Glädje
när Eol
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elbilar
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Din nyckel till
en enklare
felanmälan

Tipp, tapp,
tipp, tapp…

INSIDAN
Thomas Aebeloe, VD

Så har hösten 2018 tagit slut och Kung
Bore har tagit sitt grepp om oss. Kvar i
minnet har nog många med mig de långa
och soliga dagarna från sommar och höst,
som är bra att blicka tillbaka på och hämta
energi ur nu när vintern knackat på. Efter
som 2018 börjar närma sig slutet och jag
börjat reflektera över vad som hänt under
året, börjar funderingar och planering in
för det kommande året att ta allt mer plats.
Året som gått har bjudit på många
spännande utmaningar och projekt. Vi har
avslutat två nyproduktioner om totalt 137
lägenheter och även avslutat några reno
veringsprojekt. En av de produktioner som
precis blivit klar är kvarteret Eol. Innan
Uddevallahem satte spaden i marken för
två år sedan fungerade Eol-tomten som
parkeringsplats, men nu fylls den centralt
belägna tomten med liv och rörelse när de
90 lägenheterna får sina första hyresgäster.
Även Länsförsäkringar Göteborg och Bo
huslän har flyttat in i sitt nya kontor med
cirka 40 personer.
Under året har vi kommit steget när
mare vår flytt av huvudkontor till kvarteret

Sundberg. Huset, som även kommer att
rymma 26 hyresrätter, äldreboende och
gruppbostad, planeras stå klart i maj 2019
och är fullt uthyrt. Vår flytt sammanfaller
perfekt med att Uddevallahem fyller 70 år.
Det innebär att vi under 2019 kommer fira
Uddevallahems 70 år tillsammans med er
hyresgäster i många olika sammanhang,
vilket vi just nu planerar för. Har någon
gamla fotografier eller annat värt att veta
så tar vi tacksamt emot detta!
Om sanningen skall fram, så är nya hus
och nya hyresgäster en liten del av vårt to
tala fastighetsbestånd. Det stora flertalet
av våra hyresgäster har ju bott länge hos
oss, vilket vi är mycket tacksamma för.
Sedan några år tillbaka är det en tradition
att Uddevallahem uppvaktar de kunder
som firar 30, 40 eller 50 år som hyresgäst
hos oss. I år gick inbjudan ut till ett 25-tal
personer. Det här är vårt sätt att tacka den
skara som varit oss trogna så länge.
Under 2018 har det varit lätt att slås
ner av dystra nyheter om vårt klimat och
rapporter som pekar på att vår planet blir
varmare och varmare för varje år. Som ett

av Uddevallas största bostadsbolag ska vi
bidra till ett grönare Uddevalla. Därför har
vi precis skrivit på Allmännyttans klimat
initiativ, ett gemensamt upprop för att
minska utsläppen av växthusgaser. Målet
är att vi som allmännyttigt företag ska
vara fossilfria senast 2030 och att energi
användningen ska minska med 30 procent.
Vi är nu inne i mörka december och att
tända levande ljus är ett sätt att skapa triv
sel hemma, men tyvärr är ljusen även en
viktig förklaring till lägenhetsbränder un
der den här årstiden. Oftast när det brin
ner beror det på glömda spisar, oaktsam
rökning och just levande ljus. Det vill säga
risker som går att skydda sig mot. Jag vill
passa på att påminna er alla om att testa
brandvarnaren och se över er brandsäker
het därhemma.
Jag önskar dig ett riktigt gott avslut på
2018 och en bra start på 2019!

Kontaktinformation och öppettider

Ansvarig utgivare: Thomas Aebeloe, VD

Huvudkontor
Postadress
Telefon växel
Fax
Öppettider kundtjänst

Tryck: Sky Blue Media AB
Bo&Trivas utkommer fyra gånger per år och delas
ut i brevlådan till Uddevallahems hyresgäster.
Du kan också ladda hem tidningen på vår webbplats
www.uddevallahem.se
Frågor om Bo&Trivas: Kontakta Magnus Nordberg på
tel 0522-65 35 59 eller maila magnus.nordberg@uddevallahem.se
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E-post
Servicejour
Trygghetsjour

Kanske världens enklaste snacks? Riven parmesanost + lite svartpeppar
och/eller valfri örtkrydda blir ett tilltugg som går hem i alla lägen.
– Värm ugnen till 200° och lägg ett bakplåtspapper på en ugnsplåt.
– Lägg upp små högar av riven parmesanost
och platta till dem något så att det blir lika
stora rundlar.
– Strö valfri krydda över osten.
– Grädda i ca 5 minuter tills osten får
gyllenbrun färg.
– Passa noga, det går snabbt på slutet.
– Ta ut och låt svalna.

