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PERENNPLANTERINGEN 
på Frescoplatsen i Bäckagård är ett av 

många exempel på HFAB:s Gröna Rum, 
signerade trädgårdsarkitekten Stefan 

Mattson. Träden har ersatts med 
 lämpligare växtlighet och det finns nu 
en liten lekplats med sand för mindre 
barn liksom en pergola som fungerar 

som samlingsplats med grillmöjligheter.



, Rotorp/Vårhem. Den förnyelse av  
15 hus i södra Vårhem som inled-
des  2013 avslutas hösten 2015. Då 
har 299 lägenheter fått nya badrum 
med nya avloppsstammar, ny el och 
mekanisk frånluft samt renoverade 
balkonger. Fasaderna är nymålade och 
taken omlagda.

, Vallås, Kornhillsvägen. Under 
hösten 2014 påbörjas renovering av 
skadad betong utvändigt i Kv Volymen 
som omfattar fem gårdar med 184 
lägenheter, byggda 1973-1975.

, Centralt öster, Snöstorpsvägen. 
88 lägenheter i trevåningshusen på 
Snöstorpsvägen 9 A-M har i etapp 
1 renoverats utvändigt och fått nya 
fönster, renoverade tak, balkonger 

och fasader samt mekanisk från-
luftsventilation med mera. I etapp 
2, som startar våren 2015, planeras 
invändiga arbeten i kök, badrum, 
säkerhets dörrar, renovering av trapp-
hus  inklusive nya postboxar och nya 
 elinstallationer. Tanken är att vissa 
delar av kök- och badrumsrenovering-
arna blir valbara enligt förutbestämda 
priser så att hyresgästerna själva kan 
påverka hyresnivån.

, Linehed. I området, som har 778 
lägenheter, renoveras samtliga 
köksstammar. Parallellt med detta har 
hyresgästerna möjlighet att välja att 
få sina kök renoverade. Renoveringen 
startade 2014 och pågår till hösten 
2015.

, Andersberg, höghusen. Den 
renovering av avloppsstammar och 
byte av värmesystem som gjordes på 
Andersbergsringen 119–133 under 
2013–2014 fortsätter med mot-
svarande arbeten i nummer 101–117 
med start i augusti 2014. Arbetena 
pågår fram till sommaren 2015. I 
samband med underhållsarbetena 
kompletteras befintliga ventilations-
system med frånluftsvärmepump 
vilket minskar fastigheternas energi-
förbrukning.

Fortlöpande genomförs en mängd mindre 
upprustningsprojekt i andra delar av 
beståndet.
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Så kan hyresgästernas betyg sammanfattas i 2014 års stora hyresgäst
undersökning som HFAB genomfört för femte gången sedan 2009. Betyget blev 
68,0 på en hundragradig skala vilket är 1,8 indexenheter högre än i 2013 års 
undersökning. Likt tidigare år är hyresgästerna mest nöjda med tvätt stugan och 
med HFAB:s service och tillgänglighet. Störst ökning hade betyget för lägen
hetens standard som ökade med hela 4 indexenheter från 57 till 61.  
Även utemiljö samt trygghet/säkerhet ökade rejält med 3 enheter. 

Vi fortsätter att rusta upp

HFAB:s hyresgäster mer nöjda!

RESULTAT 2009-2014 2009 2011 2012 2013 2014

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

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 61 63 63 64 64

GEMENSAMMA UTRYMMEN 60 62 62 61 63

TVÄTTSTUGAN 71 72 72 72 72

LÄGENHETENS STANDARD 58 58 57 57 61

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV LÄGENHET 59 58 57 60 59

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 68 71 73 72 73

UTOMHUSMILJÖ 67 64 67 68 71

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHET 63 64 64 64 66

TRYGGHET/ SÄKERHET 60 64 66 66 69

I DE SENASTE åren har HFAB satsat cirka 150 mnkr per år på att rusta upp 
fastigheterna. För 2015 kommer nivån att öka. Större projekt just nu är:

Ulf  Nilsson  
Affärs utvecklings- 
och kommunika-
tionschef

”FAKTORER SOM UTMÄRKER sig 
2014 är lägenhetens standard 
som ökat med 4 enheter, utom-
husmiljö där betyget ökat med 
3 samt trygghet/säkerhet där 
betyget också ökat med 3 
 enheter. Samtliga faktorer är 
områden där vi under de 
 senaste åren satsat mycket 
 resurser. Dessa satsningar 
kommer att fortsätta, inte minst 
genom HFAB:s nya trädgårds-
förvaltare, Anna Baeck, som tar 
över efter Stefan Mattson. 
Omfattande upprustnings-
projekt har också startats de 
senaste åren och flera av dessa 
fortsätter även 2015. Samtidigt 
producerar HFAB många nya 
lägenheter runt om i Halmstad. 
En nyhet för 2015 är att vi 
 anställer egna miljövärdar för 
att ytterligare sätta fokus på en 
god utemiljö i 
våra bostads-
områden.”



