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SOMMAREN ÄR ÄNTLIGEN här och det är också 
det nya numret av Hallå. Det är en tidning som är ny 
på flera sätt. Vi har gjort om designen och har även 
förnyat innehållet. När vi utformade nya Hallå har vi 
utgått från vad ni hyresgäster vill läsa mer om och vi 
hoppas verkligen att ni får både nytta och nöje av den. 

Under vinjetten Fråga experterna vill vi nu ge er 
läsare möjlighet att ställa frågor till HFAB. Det har 
redan kommit in många frågor och vi hoppas att 
ni fortsätter höra av er när det är något ni undrar 
över. Ett annat nytt inslag är Området, där vi i varje 
nummer besöker och beskriver ett bostadsområde i 
Halmstad. Den här gången lyfter vi fram studentkvar-
teret Jakten. Goda grannar är också en ny vinjett, där 
vi berättar om personer som på olika sätt är riktigt bra 

grannar. I detta nummer 
får ni möta May, som har 
bott på samma adress på 
Rotorp i 67 år. 

En sak som vi vill göra alla hyresgäster uppmärk-
samma på är att vi under året kommer att gå över till 
nya legitimationer för hantverkare. Mer information 
om dessa legitimationer finns längre fram i tidning-
en. Vi skriver också om den rådande vattenbristen i 
Halmstad och hur viktigt det är att man i sin vardag 
hjälper till att spara vatten när inte regnet räcker till. 

Efter regn kommer solsken och nu ser vi fram emot 
en lång och härlig sommar. 

Önskar er alla trevlig läsning!

08 Området
Kvarteret Jakten har allt en student 
kan behöva.

15 Hemma hos mig
Hilda Blomgrens favoritplats hemma 
är balkongen.

19 Fråga experterna
HFAB:s experter svarar på frågor 
från er hyresgäster.
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I KORTHET

HFAB HAR TIDIGARE tillverkat 
egna legitimationer till entreprenö-
rer som utför olika slags fastig-
hetsarbeten hos hyresgäster. Under 
2017 kommer HFAB-korten succes-
sivt att ersättas av två nya legitima-
tioner.

– Vi har börjat gå över till Servi-
ceID och det så kallade ID06-syste-
met som är kopplat till Skatteverket, 
säger David Ling, projektledare på 
HFAB.

Id-korten är entreprenörernas 
egna och används för legitimering 
vid uppdrag hos hyresgäster och 
även för nyckelhantering.

– Detta nya upplägg blir bättre på 
många sätt, bland annat eftersom 
både ID06 och ServiceID är kopp-
lade till Skatteverket där företag 
som HFAB anlitar är registrerade. 
För HFAB:s del blir systemet säkrare 
och företagen ansvarar själva för 
att deras anställda är registrerade, 
säger David Ling.

Fråga alltid efter legitimation när 
någon knackar på din dörr och vill 
komma in. Är det en entreprenör 
som ska åtgärda ett fel som du har 
anmält ska personen kunna visa 
upp ett av följande tre legitimatio-
ner: HFAB id-kort, ID06-kort eller ett 
ServiceID-kort.

HFAB-leg fasas ut  
och ersätts

HFAB HAR GENOMFÖRT en organisationsföränd-
ring som innebär en del nyheter för hyresgästerna.

– Vi gör om bostadsdistriktens indelning. För att 
effektivisera kommer de nu att bli mer jämnstora, 
berättar Per Lidetun, distriktschef på HFAB.

Den största förändringen är att det nu kommer att 
finnas fem husvärdskontor i stället för de tidigare nio.

Kontoren på Fyllinge och Linehed flyttas till Anders-
berg och Vårhems kontor flyttas till Bäckagård. Kon-
toret på Vallås har ny adress, Strandvallen 2, dit även 
Oskarströms kontor har flyttat. En del av Linehed-
kontoret (Gustavsfält) flyttas till Nyhems kontoret.

– Med större kontor blir vi mindre sårbara och kan 
effektivisera arbetet för att kunna ge hyresgästerna 
ännu bättre service, säger Per Lidetun. 

Kontaktuppgifter hittas under Min fastighet på 
hfab.se eller i trapphusen. 

Nio husvärdskontor blir fem

NU KOMMER HFAB att börja på-
minna om glömd hyres betalning via 
sms. Förhoppningen är att på detta 
sätt uppmärksamma hyresgäster om 
att något är fel och i förlängningen 
kunna minska antalet inkassokrav. 
Hyresgäster som betalar innan inkas-
sokrav skickas ut slipper avgiften för 
detta, som är på 180 kronor.