Gott i glaset: Glögg Royal
Prova ett nytt, festligt sätt att avnjuta
glöggen på. Gott även efter jul!

Häll glöggen i ett champagneglas och fyll upp med
mousserande vin. Garnera med en kanelstång i glaset för extra piff.

Bo&Trivas ges ut av Bostadsstiftelsen Uddevallahem

Produktion: Bana 1 marknadskommunikation AB

Gott innan maten: Parmesanchips

1 glas:
• 3 cl glögg, vinglögg eller alkoholfri
• 1 dl mousserande vin, med eller utan alkohol
• Ev. en kanelstång

OMSLAGSBILDEN: Maynara Ljungberg och Daniel Olsson på balkongen i sin nya lägenhet i kvarteret Eol. Foto: Andreas Olsson.

Nästa tidning utkommer: Mars 2019

Nu tassar julen in i varje hus, det ska firas! Hur du än gör det
kommer här några enkla tips för helgernas festligheter. Vi passar
också på att önska er alla en riktigt god jul – och ett gott nytt 2019!

Kålgårdsbergsgatan 3, 451 30 Uddevalla
Box 344, 451 18 Uddevalla
0522 – 65 35 00
0522 – 65 35 80
Måndag
10.00-18.00
Tisdag – Fredag 10.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
info@uddevallahem.se
0522 – 65 35 85
0522 – 65 35 99

Gott efter maten: Rocky Road
En riktig favorit på gottebordet, som
dessutom går att variera i det oändliga.
Använd sådant som du tycker är gott, helt
enkelt. Det här receptet ger 20-30 bitar.
•
•
•
•

300 g god, mörk, choklad
15 dumlekolor (eller liknande)
1,5 dl minimarshmallows eller skumtomtar i bitar
1 1/2 dl hasselnötter, cashewnötter eller salta jordnötter

Smält chokladen på låg effekt i mikrovågsugn eller över ett vattenbad.
Lägg ner kolorna och rör om så att de nästan smälter. Blanda i resterande
godis och nötter. Lägg bakplåtspapper i en mindre form. Bred ut smeten
och låt stelna i kylskåp. Skär i bitar.

Jul i Uddevalla
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Uddevallahem tipsar

17 november – 27 januari
Tryckt till jul,
Bohusläns museum

Redan på 1920-talet kom de första tryckta
juldukarna och under 1950-talet började
formgivare och konstnärer anlitas för att
formge dukar och bonader. Utställningen
presenterar 15 formgivare och visar
dukningar med tidstypiska detaljer från
1920-talet och framåt.

1 december - 6 januari
Midvinterfest på
Bohusläns museum
En utställning fylld med slöjd och
konsthantverk, där allt är till salu. 54
slöjdare från Västra Götalandsregionen
deltar.

13 december
Luciahögtid
i Uddevalla kyrka
Luciafirande med kröning
av Uddevalla lucia och
stämningsfull körsång.
18.00-19.30.

16 december
Levande julkrubba
på Kungstorget
Skådespel, stor kör, orkester, kameler,
åsnor och getter, extraöppna butiker och
mycket mer! En modern föreställning med
nytänk och roliga inslag utlovas.

13 januari
Julgransplundring
på Bohusläns museum
Vi dansar ut julen tillsammans med Ranrike
Spelmän. Alla intäkter går oavkortat till:
Ren Kust i Bohuslän. Biljett till
julklappssäcken kostar 20 kronor och köps
på plats.

Tipsa oss! Har du ett eget smart
vardagstips att dela med dig av?
Posta på Instagram och tagga med
#uddevallahem och #vardagstips.
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För Maynara Ljungberg är flytten till Eol mer
än bara en flytt. Det är samtidigt första
egna bostaden och en start på sambolivet.
Här ger hon sin mamma en känslosam kram.

Uddevallahems bovärd
Michael Svensson
testar den nya laddaren
på Eol.

Nu installerar vi laddare för elbilar
Uddevallahem installerar nu
sina första elbilsladdare på
flera olika platser.

Flyttbilarna avlöste varandra under inflyttningsdagen.

Glädje över första
egna bostaden
Lisa van Bree, Lena Johansson, Katarina Dunkel och
Johanna Espenkrona från Uddevallahem var på plats
för att dela ut nycklar.