NÖJDHETEN ÄR FORTSATT hög med  
bonusfonden, som är HFAB:s modell  
för att låta hyresgästen själv ta ansvar  
för och bestämma över lägenhetens  
inre underhåll. 

Bonusfonden Nöjdhet med bonusfond (skala 1-10)

Hur nöjd är du med… 2009 2011 2012 2013 2014

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

Hjälp och bemötande vid beställning och av 
åtgärder?

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

Utförande och resultat av arbetet som har 
utförts? 

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

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

*) Frågan ställdes inte 2009

FELANMÄLAN 2009 2011 2012 2013 2014

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

3-7 dagar 20 % 22 % 22 % 22 % 20 %

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  
72 procent av de som felanmält att de 
gjort det via telefon. Ingen större  
förändring har skett de senaste åren.

Felanmälan 

Hur gjorde du din felanmälan?*

19% (19)
BESÖK HOS  

HFAB

25% (24) 
HEMSIDA/ 

MAIL

72% (71)
TELEFON

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

64 PROCENT AV de anmälda felen åtgärdas inom 1–2 dagar vilket är kortare än  
i undersökningen 2013. Hur fort ett fel avhjälps beror också på felets karaktär.

UNDER 2015 ANSTÄLLER HFAB fyra 
miljövärdar som ska hjälpa till med viss del 
av den yttre skötseln i bostadsområdena. 
Genom miljövärdarna kommer vi att öka 
närvaron i bostadsområdena ytterligare. 
Deras arbetsuppgifter blir underhåll och 
skötsel av träd, prydnadsplanteringar, 
 perenner och lekredskap. De ska även ha 
viss tillsyn i sina områden, informera om 
bland annat källsortering och komposter-
ing och sköta miljöstationen. 

Miljövärdar

2009 2011 2012 2013 2014

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

DRYGT ÅTTA AV TIO personer (82 procent) som felanmält tycker att felet åtgärdades inom 
rimlig tid, vilket är en försiktig förbättring jämfört med 2013 års undersökning.
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GRÖNSKA I GETINGE.  I de östra delarna av Klockarevägen finns nu en parkmiljö med samlingsplats och en spän-
nande perennplantering. En mindre lekfunktion för yngre barn har tillkommit och gångstråket har fått parkkaraktär. 
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KLOTET

KLACKERUP

LINEHED
NYHEM

ANDERSBERG

FYLLINGE

SÖNDRUM

BÄCKAGÅRD

ROTORP/VÅRHEMDistrikt 
Väst Tätort

Distrikt 
Öst

Husvärdskontor

ÖSTRA DELARNA 
AV STADEN

Tidigare undersökningar har bland annat lett 
till detta:

, Flera nyrenoverade lägenheter har 
 funnits för visning på olika håll i 
 distriktet för att ge hyresgäster 
 inspiration att renovera med hjälp  
av sin bonusfond. 

, På Carl Kuylenstjernas väg, Gustavs-
fält, har vi installerat nya miljöhus 
samt nergrävda sopbehållare. Vi satte 
samtidigt upp nya områdeskyltar med 
belysning.

, På Carl Kuylenstjernas väg har också 
nya säkerhetsdörrar, passersystem och 
postboxar installerats.

, Linehed har fått ny ytterbelysning och 
även här har sopbehållare grävts ner.

, Delar av utemiljön har renoverats på 
Klackerup, Nyhem. 

, Ett utegym riktat till äldre har byggts 
på Klackerup.

, Klackerup har fått nytt boknings-
system till tvättstugan. 

, Renovering av avloppssystemet på 
Andersbergsringen 119–133.

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2014

DISTRIKT ÖST 2014

NFKI  
helhetsbetyg på hyresvärden 67

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 62

GEMENSAMMA UTRYMMEN 63

TVÄTTSTUGAN 69

LÄGENHETENS STANDARD 59

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV LÄGENHET 57

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 73

UTOMHUSMILJÖ 69

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHET 65

TRYGGHET/ SÄKERHET 69

Ny distrikts  indelning
Från och med 2014 har HFAB:s bostads -

 områden en ny distriktsindelning.  
Det gör att de distriktsvisa resultaten av 

 årets hyresgästundersökning inte  
är jämförbara med  

tidigare år.