– Sms:en är ett sätt för oss att 
skapa kontakt med hyresgästen. 
Vi vill så tidigt som möjligt göra en 
uppföljning om det finns betalnings-

problem för att kunna vägleda till 
en lösning, säger Ann-Margret 
Lindell, krav- och inkassohand-
läggare på HFAB.

Sms:en kommer att skickas 
den fjärde varje månad till de 
som, av någon anledning, 
ännu inte har betalat sin hyra. 
Servicen kostar ingenting 
extra för hyresgästerna och 
det är viktigt att HFAB har 
rätt mobilnummer till sina 
hyresgäster. Kontaktuppgif-
ter uppdateras enkelt under 
Mina sidor på hfab.se.

Sms påminner  
om hyran

Till hösten startar 
uthyrningen av de 137 
lägenheterna inom 
Vallås Torg. Bland de 
nyproducerade bostä-
derna finns lägenhe-
ter som är anpassade 
för seniorer (från 65 
år), smålägenheter 
och större familje-
lägenheter. Håll dig 
uppdaterad inför ut-
hyrningen genom att 
anmäla dig, med din 
e-postadress, till ny-
hetsbreven om Vallås 
Torg på hfab.se.

Vallås Torg  
– uthyrning 
inom kort
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på entreprenörers 
id-kort.
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 Välkommen
MOHAMAD!
”JAG KOM TILL Halmstad från 
Syrien för snart tre år sedan. Jag 
bodde tidigare i Damaskus, där jag 
jobbade som dekoratör och målare 
i min pappas firma. När jag gick 
på Movantskolan fick jag kontakt 
med Per Thronée på HFAB, som 
hjälpte mig ordna en praktikplats 
här på Serneke genom projektet 
Välkomstjobb. Efter två månader 
tyckte de att det funkade så bra att 
de anställde mig i stället. 

Nu jobbar jag som biträdande 
arbetsledare med lite av varje och 
trivs mycket bra både med jobbet, 
Halmstad och med mina kollegor 
som hjälper mig. 

På fritiden läser jag, fiskar och 
besöker biblioteket för att lära mig 
mer svenska. Jag hoppas att livet 
bara kommer att bli bättre och 
bättre nu.”

FAKTA
Namn: Mohamad Al Bitar. 
Ålder: 27 år.
Bor: Femrummare på Nissabogatan.
Projektet Välkomstjobb är ett 
samarbete mellan HFAB, arbets-
förmedlingen och näringslivet och 
ska hjälpa nyanlända att komma in 
på arbetsmarknaden med hjälp av 
praktikplatser.

Foto: Anders Andersson



6  TIDNINGEN HALLÅ 2.2017

I KORTHET

Hallå där...

… Sandra Franzén och Caroline 
Karlsson, som är vinnarna i HFAB:s 
utlottning av två platser som trainees 
på var sitt fartyg under Tall Ship Races. 

Hur kändes det att vinna?
SANDRA: ”Jättekul! Det känns så roligt 
att ha fått möjligheten att göra den 
här resan. Det känns som att en dröm 
kommer att gå i uppfyllelse.”
CAROLINE: ”Helt fantastiskt! En eufo-
risk känsla strömmade genom hela 
kroppen.”

Vad ser ni fram emot mest?
SANDRA: ”Att uppleva seglingen från 
Halmstad till Finland och att få träffa 
folk från andra länder, då det kommer 
att vara olika nationaliteter på båtarna. 
Det här är ett unikt äventyr.”
CAROLINE: ”Alla spännande möten med 
underbara människor och att få utfors-
ka mer av mig själv genom att vistas i en 
helt ny och oupptäckt värld.”

Är det något ni oroar er för?
SANDRA: ”Nej, jag känner mig lugn. Det 
känns som en frihet att få komma ut 
på havet. Jag ser fram emot seglingen 
mycket av den anledningen – att få vara 
lite frånkopplad.”
CAROLINE: ”Jag har en stark tillit och väl-
jer hellre nöjen och glädje framför oro.”

VID FLERA TILLFÄLLEN varje år 
anordnar HFAB miljödagar i olika 
bostadsområden tillsammans med 
Halmstads Energi och Miljö. Då finns 
det möjlighet för hyresgästerna att bli 
av med skrymmande och farligt avfall. 
På bilden lämnar Danika Lokar in en 
spjälsäng till Modou Nduro under en 
av vårens miljödagar på Klotet.

Dagar med fokus på miljö

Kalendern
JUNI

14 HFAB:s Miljödag, Kungsgatan 7.
20 HFAB:s Miljödag, Bredgatan 7–9, Kungs-
gatan 2.
30–3/7 The Tall Ship Races.

JULI
1 Halmstad Triathlon.
7–8 Bzzz! Internationell ljudkonstfestival, 
Harplinge väderkvarn.
7–30 Summersmash Festival, Tylösand.
21 Tylösand Beach Run.
22 Tylösand Aquathlon och Tylösand Swim.