I månadsskiftet stod Uddevallahems 78 nya lägenheter
i kvarteret Eol på Brattgatan klara för inflyttning.
En i raden av förväntansfulla hyresgäster
på inflyttningsdagen var Maynara Ljung
berg, som tillsammans med blivande sam
bon Daniel Olsson lyfte in flyttkartonger.
– Det här är första egna lägenheten för
oss båda två, så det är mycket glädje idag,
skrattar Maynara. Och så känns det fan
tastiskt att bli sambo!
Maynara och Daniel var ute efter något
helt nybyggt när de började leta gemen
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samt boende. På Eol hittade de vad de
sökte – en ljus och modern lägenhet med
mycket öppna ytor.
– Vi fick exakt den lägenhet vi ville ha.
De öppna ytorna gör att vi kan möblera
som det passar oss, säger Maynara.
– Vi är jäkligt nöjda med lägenheten.
Sedan har hon koll på möbleringen, hon
är duktig på det. Jag sköter bärandet, ler
Daniel mellan flyttlådorna.

Att Eol-lägenheterna är efterlängtade
kan Lisa van Bree, teamleader för Udde
vallahems kundservice, intyga.
– Vi har träffat så många glada och för
väntansfulla hyresgäster här under inflytt
ningen, säger hon.
Längst upp i en av trappuppgångarna
hittar vi Matilda Sundberg, som även hon
flyttar hemifrån till sin första egna bostad.
– Det känns väldigt spännande att

flytta till eget. Jag ville gärna ha en helt
ny lägenhet, och gärna högst upp, så jag
är riktigt nöjd. Sedan är det ett extra plus
att lägenheten har väldigt högt i tak, säger
hon.
Uddevallahems nybyggnation på kvar
teret Eol inrymmer 78 nya hyreslägen
heter, ett LSS-boende med tolv platser
samt ett nytt kontor åt Länsförsäkringar
Bohuslän Göteborg.

Elbilar är på snabb tillväxt i hela världen.
Just nu har antalet laddbara fordon ökat
med 57 procent de senaste tolv måna
derna i Sverige, och prognosen är 72 000
laddbara fordon vid årsskiftet.
Uddevallahem följer samhällsutveck
lingen och som en följd av utvecklingen
på elbilsmarknaden vill vi kunna erbjuda
våra hyresgäster laddmöjligheter. Därför
installerar vi nu elbilsladdare på tre olika
platser som ett första steg.
Fyra laddare sitter i garaget i nybyggda
kvarteret Eol, på Brattgatan. Dessutom
investerar vi i två elbilsladdare på Ture
borg (parkeringen på Klippgatan, mitt

emot Tureborgsvägen 24) och två på
Skogslyckan (Ögårdsvägens parkering).
Dessa ska vara installerade före nyår.
– Laddarna är så kallade hemmalad
dare, berättar Andreas Skälegård,
energi- och installationssamordnare på
Uddevallahem.
Nästa år kommer också nya kvarteret
Sundberg, vid Västerlånggatan/Lager
bergsgatan, att utrustas med elbilsladdare.
I vilken takt Uddevallahem sedan kom
mer att installera ytterligare elbilsladdare
beror på våra kunder.
– Så är det. Det kommer styras väldigt
mycket av hur efterfrågan ser ut. Därför
vill vi att man som hyresgäst hör av sig till
oss i god tid om man planerar att skaffa
elbil och behöver laddplats, säger Andreas
Skälegård.

Nya regler som värnar dig
som letar ny bostad
Nu justerar Uddevallahem reglerna i uthyrningen för att göra det bättre för
alla som söker lägenhet. Följande gäller från och med årsskiftet:
• Den som under en 12-månadersperiod tackat nej till fyra lägenheter man blivit
erbjuden, spärras från att söka fler lediga lägenheter kommande sex månader.
• Den som vid två tillfällen inte svarar på sitt visningserbjudande spärras från att söka
fler lediga lägenheter kommande sex månader.
Idag är det alltför många som söker lägenheter man inte är intresserad av, och sedan
struntar i att komma på visningar man blivit erbjuden. På det sättet ”stjäl” de plats på
visningen av seriöst intresserade längre bak i kön.
Det vill Uddevallahem motverka genom den här justeringen i reglerna. Vi vill istället
att våra visningserbjudanden ska gå till personer som är seriöst intresserade av den
lediga lägenheten.
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Från och med årsskiftet blir Uddevallahems kontor kontantfritt. Det innebär
att vi inte längre har möjlighet att ta
emot kontanter vid betalningar.
Däremot fungerar det utmärkt att betala med både kontokort och med swish.