Distrikt Öst består av Gustavsfält, Nyhem, Linehed, Andersberg och 
Fyllinge. Inom distriktet arbetar totalt 17 personer och de nio husvärdarna 
utgår från husvärdskontor Nyhem, Linehed och Andersberg. Totalt består 
distriktet av drygt 3 800 lägenheter. 

Det totala betyget för distrikt Öst blev 
67. Det som hyresgästerna uppskattar 
mest är vår service och tillgänglighet. 
Även trygghet och säkerhet samt 
 utemiljön i våra områden får mycket 
höga betyg. Just dessa faktorer tycker 
vi är extra viktiga som vi också satsar 
vidare på 2015.

Nu jobbar vi vidare  
med:

, Roliga och intressanta boende-
aktiviteter för hyresgästerna. 

, Renovering av köksstammar på 
 Linehed med erbjudande om nya kök 
för de hyresgäster som vill. 

, Ett antal upplevelseplanteringar på 
olika platser på Linehed.

, Försöka starta hyresgästernas miljö-
grupp på Linehed och Andersberg.

, Fortsatt renovering av avloppsstammar 
på Andersbergsringen 101–117. 

, Installation av nergrävda sopbehållare 
på Andersberg och Fyllinge.

, Upphandling av städtjänster med 
social hänsyn på Andersberg. 
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TRIVSAM YTTRE MILJÖ. På Maratonvägen har det skapats entrévägar med murar och gemensamma sittplatser på 
gårdarna.

UTEGYM PÅ KLACKERUP, uppskattat av hyresgäster i 
alla åldrar.



E6

E6

VALLÅS

SOFIEBERG

FRENNARP

NISSASTRAND

BROGÅRD

Distrikt 
Centrum Nord

C. ÖSTER

Husvärdskontor

CENTRALA OCH NORRA 
DELARNA AV STADEN

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett till 
detta:

, Förbättrade dialogmöjligheter med 
de boende genom möten i mindre 
grupper, exempelvis via gårdsträffar i 
samband med miljödagar, ”bollplanks- 
träffar” med mera. 

, Boendeintroduktioner för nyinflyttade 
samt mer information till den som 
flyttar om flyttstädning med mera.

, Bättre koll på trapphus och allmänna 
utrymmen genom systematisk tillsyn 
månadsvis då vi kontrollerar att det 
är helt, rent och att utrymningsvägar 
hålls fria.   

, Fortsatt satsning på löpande under-
håll av lägenheterna, där bland annat 
badrumsporslin, spisfläktar och vitvaror 
har bytts ut i många fall.

, Fortsatt satsning på att förbättra 
utemiljöerna. Våren 2015 invigs en 

ny multisportarena, perennpark och 
lekplats på området mellan Nyvången 
och Tynavägen. 

, Den stora Välkomstparken som anlagts 
vid Kungsgatan/Fredrik Ströms gata 
invigdes i september.  

, Renovering fortsätter på Snöstorps-
vägen med arbeten i trapphus och 
 lägenheter under 2015. Vi planerar 
även att påbörja renovering av gårds-
ytor, garage och höghuset i slutet av 
året. 

DISTRIKT CENTRUM NORD 2014

NFKI  
helhetsbetyg på hyresvärden 68

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 66

GEMENSAMMA UTRYMMEN 62

TVÄTTSTUGAN 73

LÄGENHETENS STANDARD 62

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV LÄGENHET 59

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 72

UTOMHUSMILJÖ 71

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHET 66

TRYGGHET/ SÄKERHET 69

I distriktet finns nästan 3 160 lägenheter i Centrala Halmstad kring 
 Nissan, Brogård, Vallås, Frennarp och Sofieberg. Vi är 16 
 medarbetare och de nio husvärdarna utgår från husvärdskontor Centrum  
och Vallås.  

Helhetsbetyget för distrikt Centrum 
Nord ligger på samma höga nivå som 
för hela HFAB. Nöjdheten med service 
och tillgänglighet, är hög, vilket är en 
viktig del av vårt långsiktiga arbete. 
Våra satsningar på utomhusmiljö 
samt trygghet och säkerhet upp-
skattas av de boende då vi får höga 
betyg på detta. Även nöjdheten med 
reparation och underhåll av fas-
tigheterna är god om följd av våra 
ökade underhållsåtgärder.