AUGUSTI
1–3 Internationella Gatuteaterfestivalen. Den 
3 augusti kommer festivalen till Andersberg.
11 Per Gessle, konsert på Brottet, Halmstad
21–4/9 Utställning om HFAB:s historia, Med-
borgarservice på Andersberg.

SEPTEMBER
2 Söndrumsdagen, Söndrum.
2 Barnens Dag, Linehed.
2 Rotorpsdagen, Rotorp.
5 HFAB:s Miljödag, Andersbergsringen 117A.
7 HFAB:s Miljödag, Andersbergsringen 191.
7–25 Utställning om HFAB:s historia, Stads-
biblioteket.
14 HFAB:s Miljödag, Jaktfalksvägen 23, 
Fyllinge.
27–16/10 Utställning om HFAB:s historia, 
Rådhuset.

OKTOBER
18–6/11 Utställning om HFAB:s historia, 
servicehuset Begonian i Getinge.
24 HFAB:s Miljödag, Malcusgatan 8, Klotet.

Tävla om en plats på en seglats  

under Tall Ship Races fredagen den 30 

juni kl 14–17. Du tävlar genom att svara 

på frågan: Vilket rederi har huserat i 

HFAB:s lokaler på Fredrik Ströms gata 6? 

Fem personer med rätt svar vinner en 

plats på seglatsen. Fyll i dina 

kontaktuppgifter och tävla 

via hfab.se.

VINN  
EN SEGLATS!

DU KAN TA DEL 
AV HFAB:S 

AKTIVITETER 
OCH EVENT PÅ 

HFAB.SE 
UNDER ”MIN 
FASTIGHET”

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

Fo
to

: A
nd

er
s 

A
nd

er
ss

on



TIDNINGEN HALLÅ 2.2017  7

FESTIVAL FÖR 
HELA FAMILJEN
Såpbubblor, skönsång och sol. I maj 
firade Halmstadborna den tionde 
upplagan av Andersbergsfestivalen.

Efe Yanuz blåser 

såpbubblor 

på festivalen, 

som arrangeras 

av HFAB och 

Halmstads 

kommun.

Samajela Duljaj får en ansiktsmålning 

av Jelena Ilić. 

Att provsitta brandbil är populärt.

Nejra Jakupavić testar ponnyridning. 
Hästägaren Linda Larsson och dottern 
Felicia leder rätt.

Lokala talangen 
Sahra Golebiowski 

Olsson uppträder med 
skönsång. 
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Mitt i centrala Halmstad ligger Jakten, 
ett av HFAB:s studentkvarter. Här finns det 

mesta en student kan tänkas behöva. 
Parker för slöa soldagar, närhet till affärer och 
kaféer samt krypavstånd till stadsbiblioteket 

när böckerna kallar. 

xxxxxxxx
xxxxxxxx

Text: Karl Jansson
Bild: Patrik Olsson

STUDENTERNAS 
KVARTER

Nära allt i 

Mitt i centrala Halmstad ligger kvarteret Jakten, ett av HFAB:s 
studentboenden. Här finns det mesta en student kan tänkas 
behöva. Parker för slöa soldagar, närhet till affärer och kaféer 
samt krypavstånd till Stadsbiblioteket när böckerna kallar. 

OMRÅDET
VI BESÖKER JAKTEN

Text: Karl Jansson  Foto: Patrik Olsson

Sakura Orihara tivs i sin 
etta i kvarteret Jakten.
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Antal lägenheter: 264

Byggnadsår: 2001

Arkitekt: Arkitekturkompaniet 
Göteborg samt Bibi Olsson och 
Per Dahlin. 

Område: Kvarteret Jakten lig-
ger i stadsdelen Gamletull strax 
öster om Nissan.

Närheten till centrum gör 
att det alltid finns många 
aktiviteter nära till hands 
för studenterna i kvarte-
ret Jakten.

KVARTERET JAKTEN 

"Pi" är namnet på den jättelika 
graffitimålning av Carolina 
Falkholt som pryder en av 
väggarna i kvarteret Jakten. 

När Jakten stod klart 2001 
fanns ännu inte det nya 
stadsbiblioteket, det invigdes 
först 2006. Nu är det en 
självklar mötesplats för plug-
gande studenter.