Din nyckel till en
enklare felanmälan
Almanackor för 2019
Vill du ha Uddevallahems populära
väggalmanacka till hjälp när du ska hålla
ordning på 2019? Då är du som är hyresgäst välkommen att hämta en almanacka
på vårt kontor på Kålgårdsbergsgatan 3.
Vi delar ut almanackor så långt lagret
räcker.

Hyresgäster på
Tureborg fick hyra
sin egen p-plats
Våra hyresgäster på Tureborg har under
hösten fått möjlighet att hyra sin egen
parkeringsplats. Från lördag 1 december
övergick därför våra p-platser i området
till att bli hyresparkeringar. Du som saknar egen plats hänvisas i fortsättningen
till våra besöksparkeringar när du par
kerar på Tureborg.

Så här gör du
1. Klicka på länken Felanmälan på
din dator/mobil och logga in med
dina användaruppgifter (om du inte
redan är registrerad på Mina sidor
behöver du först göra det, genom
att klicka på länken Registrera dig).
2. I formuläret fyller du i dina kontaktuppgifter och vad din felanmälan
gäller, enligt följande:
Objekt
Här väljer du om felanmälan gäller
din lägenhet, eller allmänna ytor i huset du bor i. Du som hyr p-plats eller
förråd har även detta som val här.
Utrymme
Här preciserar du i vilket rum felet

finns eller vilken allmän yta det
handlar om.
Feltyp
Här finns det en lång lista med
föreslagna fel och du väljer helt
enkelt det som stämmer bäst för din
felanmälan.
Felbeskrivning
Här skriver du en kort förklarande
text som gör det lättare för din
bovärd att veta vad felet handlar
om. Det går också utmärkt att
bifoga en bild på felet. Glöm sedan
inte att klicka på knappen Skicka.
Klart!

Jan-Olof och Carola i nyrenoverade köket tillsammans med Uddevallahems
ombyggnadskoordinator Peter Mattsson.

Under 2018 har alla hyresgäster på Östanvindsvägen fått sina
lägenheter ROT-renoverade med nya kök och badrum. Bland annat.
– Det känns så modernt och nytt. Vi stortrivs, säger Carola och
Jan-Olof Andersson.
Uddevallahems omfattande renoverings
projektet på Unneröd går mot sitt slut.
Snart har 231 lägenheter på Östanvinds
vägen och Ögårdsvägen ROT-renoverats
med nya kök och badrum, ny ventilation,
nya fönster och en hel del annat.
Lägg till detta de 200 lägenheterna på
Aftonbrisvägen och vi landar på en bra bit
över 400 lägenheter som har ROT-reno
verats i området på bara några år.
För paret Andersson på Östanvinds
vägen 19 var det dags i höstas. Under åtta
veckor bodde de i en tillfällig lägenhet på
Bidevindsvägen medan renoveringen på
gick.

– Vi hade en jättebra kontakt med Peter
och Jonas. Det är mycket smådetaljer man
funderar över, så de fick nog utstå en del
frågor, säger Jan-Olof och Carola.
Peter Mattsson är Uddevallahems om
byggnadskoordinator medan Jonas Olsson
är projektledare.
I slutet av oktober var det så dags för
Jan-Olof och Carola att flytta hem igen.
– Det var en konstig känsla, lägenheten
kändes ny för oss. Det har verkligen blivit
bra, säger Carola.
Beskrivningen av att lägenheten kändes
ny ska sättas i relation till att Jan-Olof och
Carola har bott i sin lägenhet i 45 år.

– Därför är det klart att man undrade
lite över hur det skulle bli och hur föränd
ringarna skulle upplevas.
De tycker att det nya köket och bad
rummet har blivit rymligt, fräscht och
modernt. Skillnaden är stor jämfört med
gamla köket/badrummet som var från
60-talet när huset byggdes. En minst lika
välkommen investering är den nya venti
lationsanläggningen, tycker de.
– Det är som natt och dag. Här har
alltid varit kallt på höstarna tidigare. Nu
är det helt annorlunda. Och vi är väldigt
glada för våra nya fönster, förr kunde man
känna draget.
Dessutom ser de renoveringen som ett
tillfälle att se över sitt hem och byta en del
av inredningen.
– Vi ser det som en chans att förnya sig
lite, och slänga ut en del saker. Därför är vi
inte helt klara än. Vi kommer låta det få ta
lite tid att bo in sig, avslutar Jan-Olof.