Nu jobbar vi vidare med:

, Renovering av badrum i våra äldsta 
fastigheter, cirka 327 badrum  planeras 
att renoveras inom distriktet de 
 närmaste åren.

, Renovering av avloppsrör samt utbyte 
av yttertak fortsätter på Vallås även 
2015.

, Inflyttning i 48 nybyggda lägenheter 
på Kv. Musköten, Sofieberg, i februari 
2015. Samtliga är uthyrda.

, Nyproduktion av Kv. Jordmånen, 
 Nissastrand, sista etappen med 60 
lägenheter blir klara i april 2015. 
I november 2014 fanns 2 lediga 
 l ägenheter.

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2014
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NY LEKPLATS. En efterlängtad perennpark, lekplats och multipsportarena på området mellan Nyvången och 
Tynavägen på Vallås invigs under våren 2015.

VACKERT PÅ VALLÅS. Ny planetring vid Konrhillsvägen 
ger en skön yttre bostadsmiljö.



, Ökad närvaro av personal i våra 
 områden som har gett fler möjligheter 
till möten i vardagen. 

, Besök i flera områden med HFAB- 
bussen, vårt rullande husvärdskontor.

, Utemiljösatsningar och fortsatt 
satsning på att prioritera åtgärder för 
ökad trygghet. Belysning har förbät-
trats och växtlighet har tagits bort. 

, Utemiljöprojekt med perennplantering 
och gym på Frescoplatsen i Bäckagård.

, Förbättrad belysning på p-platser 
bland annat i Oskarström.

, Förnyelseprojektet på Vårhem med 
299 lägenheter, med renovering ut- 
och invändigt, har fortsatt under året.

, Ny belysning och målning av allmänna 
utrymmen, bland annat i tvättstugor 
på Vårhem.

, Utemiljöprojekt med perennplantering 
på Klockarevägen i Getinge.

, Boinflytandegruppen, med ett 20-tal 
engagerade hyresgäster, har arbetat 

vidare med att utveckla området i 
Getinge.

, På Haverdalsvägen har perennplanter-
ingar anlagts.

, Möjlighet till pallkrageodling på 
Fjellgime gatan i Oskarström. 

, Öppet hus med bland annat instruktör 
på gymmet på Odengatan i Oskar-
ström och information om bonus-
fonden. 

, Utemiljöprojekt med perennplantering 
på Oskarströmsvägen och Stensvägen i 
Sennan.

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 2014

DISTRIKT VÄST TÄTORT 2014

NFKI  
helhetsbetyg på hyresvärden 68

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 66

GEMENSAMMA UTRYMMEN 63

TVÄTTSTUGAN 71

LÄGENHETENS STANDARD 62

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV LÄGENHET 60

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 74

UTOMHUSMILJÖ 71

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHET 65

TRYGGHET/ SÄKERHET 66

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.  

Inom tre av våra förvaltningsområden 
har betyget ökat jämfört med 
föregående år och inom två är 
betyget oförändrat. Det positiva 
 resultatet, med ökad nöjdhet hos 
 flertalet av hyresgästerna, visar att 
åtgärderna som genomförts i våra 
områden uppskattas.

 

Nu jobbar vi vidare med:

, Fokus på tryggt, rent och snyggt i  
våra bostadsområden och en hög 
servicenivå med snabb återkoppling  
till hyresgästerna. 

, Fortsatt löpande information till hyres-
gästerna, olika aktiviteter med bland 
annat bostadsmöten, HFAB-bussen 
ute i områdena och trädgårdsdagar 
och miljödagar.

, Målning av vissa trapphus och 
 ut vändiga trädetaljer. 

, Förnyelseprojektet på södra Vårhem 
med renovering  ut- och invändigt 
samt av utemiljön, beräknas bli klart 
efter sommaren.

, I Oskarström planeras för olika 
 utemiljöåtgärder.
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HÄRLIGT I HARVERDAL. På Haverdalsvägen har perennplanteringar anlagts.Den så kallade Floras kulle har fått ny 
växtlighet. Lekplats, sittytor och gångar har också anlagts.

GRÖNA FINGRAR. På Fjellgimegatan i Oskarström har 
HFAB placerat pallkragar med möjlighet för de boende 
att odla egen växtlighet.



STUDENT- OCH 
SERVICE LÄGENHETER

Tidigare undersökningar 
har bland annat lett till 
detta:

, Vid studentboendet Gråstenen på 
Nyhemsgatan 22-42 har utemiljön 
åtgärdats, bland annat har en ”sand-
strand” med solsängar anlagts på en 
av gårdarna.