 

 S
olen strålar och studentstaden 
Halmstad visar upp sig från sin 
bästa sida. Kvarteret Jakten ba-
dar i solsken. Innergårdens vita 

fasader glänser och en behaglig värme 
har lagt sig över området. Denna dag 
råder lugnet över innergården, många 
studenter är på högskolan eller på 
stadsbiblioteket och pluggar inför ter-
minens sista tentor. 

– Jag tycker att det är jättebra att 
bo här på Jakten, fast vi kallar det inte 
Jakten utan Gamletull, eller GT. Det 
bästa med att bo här är att det är så nära 
till stan, det känns väldigt lyxigt tycker 
jag. Sen är det kul eftersom jag känner 
flera andra personer som också bor här 

i huset, det blir en bra sammanhållning, 
säger Amanda Berntsson 21 år, en av 
studenterna som bor på Jakten.

Hon är ursprungligen från Kinna 
och pluggar sitt andra år på kandidat-
programmet i ekonomi med inriktning 
på företagsekonomi. Lägenheten som 
hon och pojkvännen Linus bor i är 
stor för att vara en studentlägenhet. 57 
kvadratmeter uppdelat på två rum och 
kök längst upp i huset. Invändigt är 
det ljust och luftigt med mycket plats. 
Lägenheten har också en balkong med 
utsikt över gården och hustaken i cen-
trala Halmstad. Här har de bott sedan 
september förra året och de trivs i om-
rådet och med boendet. 



OMRÅDET
VI BESÖKER JAKTEN

Solceller: 
Vintern 2016/2017 installerades 342 kvadratmeter solcel-
ler på översta våningen på Jakten. HFAB installerade 
också 102 kvadratmeter solcellsintegrerad solavskärmning 
för att minska rumstemperaturen på de översta 
våningarna, samt för att fånga upp värdefull solenergi. 
Solcellerna producerar årligen 54 000 kWh vilket är 
tio procent av husets totala elförbrukning. 
HFAB:s andra studentboende, kvarteret Gråstenen, fick redan 
2015/16 en solcellsanläggning. 

I närheten av kvarteret Jakten 
ligger flera parker och på andra 
sidan stadsbiblioteket flyter 
Nissan fridfullt fram.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT BO PÅ JAKTEN?

OSKAR BERGMAN, 22 ÅR:
– Sammanhållningen är bra efter-
som så många studenter bor här. 
Jag tycker också att det är bra 
lägenheter. 

ERIKA WEMSLER, 22 ÅR: 
– Det är att det är så nära till stan. 

EMIL LÖNNQUIST, 24 ÅR: 
– Närheten till allt och att det är bil-
ligt trots att läget är så bra. 
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GAMLETULL 
På området kring Gamletull låg tidigare 
fabriksbyggnader som tillhörde Albany 
Nordiskafilt. 1989 flyttade företaget ut till det 
som numera kallas Flygstaden och marken i 
centrum köptes av Halmstads kommun. Bygg-
nationen på området inleddes och 1993 var 
kvarteret Jonglören färdigt. Men sedan satte 
ekonomin stopp för vidare byggnation och 
det ensamma kvarteret fick i folkmun namnet 
”lilla huset på prärien”. När byggandet kom 
igång igen byggdes kvarteren Jorden, Jokern 
och Jakten på Gamletull. 2006 blev också det 
nya Stadsbiblioteket färdigt.

– Lägenheten är perfekt för två per-
soner, det är verkligen mer än vad man 
kan förvänta sig av en studentlägenhet 
till det priset som vi betalar. Balkongen 
är guld värd nu när det är varmt ute! 
Vi har sol nästan hela dagen och en 
jättefin utsikt över Halmstad, säger 
Amanda.  

Halmstad är en förhållandevis ny 
och liten studentstad. På högskolan, 
som bildades 1983, går det i dag drygt 
9 000 studenter, klart mindre än de 
närliggande studentstäderna Göteborg 
och Lund. Men Amanda tycker att det 
finns många fördelar med att bo och 
plugga i en lite mindre stad.

– Studentlivet i Halmstad är väldigt 
bra, även om staden är lite mindre 
så finns det mycket aktiviteter och 

stämningen är väldigt familjär här. Jag 
tycker att det är kul att bo i Halmstad, 
säger Amanda. 

SAMMANLAGT HAR HFAB 648 
studentbostäder i två studentkvarter. 
Jakten som byggdes 2001 är det ena 
och Gråstenen, som ligger alldeles 
intill högskolan och som byggdes 1998, 
är det andra. På Jakten finns det 264 
lägenheter, varav 250 är enrummare. I 
en av ettorna bor Sakura Orihara. 

– Det är en väldigt bra sammanhåll-
ning här. Jag känner de flesta av mina 
grannar och det är alltid liv i huset, 

Amanda Berntsson trivs i 
Halmstad – både med student-
livet och med boendet. 
"Det bästa är att det är så 
nära stan", säger hon.

