe
Ven-

tilerad

Nummer 
åt båda 
hållen

Obehag

Byrå
Gyttja

Vikt
Är 

fängs-
lande?

Små 
stenar?

Funk-
tion

LÖSNING  
VÅRKRYSSET

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 augusti 2016.

NAMN

REBUS

ADRESS

POSTADRESS

Sommarkrysset

hallå! KLURAR

VINN
SPORTLOTTER!
2 ST SKRAPLOTTER VARDERA  

TILL DE 20 FÖRSTA DRAGNA  

LÖSNINGARNA MED  

RÄTT REBUS.

Stefan Hoff 
Andersbergsringen 105

Leif Leihed 
Kungsgatan 24B

Britt-Lis Mehlin 
Kornhillsvägen 34

Mai Mogren 
Norra vägen 19

Birgitta Karlsson 
Linnegatan 23

Leif Svensson 
Norsbergsvägen 24A

Karolin Nilsson 
Erik Olsons gata 4

Berith Andersson 
Hyltegatan 8

Lars Nilsson 
Fredsgatan 19

Barbro Hall 
Tynavägen 2C

Gerd Gertmo 
Esaias Thoréns gata 10

Göran Pettersson 
Fågelvägen 1

Gull-Britt Aaltonen 
Maratonvägen 36D

Bo Hedlund 
Tynavägen 16A

Birgitta Larsson 
Långgatan 26A

Birgit Kristiansson 
Mossegatan 8A 
Oskarström

Monica Lindberg 
Gravyrplatsen 15

May Candell 
Fågelvägen 6E

Eva Lundgren 
Maratonvägen 34B

Berit Persson 
Fågelvägen 7

VINNARE  
NR 1 2016
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MATS SJÖDIN 
LOGISTIK/ORDERPLOCKARE, 
KLACKERUP

– Sill och nypotatis hör 
sommaren till, speciellt vid 
midsommarfirandet.

Vad äter du helst på sommaren?
SAMTAL MED BESÖKARE VID UTDELNINGEN AV TOMATPLANTOR PÅ KLACKERUP:

JANICA KASKIKALLIO
ARBETSSÖKANDE, GRANATVÄGEN

– En fetaostsallad smakar 
särskilt bra på sommaren, en 
mysig kväll på balkongen. Till 
salladen vill jag gärna ha en 
vattenmelon och ett glas  
vatten. Förhoppningsvis kan 
man ”toppa” anrättningen 
med egna körsbärstomater.

hallå! FRÅGAR

HELENE ALTEMYR 
KUNDVÄRD HFAB,  
BOENDE I TRÖNNINGE

– En marinerad och grillad 
kycklingfilé är god sommar-
 mat. Smakar extra gott med 
en egengjord och kryddig po-
tatissallad. Gubben får sköta 
grillen …

MARIA SJÖDIN 
UNDERSKÖTERSKA, KLACKERUP

– Fläskfilé på egen grill är 
alltid gott. Till det vill jag 
gärna ha klyftpotatis och en 
god tomatsallad, gärna från 
egen skörd.

RICKARD PETTERSSON 
PERSONLIG ASSISTENT, STÅLGATAN

– Grillad fläskfilé tillhör mina 
favoriter. Gärna med potatis-
gratäng och en fräsch sallad. 
Och varför inte en kall öl till!?

TEXT: KENT JOHANSSON
FOTO: PATRIK LJUNGMAN



BARNSKOLANDET
Fredsgatan 11, Halmstad
ÄGARE: Jytte och Håkan 
Mattsson

GÖR: Driver skobutik för barn

BARNSKOLANDET

Bra skor  
för små fötter

Att ha ordentliga skor är viktigt – 
inte minst när man är liten. Barnsko-
Landet är Halmstads enda butik, som 
är helt inriktad på skor för barn.

– Allt grundläggs i tidig ålder, 
därför har vi fokus på skor som är 
hållbara och bra för barnens fötter, 
säger ägaren Jytte Mattsson.

I den lilla, mysiga lokalen på 
Fredsgatan finns färgglada lära-gå-
skor, sneakers, sandaler och gummi-
stövlar i olika prisklasser, men även 
mjukdjur och regnställ. Tanken är att 
låta sortimentet växa efter hand.

– Till hösten kommer vi bland 
annat att komplettera med vinter-
overaller, mössor och vantar, berättar 
Jytte.

Efter att ha jobbat med skor i  
16 år kände hon att det var dags att 
förverkliga sin och maken Håkans 
dröm om en egen barnskobutik. I 
framtiden finns planer på en 
webbshop, men viktigast är butiken, 
där kunderna kan komma in och få 
personlig service.

– Här blir alla kunder sedda och 
kan få hjälp. Det tror jag på. Mötet 
med kunderna är det jag tycker är 
allra roligast, säger Jytte.

För alla som har försökt, vet att 
det inte är helt enkelt att köpa skor 
till barn. Jytte tipsar om att ta hjälp 
med att mäta foten i butiken och att 
sedan prova skon på, för att se hur 
barnet går i den.

– Även om måttet är rätt är det 
inte säkert att den sitter bra på 
foten, säger Jytte.

hallå! ERBJUDER

Klipp ut och ta med!

Köp ett par skor för minst 300 kr på BarnskoLandet och få ett par 
skoskydd från Cruusa of Sweden eller ett mjukdjur från Bukowski 

Design på köpet (värde cirka 100 kr). 
 

Klipp ut kupongen och lämna den på BarnskoLandet. Erbjudandet gäller 
en gång per kund, till och med 1 augusti 2016.
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BARA FÖR BARN. Håkan och 
Jytte Mattsson har gjort verk-
lighet av drömmen om en 
egen barnskobutik.

Skoskydd eller  
mjukdjur på köpet!