, Gymmet på Gråstenen har också 
utökats med en bastu, som ligger 
i  anslutning till träningslokalen. 
Studierum har skapats i de före detta 
allrummen. 

, Ett gym har iordningsställts på 
 studentboendet Jakten på Erik  
Olssons gata.

, Konstverket ”Pi” på en fasad mitt 
emot stadsbiblioteket på student-
boendet Jakten.

, Konstvisning på våra servicehus i 
samarbete med Salon des Refuses.

, På Karl XI:s servicehus har utemiljön 
rustats upp på innergården.

STUDENT- OCH  
SERVICELÄGENHETER

2014

NFKI  
helhetsbetyg på hyresvärden 73

FAKTORER 
som påverkar helhetsbetyget

RENHÅLLNING AV FASTIGHETEN 66

GEMENSAMMA UTRYMMEN 71

TVÄTTSTUGAN 79

LÄGENHETENS STANDARD 71

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV LÄGENHET 63

SERVICE OCH TILLGÄNGLIGHET 73

UTOMHUSMILJÖ 73

REPARATION OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHET 69

TRYGGHET/ SÄKERHET 77

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

Betyget för våra två  studentboenden 
har ökat med hela 6 enheter och 
 uppgår i år till 75, vilket är väldigt 
positivt och visar att student erna trivs. 
Betyget för våra servicehus är fortsatt 
högt, 71, men har minskat 2 enheter 
från före gående år Lokal hyres-
gästernas  nöjdhet mäts vartannat år 
och nästa mätning sker våren 2015.

Nu jobbar vi vidare med:

, Fortsatt fokus på att det ska vara 
tryggt, rent och snyggt i våra bostads-
områden. 

hallå! HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2014

, Fortsatt hög servicenivå med snabb 
återkoppling till hyresgästerna. 

, Olika åtgärder för förbättrad ute-
miljö, exempelvis planteringar och 
belysnings projekt, samt uppfräschning 
av tvättstugor.

, Genomföra frukostmöten med 
 studenter i studentboendet Jakten. 
Under frukostmötena fångar vi upp 
idéer och förbättringsförslag från 
hyresgästerna.

, På studentboendet Gråstenen 
installeras en solcellsanläggning och 
 nuvarande system för sophantering 
ska ses över. Fasaderna ska snyggas till 
genom tvättning och målning.

, Bergvärmepump installeras på 
 Begonians servicehus i Getinge.
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KONSTEN I CENTRUM. HFAB värnar om konsten. På fasaden på studentboendet Jakten vid Stadsbiblioteket finns 
konstverket "Pi", framställt av Göteborgsbaserade konstnären Carolina Falkholt.

GYMMET VID studentboendet Gråstenen har utökats 
med en bastu, som ligger i anslutning till tränings-
lokalen. Studierum har skapats i de före detta 
 allrummen.



ÅRETS UNDERSÖKNING ÄR den femte 
som gjorts med SCB:s NFKI-modell. NFKI 
står för ”Nöjd Förvaltnings-Kvalitets- 
Index”. De tidigare undersökningarna 
genomfördes andra halvåret 2009, första 
halvåret 2011, 2012 och 2013. 

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: 035-13 83 00 

Fax: 035-13 84 00
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Samarbetspartners viktiga 
i HFAB:s service
HFAB ÄR EN stor beställare och våra 
samarbetspartners medverkar till att HFAB 
kan erbjuda en förvaltning i toppklass. För 
att kvalitetssäkra den köpta förvaltningen 
ska alla entreprenörer som gör arbeten 
hos hyresgästerna genomgå en kort 
utbildning, HFAB-skolan. Den har fokus på 
ett korrekt och professionellt uppträdan-
de. Kopplat till utbildningen finns en 
entreprenörshandbok.

UNDER 2015 LÄGGS ett ökat fokus på 
uppföljningar av de arbeten som HFAB:s 
samarbetspartners gör för att se hur nöjda 
hyresgästerna är med hanteringen av 
felanmälningar och bonusfondsarbeten.

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 4 000 slumpvis utvalda 
hushåll, det vill säga nästan 
hälften av HFAB:s hyresgäster fick 
möjlighet att lämna sina syn-
punkter. Undersökningen genom-
fördes som en kombinerad webb- 
och postenkätundersökning med 
sammanlagt tre påminnelser. 
Svarsfrekvensen uppgick till cirka 
60 procent. 

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

”Tack!  
 Tillsammans  

kan vi  utveckla 
HFAB:s 

 förvaltning 
 ytterligare!” 

Kent Lundén
Utredningsledare