Det finns sammanlagt 264 studentlägenheter i kvarteret Jakten. 
Här finns också en föreningslokal och ett mini-gym.

Sakura Orihara.

det tycker jag är kul. 
Vi har en Facebook-
grupp för alla som 
bor här, där kan man 
skriva om man ska ha 
en fest eller om man 
vill säga något till de 
andra boende. Det är 
ett bra sätt för oss att 

kommunicera, säger Sakura. 
Hon är 22 år gammal och har bott i 

Halmstad sedan 2014. Men på Jakten 
har hon bara bott de senaste fem måna-
derna. Hennes lägenhet är 29 kvadrat-
meter, en storlek som hon trivs med. 
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OMRÅDET
VI BESÖKER JAKTEN

Baksidan av Stadsbiblioteket är 
enligt studenterna på Jakten 
Halmstads bästa solvägg.

– Den är inte för stor och inte för 
liten, det är ganska perfekt för en per-
son egentligen. När jag först flyttade 
till Halmstad trodde jag inte att det här 
var ett studentområde, det ligger så 
centralt och bra att jag trodde att det 
var bostadsrätter, säger Sakura. 

Hon tycker att det mesta med att bo 
på Jakten är positivt, men framhåller 
läget som det viktigaste. 

– Om man till exempel har varit ute 
en kväll är det väldigt skönt att man 
har så nära hem sen, det är verkligen 
en jättefördel med att bo här. Jag tyck-
er att HFAB tar bra hand om huset, det 
brukar gå fort att få saker fixade, Nina 
är väldigt bra och trevlig också, säger 
Sakura.

DEN NINA SOM Sakura pratar om 
är HFAB:s husvärd i området, Nina 
Carlsson. 

– Jag fixar fönster, dörrar, handtag 
eller stopp i avloppen. Allt möjligt helt 

enkelt. Det är variationen som gör job-
bet roligt, det är alltid nya saker att ta 
tag i och man får träffa många olika 
människor, säger Nina. 

Hon tycker inte att det är någon 
skillnad på att vara husvärd i ett stu-
dentboende jämfört med ett vanligt 
hyreshus. 

 – För det mesta är det jättebra att 
jobba här i huset. Studenterna är glada 
och lätta att jobba med tycker jag, sä-
ger Nina. 

Det är tydligt att studenterna som 
bor på Jakten trivs med sitt boende och 
med området runt omkring. Amanda 
berättar att det finns mycket att göra i 
närheten.

– Här finns flera parker där man kan 
sitta på sommaren. Det är också nära 
till både skogar och stränder härifrån. 
Att ha Stadsbiblioteket på andra sidan 
gatan är en lyx, sen har biblioteket 
stans bästa solvägg på baksidan mot 
Nissan också. 

4Har du stopp i avloppet 
eller en droppande kran? 
Hör av dig till Nina Carls-
son, husvärd för Jakten:  
nina.carlsson@hfab.se.

4Vilka aktiviteter skulle 
du som bor på Jakten vilja 
ha i området? Tipsa HFAB:s 
kundvärd Katarina Svens-
son, katarina.svensson@
hfab.se.

 

Tipsa
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OMRÅDET
VI BESÖKER JAKTEN

värden!



HFAB kHALMSTAD

GENOM PROJEKTET ”Arkitekter i skolan” har elever i 
klass 4 på Andersbergsskolan fått vara med och påverka sin 
närmiljö. Projektet startade förra hösten då de 55 eleverna 
arbetade fram idéer till utformningen av ett gångstråk på 
Andersberg utifrån vad de själva vill uppleva i området. Idé-
erna blev en utställning, som nu även har blivit verklighet. 
Barnens Stråk innehåller många av barnens fantasifulla idéer 
– från labyrinter och löparbana till talande papperskorgar 
och en bänk gjord av pennor.

– Detta har varit ett lyckat projekt på så många sätt. Vi 

Barn skapar eget stråk på Andersberg
har fått lära känna de här eleverna och de har lärt känna 
oss. Boendeinflytande är oerhört viktigt för HFAB och de 
här barnen har fått lära sig att de också kan påverka, säger 
Johan Björnqvist, urban utvecklare på HFAB och engagerad i 
projektet, där man har utgått från FN:s barnkonvention.