Carola tycker att det nya badrummet
har blivit rymligt och bra.

Hovhult, Dalaberg och Tureborg i fokus för ny satsning

Uddevallahem ingår i nytt klimatinitiativ

Uddevalla kommun får 27 miljoner kronor under 2018-2020 för att bryta segregationen.
Uddevallahem är en av de aktörer som kommer att göra insatser inom ramen för projektet.

Branschorganisationen Sabo hade under
perioden 2007-2017 ett energisparmål,
kallat Skåneinitiativet. Nu tas ytterligare ett
mål med syfte att minska klimatutsläppen –
Allmännyttans klimatinitiativ där Uddevallahem kommer att delta.
Klimatinitiativet är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska
utsläppen av växthusgaser genom ambitiö-

Regeringens satsning går under namnet
”Sverige ska hålla ihop – segregationen ska
brytas” och Uddevalla är en av 32 kommuner som pekats ut.
I Uddevalla är målgruppen alla som bor
i Hovhult, Dalaberg och Tureborg. I dessa
stadsdelar har utanförskapet ökat, vilket

6

Du vet väl att du enklast gör din felanmälan via Mina sidor på
www.uddevallahem.se. Där kan du göra din felanmälan precis när det
passar dig – utan att behöva ta hänsyn till telefon- eller öppettider.

är skälet till de riktade insatserna. Målet
är nu att öka andelen förvärvsarbetande,
minska långtidsarbetslösheten, höja utbildningsnivån och få fler att rösta i framtida riksdagsval.
Arbetet kommer att utgå från följande
fyra fokusområden – boende och trygghet,

arbete och studier, hälsa och socialt stöd,
samt demokrati och civilsamhälle.
Projektets insatser kommer att utföras
av Uddevalla kommun, Uddevallahem, Polisen, näringslivet och civilsamhället.

sa mål, samverkan och aktivt erfarenhets
utbyte. Det är två övergripande mål:
• En fossilfri allmännytta senast år 2030
• 30 procents lägre energianvändning till
2030 räknat från år 2007
Utöver detta finns även tre frivilliga
fokusområden – effekttoppar och förnybar
energi, krav på leverantörer samt klimat
smart boende.
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Jan-Olof och Carola stortrivs
i nyrenoverade lägenheten

Uddevallahems kontor
blir kontantfritt

Områdena har valts utifrån hur stor möjlighet bostadsföretagen har att göra skillnad
och hur stor själva klimatpåverkan inom området är. Företagen bidrar med goda exempel och har möjlighet att ingå i nätverk inom
respektive fokusområde.
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Nya fönster och
uppfräschade
fasader på Myntet

Jennies miljöspalt
I september 2017 fick jag en ny utmaning i form av en ny tjänst på Uddevallahem. Utöver upphandling skulle
jag även få arbeta med KMA-samordning (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) vilket var ett helt nytt område
för mig. Dessa fyra ”ben” kan samlas under begreppet hållbarhet. Men snart blev hållbarhet ett stressande
begrepp för mig. För ju mer jag lärde mig om det, desto mer medveten blev jag om de utmaningar vi i
världen står inför när det gäller klimatförändringar, miljöhot och utarmandet av våra naturliga miljöer.
En dag stod jag i en bokaffär efter en in
tensiv utbildningsdag och valde mellan två
böcker. Valet föll på Hans Roslings bok
Factfulness - Tio knep som hjälper dig att
förstå världen.
Hans Rosling förmedlar kunskap om
världen genom fakta. Och boken förmed
lar en så otroligt viktig kunskap, som idag
ofta glöms bort – världen blir bättre! I
boken tar han tillsammans med sina med
författare, sonen Ola hans fru Anna, upp
globala trender vilka vi, när vi blir tillfråga

de om dem, alla statistiskt blir besegrade av
aporna på zoo när det gäller faktakunskap.
Är det då möjligt att alla människor
en dag kommer att ha en faktabaserad
världsbild, frågar sig Rosling i boken?
Stora förändringar är alltid svåra att fö
reställa sig. Men det är definitivt möjligt,
och han tror att det kommer att ske, av
två enkla skäl. En faktabaserad världsbild
är mer användbar när man ska navigera i
livet – och den är bekvämare. Den leder
till mindre stress och hopplöshet än den

dramatiska världsbilden som är negativ
och skrämmande.
Hans Rosling lever inte längre, men
hans filosofi och kunskap fortsätter att
spridas i detta nu och får oss alla att se
världen med ljusare ögon. Läs boken, den
är värd varje minut ni ägnar åt den.
Med detta lilla boktips så vill vi önska
er alla en riktigt fridfull jul med många
kloka tankar och mycket kärlek.

Uddevallahem sköter
visningen när du ska flytta
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I år har Uddevallahem renoverat för fullt i
kvarteret Myntet. Bland annat har vi bytt fönster
och fönsterdörrar i 21 av lägenheterna på
Kopparmyntsgatan.
En av hyresgästerna som i höstas fick nya
fönster är Emanuel Gabriel.
– Jag har pratat med min granne som
redan fått sina fönster bytta. Hon tyckte att
lägenheten var kall innan och känner jätte

stor skillnad nu, så jag tror att detta blir
jättebra, säger han, och fortsätter;
– Det känns som att man bor i en villa
här. Det här måste vara ett av Uddevallas
bästa lägen, jag har själv bott här i 22 år nu.

Samtidigt fräschas också området upp
i och med att Uddevallahem, förutom alla
fönsterbyten, har fortsatt rustar upp fasa
derna. Det betyder att vi har ägnat oss åt att
måla om, samt att byta panel där det behövs.

Var försiktig med
dina levande ljus!

Jennie Bergh, KMA-samordnare

Bostadsmöten
viktig träffpunkt

Nu behöver du inte längre sköta visningen av din lägenhet på egen hand när
du flyttar. Sedan i höstas görs det jobbet av Uddevallahems egen personal.

Under hösten har Uddevallahem arrangerat ett antal
bostadsmöten i våra områden. Och fler möten med
våra hyresgäster blir det under 2019.

Normalt får de fem intressenter med flest kö
poäng erbjudande om att komma på visning när
en lägenhet blivit ledig. Tidigare har den visning
en alltid skötts av lägenhetsinnehavaren själv, men
vi vet att många kunder uppskattar att inte själva
behöva ta emot intressenter och sköta visningen
av sin lägenhet.
Därför har nu Uddevallahems egen personal
successivt börjat sköta visningar under hösten.
Detta underlättar också för intressenterna, som
nu kan ställa sina frågor om lägenheten direkt till
Uddevallahem under visningen.
Rent praktiskt går det till så att du som avflyt
tande hyresgäst kommer överens med Uddevalla
hem, i samband med att lägenheten sägs upp, om
en tid för visning. Du avgör sedan själv om du vill
närvara på visningen eller inte.

– Dessa bostadsmöten är ett gyllene tillfälle för oss att få träffa
våra hyresgäster och nå ut med viktig information. Dessutom tar
vi oss förstås tid att svara på hyresgästernas egna frågor om till
exempel parkeringar och sopsortering, säger Uddevallahems för
valtare Mattias Pettersson-Pohl, Jonas Larsson och Mattias Molin
som leder dessa möten.
Från Uddevallahems sida informerar vi framför allt om att man
på ett enkelt sätt kan göra sin felanmälan via Mina sidor på vår
hemsida. Fördelen för dig som kund är att du då kan göra din
felanmälan precis när det passar dig, utan att behöva vara beroende
av din bovärds telefontider.
Vi informerar också om vikten av att man som hyresgäst svarar
på vår kundenkät. Alltför många missar möjligheten att vara med
och påverka sitt boende, genom att inte svara på enkäten.
Höstens bostadsmöten har varit uppskattade och kommer att
följas upp av nya träffar under 2019. Då planerar vi även att hålla
trapphusmöten i våra områden.

Uddevallahems bovärd
Henrik Dahl tillsammans
med bostadssökande Ammar
Ibrahim på en lägenhetsvisning.
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Miljö

Under advent och jul tänder vi gärna levande
ljus och gör det lite extra mysigt i vintermörkret.
Men tyvärr är december också den månad på
året då det sker flest bränder i våra hem.
Uddevallahem uppmanar alla att ta ansvar och vara försiktiga
när man tänder levande ljus.
Följer ni dessa punkter är risken för att olyckan ska vara
framme betydligt mindre;
• Lämna inte i något läge levande ljus utan tillsyn.
• Tänk på var du ställer ljusen. Se till att inget står intill som
kan ta eld.
• Lägg undan tändstickor och gaständare så att inte barnen
kommer åt dem.
• Kontrollera så att sladdar och kontakter är hela i dina
ljusstakar.
• Sätt gärna en påminnelse på insidan av ytterdörren,
om att släcka ljusen innan du går ut.
Passa också på att kontrollera så att batteriet i din
brandvarnare fungerar. Skulle det inte göra det kontaktar
du Uddevallahem så kommer vi och byter. Batterierna som
sitter i ska normalt räcka i tio år och Uddevallahem kommer
och byter i god tid innan det.
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värd, säger hon. – Nej, jag skulle nog säga
att jag är en ganska nöjd hyresgäst.