Förutom HFAB och Andersbergsskolan har även Högskolan 
i Halmstad, White Arkitekter, Fastighetskontoret och KomTek 
deltagit i projektet, som med stor sannolikhet kommer att få 
en fortsättning i höst.
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Salma Sariul, Hellan Duli,
Anna Tann och Ebrahim 
Azem är några av barnen 
som har varit med och 
utformat ett eget stråk på 
Andersberg.
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INSPIRATION
PRYLAR FÖR DITT HEM

Flaskhållare, ICA 
Hemma, 149 kr. 

Vad vore sommaren utan en picknickutflykt? 
Och vad vore utflykten utan korgen, filten och 

termosen? Hallå tipsar om fina prylar för 
säsongens fikastunder i det fria.

Redo för
picknick

Smörgåsbrickor 
2-pack, Clas Ohlson, 

89,90 kr.

Termos, 
Lagerhaus, 

149 kr.

Strandväska, 
Lagerhaus, 

149 kr.

Kylväska, 
Åhléns, 99 kr.

Bambutallrikar 
4-pack, Lager-
haus, 99 kr.
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Rabarberdryck, 
Butik Paletti, 

40 kr. 

Linnefilt, 
Studio L Inrednings-

sömnad, 775 kr.

Emaljmugg, 59 kr, 
och emaljskål 49 kr, 
båda från Åhléns.
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HEMMA HOS MIG
HILDAS BALKONG I BÄCKAGÅRD

”BALKONGEN VAR ETT stort plus när min 
sambo och jag flyttade hit – just för att den 
är så stor. Man kan sitta här, gå runt och 
ligga på golvet. Här gillar jag att läsa eller 
skriva på min roman. Men det bästa med 
balkongen är att den är ett avbrott från 
vardagen. Alla andra rum har en funktion 
– man sover i sovrummet och äter i köket, 
det är plikt och vardag. På balkongen kan 
man göra som man vill. Mitt bästa tips för 
att få en mysig balkong är att fräscha upp 
den från grunden. Kanske behöver väggarna 
tvättas och golvet skrubbas. Vi la in en härlig 
filtmatta, för att kunna vara där även när det 
är lite kallt. Och ha en massa växter! Gärna 
nyttoväxter blandat med blommor som ser 
trevliga ut. Just nu odlar vi krasse, det är väl-
digt lätt. Och vi har timjan, mynta, citronme-
liss, lavendel och tomatplantor. Och potatis 
- årets experiment. Vi planterar mycket och 
hälften dör, men vi ger inte upp!”

Paus från vardagen    
Hilda Blomberg:

Namn: Hilda Blomberg Ålder: 29 Gör: Pluggar 
på Hälsopedagogiska programmet på Högskolan 
i Halmstad Intressen: Läsa böcker och vara ute 
i naturen. Bor: Reliefplatsen Smultronställe i 
Halmstad: Jag gillar att promenera i Skedala skog. 
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GODA GRANNAR
BRA STÄMNING PÅ ROTORP

May Candell bor fortfarande kvar i samma 
lägenhet på  Rotorp som hon och hennes 
man flyttade till för 67 år sedan. Den fina 
sammanhållningen mellan grannarna är 
ett av skälen till att hon trivs så bra.

Gemenskap ger 
grannsämja

Text: Linnéa Hambe  Foto: Bodil Bergqvist
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 Husen på Fågelvägen på 
Rotorp stod klara hösten 
1949. De byggdes för att 
kunna erbjuda boende 
till barnfamiljer och är 
byggda i tidstypisk stil 
med mycket luft mellan 

husen och plats för barnen att leka. 
Det var när Mays man Torsten fick jobb på 

F14 i närheten som de flyttade in i lägenheten. 
May hade tidigare jobbat som vårdbiträde på 
BB men slutade när hon gifte sig och stannade 
i stället hemma för att ta hand om dottern 
Ann-Christine. 

– Vi var flera kvinnor här i området som um-
gicks. Våra män jobbade på F14 och vi skötte 
hemmen och tog hand om barnen. Vi kvin-
nor umgicks mycket, vi fikade i trädgården 
och permanentade håret på varandra, berättar 
May samtidigt som hon häller upp kaffe i fina 
porslinskoppar. 

På väggarna i lägenheten hänger minnen 
från ett långt liv. Konst trängs med masker från 
Senegal, renhorn från Sverige och dromedarer 
i trä från Tunisien. 

– Vi tyckte mycket om att resa och har be-
sökt alla kontinenter förutom Australien. Men 
alltid när vi kom tillbaka hem så sa vi ’åh, vad 
skönt det är att vara hemma i Halmstad, på 
lugna lilla Rotorp!’, säger May. 