Underbara barnbarnsbarn

Den här damen ligger inte på latsidan.
Hon städar och hon fixar – Märta gillar att
ha ordning omkring sig, säger hon. En hel
del bakning blir det också, inte minst till
barnbarnsbarnen. Hon har hela 10 styck
en, varav tre bor här i Uddevalla.
– Det är helt otroligt, det här med barn
barnsbarn. Det är så skoj! Att leka och
greja med dem håller mig verkligen igång,
myser Märta.

Kalas för våra mest
trogna hyresgäster
I november uppmärksammade Uddevallahem på sedvanligt vis
våra mest trogna hyresgäster, med presentkort och tårtkalas.

Tupplur i favoritfåtöljen

Livet i lägenheten
Har du också någon gång gått förbi ett hus och undrat vilka som bor
där? Nu behöver du inte fundera längre! I den här artikelserien berättar
våra hyresgäster om sina liv i sina lägenheter. Idag hälsar vi på hos
Märta Hyväri på Melodivägen.
Trivsamt till tusen

Märta bor i en mysig tvåa med egen in
gång och en rejäl altan. Det är nästan lite
radhuskänsla över den hemtrevliga lägen
heten, där julmyset är i full gång. Det syns
att Märta gillar sitt hem. Och det har hon
gjort i 20 år nu.
– Ja, det stämmer ju faktiskt. Vi flyttade
in 1998, i oktober, och jag trivs fortfarande
så gott i den här lägenheten. Och i området,
här är så lugnt och fridfullt, säger Märta.

Men kanske var det ännu
bättre förr?

Att Märtas dotter också bor i samma hus
är förstås också ett plus. Och visst finns här
en del grannar att prata med, säger Märta.
Men hon saknar hur det var förr, när gran
narna både firade midsommar och hade
kräftskivor tillsammans.
– Det var så roligt då, det här var den
trevligaste gården i området, berättar
Märta.

Uppskattad bovärd

Dröm om morgondagen, minns gårdagen
– lev idag. Kloka ord på ljuslyktan.

Men då och då unnar hon sig också att ta
det lugnt en stund. Antingen med en färsk
skvallertidning, för att läsa om vad kung
ligheterna har för sig. Eller så blir det en
stund i favoritfåtöljen framför teven. Kan
ske till och med en liten tupplur?
– Ja, jag brukar ta mig en femminutare
efter middagen, sedan är man pigg igen,
berättar Märta.
Jodå, nog är hon pigg alltid, den där
femminutaren kan nog vara värd att pro
va... Stort tack Märta för att vi fick komma
och hälsa på i ditt trivsamma hem!

Men Märta trivs, som sagt, ändå. Mycket
tack vare Lennart, säger hon. Lennart är
områdets bovärd: en oerhört uppskattad
sådan.
– Det gör så mycket att bara kunna
ringa om jag behöver hjälp med något,
Lennart säger aldrig nej, berättar Märta.
Och hon har heller aldrig haft några
problem med Uddevallahem som hyres

Hemma hos Märta är det stämningsfullt julpyntat i varje vrå. Varmt, mysigt och välkomnande.

Sedan några år tillbaka är det en tradition
Uddevallahem har att uppvakta de kunder
som firar 30, 40 eller 50 år som hyresgäst
hos oss. I år gick inbjudan ut till ett 25-tal
personer.
– Det här är vårt sätt att visa tacksam
het till er. Det är ni som utgör ryggraden
av våra kunder, sa Uddevallahems vd Tho
mas Aebeloe, när han hälsade välkommen
till kalaset på Rådhuset.
Till Rådhuset hade bland annat Marie
Isaksson tagit sig.

– Det var en trevlig tillställning. Jag är
glad att jag gick hit, säger hon efter att ha
ätit tårta och lyssnat på Stefan Bergendahl,
som tog med besökarna på en resa i Udde
vallas och Uddevallahems historia.
Marie har bott hos Uddevallahem i 30
år, varav de tio senaste på Skogslyckan där
hon trivs bra.
– Det är ett lugnt område med en blan
dad skara människor som tar hand om var
andra. Dessutom tar Uddevallahem hand
om området, säger hon.