Varför trivs du så bra på Rotorp? 
– Vi blev väldigt väl mottagna när vi 

flyttade hit och det har alltid varit en fin 

sammanhållning oss grannar emellan. Här är 
alltid så lugnt och skönt och nära till naturen. 
Och stranden! Vi brukade åka dit på morgo-
nen och hade med oss mat för hela dagen. Vi 
grillade korv och karré, solade och badade. Vi 
praktiskt taget bodde på stranden. 

Närheten till naturen har alltid varit viktig. På 
en hylla trängs pokaler från olika fisketävlingar. 

– Vi var riktiga naturmänniskor. Vi fiskade i 
åar och på havet, mest lax, som vi sedan rökte, 
stekte eller kokade. När vi inte fiskade eller var 
på stranden så var vi på Galgberget, ett natur-
område här i närheten.  

ATT MAY TRIVS på Rotorp går inte att ta mis-
te på. Ögonen lyser på henne när hon berättar 
om sina grannar och gemenskapen som finns. 

– Förr var vi några grannar som brukade 
göra kaffekorgar. Vi tog med oss kaffe och ka-
kor och gick till en fågeldamm. Jag började 
göra utflykter med mina kompisar när jag var 
66 år och det fortsatte fram till för några år se-
dan. Det var väldigt roligt. 

Numera är hon lite för trött för picknickar. 
Hon orkar inte heller gå till äldreboendet i när-
heten, där hon brukade vara med sina vänner. 

– Förr var jag ofta på hemmet, vi var som ett 
litet sällskap där som brukade fika och spela 
bridge. Ibland åt vi middag tillsammans. Jag 
orkar inte gå dit längre men de andra berättar 
för mig vad de hittar på. Vi pratar ofta i telefon 
och är noggranna med att meddela varandra 
om vi ska resa någonstans – så att de andra inte 
ska behöva oroa sig om man inte svarar i tele-
fon. Ibland händer det även att vi hjälps åt att 
handla om vi ska till affären, då kan vi fråga om 
vi ska köpa med oss lite mjölk eller något. 

Hur kommer det sig att ni har så bra grann-
sammanhållning här på Rotorp? 

– Jag vet inte riktigt. Men det är en väldigt 
bra stämning här på gården. Alla hejar på var-
andra, det tycker jag är viktigt. 

Fika- 
stund!

May Candell tipsar 
om hur man behåller 
grannsämjan.

4Fika tillsammans. 
4Hitta en gemen-
sam aktivitet.
4Hjälp varandra 
att handla.
4Se efter varand-
ras hem när ni är 
bortresta.

Har du en 
god granne?
Riktigt goda grannar 
är guld värda och du 
har säkert flera i din 
närhet. Tipsa oss om 
just din goda granne 
så kan hon eller han 
bli nästa person som 
vi hälsar på i Hallå. 
Mejla grannens namn, 
din motivering samt 
dina kontaktuppgifter 
till: info@hfab.se.
Tips som leder till ett 
reportage i tidningen 
belönas med två 
biobiljetter.

Förr brukade 
grannarna i 
området göra utflykter tillsam-mans. Bilden är från cirka 1960 och May sitter till höger i bilden.

May tycker 

om lugnet och 

närheten till 

naturen på 

Rotorp.
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SÅ FUNKAR DET
VANLIGA FRÅGOR FÅR SVAR

Vad innebär sorteringen? 
– Alla hushåll kommer att få 

hem ett kuvert med ett startpa-
ket som innehåller information 
och ett antal påsar. När påsarna 
har tagit slut är man välkommen 
att gratis hämta nya i alla matbu-
tiker i Halmstad. Man behöver 
också hitta ett litet utrymme 
under diskbänken där man kan 
ha påsen. 

Sopsortering  
i gröna påsar
Med start i mitten på maj införs sopsortering av matav-
fall i gröna plastpåsar för alla hushåll i Halmstad. Åsa 
Montan, kommunikatör på Halmstads Energi & Miljö AB, 
berättar hur det kommer att fungera och varför det är 
bra att sortera.

Hur sorterar man? 
– Allt matavfall ska sorteras i 

påsarna och det är viktigt att inte 
förpackningarna följer med. Det 
är som en kompost helt enkelt. 
Sedan knyter man ihop påsen 
och slänger den i samma contai-
ner som alla andra sopor. 

Vad händer sedan? 
– Soporna hämtas till en ny 

anläggning där de sorteras längs 
ett löpande band av optiska ka-
meror som läser av den gröna 
färgen. Sedan töms påsarna. 
Avfallet i dem kan bli till biogas 
eller biogödsel. 

Varför gör ni det här?
– Det är ett regeringsbeslut 

som säger att alla kommuner ska 
göra detta. I dag bränner vi nä-
ringen som finns i maten, trots 
att man kan använda den till att 
göra till exempel biogas. Det 
hoppas vi kunna ändra på nu. 