Höstlovsbio
lockade många

Namn: Märta Hyväri
Yrke: pigg pensionär
Gör på fritiden: fixar hemma, bakar
och leker med barnbarnsbarnen
Bor i: en tvåa på Melodivägen
Hyresgäst sedan: 20 år tillbaka
(i den här lägenheten)
Det bästa med lägenheten:
altanen på sommaren

Vill du också vara med? Skicka ett mail till oss på info@uddevallahem.se
där du berättar lite om dig själv, så kanske det blir din tur nästa gång
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Marie Isaksson var en av de hyresgäster som uppmärksammades.

Många tog chansen att se på film när Uddevallahem bjöd in till bio på höstlovet.
Den här gången erbjöds Uddevallahems hyresgäster möjligheten att se familjefilmen
Halvdan Viking till ett kraftigt subventionerat pris. En som såg filmen var Ebbe
Fråstad tillsammans med mormor Ulla-Britt Andersson.

Vinn biljetter till
trettondagskonsert
Var med i Uddevallahems
utlottning av biljetter till
vinterns trettondagskonsert!
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– Det gör så
mycket att bara
kunna ringa om
jag behöver hjälp
med något!

Konserten är till förmån för Lions Cancerfond Väst, och går av stapeln på Östraboteatern 6 januari klockan 17.00.
Ring eller maila oss senast onsdag
19 december på 0522 – 65 35 00 eller
info@uddevallahem.se om du vill vara
med i utlottningen. Uppge namn, adress
och telefonnummer. Varje vinnare får
2 biljetter, som skickas med post.
Du kan se resultatet av utlottningen på
Uddevallahems hemsida i mellandagarna.

Uddevallahems
julklapp går till
Barncancerfonden
Även i år går Uddevallahems julklapp till
Barncancerfonden. Precis som före
gående år har vår personal valt att avstå
julklapp för att istället skänka pengarna
till Barncancerfonden.

Så gör du när
någon står på din
parkering
Vi får regelbundet frågor från hyresgäster
som undrar vad man ska göra när någon
annan ställt sig på ens förhyrda parkeringsplats. Du ringer då vårt vaktbolag Nokas på
telefon 0522-65 35 88.
När de kommer ut visar
du ditt hyreskontrakt så
att Nokas kan bötfälla
den felparkerade bilen.
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Uddevallahem och Kropps
erbjuder prova på-handboll!

Mer info
kommer när
sportlovet
närmar sig.

Vill du prova på att spela handboll? På sportlovet har du som går
på mellanstadiet chansen att testa handboll under fyra dagar.
Det är Uddevallahem tillsammans med
Kroppskultur som bjuder in till prova
på-handboll under måndag-torsdag
i vecka 8. Vi kommer att hålla på två timmar per dag och alla mellanstadieelever
är välkomna. Vi vänder oss till både
tjejer och killar. Inga förkunskaper krävs.
Sportlovsaktiviteten är en möjlighet för
alla som vill att få prova på och lära sig
mer om hur handboll fungerar. Träningen kommer att hålla på två timmar per

dag och spridas till olika delar av
Uddevalla, preliminärt enligt följande:
Måndag 18/2: Dalabergsskolan
Tisdag 19/2: Sommarhemskolan
Onsdag 20/2: Ramnerödskolan
Torsdag 21/2: Agnebergshallen
Huvudledare kommer
Kropps erfarne A-lagstränare Gunnar Blombäck
att vara.

HANDBOLLSERBJUDANDE
FRI ENTRÉ FÖR TVÅ PERSONER PÅ
KROPPS DAM – IF HELLTON
Sön 27 januari, kl 14.00
KROPPS HERR – HK ANKARET
Sön 27 januari, kl 16.15
Matcherna spelas i Agnebergshallen

UR
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TALON

KNEP & KNÅP
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Adress:__________________________________________________________
Postadress:_______________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________
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Sudokuvinnare från Nr 3 – 2018

Tack för alla inskickade lösningar på vårt Sudoku i förra numret.
Bland de rätta svaren har vi dragit följande vinnare som får två trisslotter var.
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Uddevallahem, Box 344, 451 18 Uddevalla, senast 2019-01-31
Vi drar 5 st vinnare bland de rätta lösningarna som får 2 st trisslotter var.
Namn:___________________________________________________________
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Lösningen insändes till:
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vägen 20. Saima Bagrameli, Nordanvindsvägen 8C. Haitham al-Najjar, Bidevindsvägen 1.
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