Varför ska man sortera? 
– Vi hoppas att människor ska 

inse att vi måste bidra till miljön. 
Vi har en stor klimatutmaning 
där en del är att hitta alternativ 
till konstgödsel. Att sortera inne-
bär ingen ekonomisk vinning 
för Halmstad eller för privat-
personerna, men det är en vinst 
för miljön. Det borde vara moti-
vation nog. 

Text: Hanna Klumbies Illustration: Cecilia Lundgren 
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FRÅGA
EXPERTERNA

SKRIV TILL OSS!
Skicka in dina frågor 
via hfab.se.

Jag skulle vilja hyra ut min 
lägenhet under cirka tre veckor i 
sommar, får jag göra det?

SVAR: Ansökan om uthyrning i andra 
hand beviljas normalt sex månader 
eller ett år i taget. För att hyra ut sin 
lägenhet i andra hand fyller man i 
en ansökningsblankett, som finns på 
hfab.se, och inväntar ett skriftligt 
godkännande från HFAB.
 LINA JOHANSSON

Kan jag hyra ut 
i tre veckor?

Jag har en uteplats till min lä-
genhet och undrar därför om det är 
tillåtet att sätta upp markiser där?

SVAR: Enligt HFAB:s regler är det 
inte tillåtet att göra åverkan på fasa-
den. Du ska alltid ta kontakt med din 
husvärd om du har önskemål att göra 
en installation av denna typ.
 LINA JOHANSSON

Markiser  
på uteplatsen?

 Hur många ansökningar hade 
HFAB:s 150 sommarjobb förra 
året? Vet ni även hur det ser ut 
detta år?

SVAR: 2016 sökte 355 ungdomar, 
som alla erbjöds intervju. Cirka 275 
av dessa kom till intervjudagen. 
I år ansökte 275 och kallades till 
intervjudagen. Cirka 245 intervjuer 
genomfördes.
 DAVID LING

Hur många sökte 
sommarjobb?

Hur kan man hyra lokal för att 
arrangera en fest, eller erbjuder 
HFAB inga sådana utrymmen?

SVAR: Inom HFAB:s olika bostads-
områden ser möjligheterna att hyra 
lokal olika ut. Du är välkommen att 
kontakta din kund- eller husvärd för 
information. Man kan även vända sig 
till den lokala Hyresgästföreningen 
och fråga hur utbudet ser ut.
 LINA JOHANSSON

Finns det någon
festlokal?

Inom HFAB finns många kunniga medarbetare som har koll på det mesta 
som handlar om ditt boende. Nu har du möjlighet att ställa frågor till dem. 
Skicka in dina frågor via hfab.se. Tänk på att du inte får ett personligt svar, 
redaktionen gör ett urval bland frågorna som kommer in. 

Har du en fråga?

Jag skulle vilja veta hur man gör 
för att få en inglasad balkong?

SVAR: Det är under förutsättning att 
det finns bygglov för inglasning på 
den enskilda fastigheten, och om vi 
ser att det finns ett större intresse 
bland hyresgästerna, som HFAB 
möjligen kan erbjuda inglasning 
av balkonger på en fastighet. Vid 
sådana lägen går vi ut med kampanj 
på utvald adress. HFAB tar alltså inte 
emot enskilda beställningar av in-
glasningar, men är du som hyresgäst 
intresserad av inglasning är du väl-
kommen att kontakta din kundvärd 
för att lämna en intresseanmälan. 
Kontaktuppgift söker du fram på 
hfab.se under ”Min fastighet”.
 PER LIDETUN

Hur får jag  
inglasad balkong?

David Ling, 
projektledare

Lina Johansson, 
kundvärd

Per Lidetun, 
distriktschef



VI BYGGER
VAR: Klackerup. Klackerupsgatan 9-23. 

VAD: Renovering av 80 lägenheter och nybygge av 8 
vindslägenheter. Ett stort förnyelsearbete där både stam-
mar, el och ventilation har bytts ut. Lägenheterna har även 
fått nya badrum, kök och fönster. Utemiljön har förbätt-
rats med bland annat nya planteringar och ny gatsten. 
Planer finns för fortsatt förnyelse i området, som byggdes 
på 1950-talet, och i etapp två ingår renovering av 223 
lägenheter plus nybygge av 20-40 vindslägenheter. 

NÄR: I mitten av juni ska alla lägenheterna i etapp 
ett vara färdigrenoverade och i slutet av månaden 
kommer den sista vindslägenheten stå klar för 
inflyttning. I början av juli ska markarbetena vara 
klara. Det är ännu inte beslutat när etapp två kom-
mer att starta.
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