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LEDARE
Ronny Bohm

Fastighetschef Uddevallahem

Just nu reser sig Uddevallahems bygg
kranar på tre platser över Uddevalla. Det
är en härlig syn och ett kvitto på att vi fort
sätter att utveckla Uddevalla med attrak
tiva bostäder i attraktiva lägen.
Redan nästa månad startar uthyrningen
av våra 47 lägenheter i kvarteret Rudan
på Tureborg, där du som befintlig hyres
gäst hos oss dessutom har fått en exklusiv
förtur att välja först! Läs mer om det på
annan plats i den här tidningen.
Om våra nyproduktioner är ett av våra sto
ra ben, så är våra ROT-renoveringar defi
nitivt ett annat. Vi har ökat takten avsevärt
de senaste åren och ROT-renoverar nu
cirka 200 lägenheter årligen.
Vid dessa omfattande renoveringar instal
lerar vi vanligtvis helt nytt kök och badrum
till hyresgästen, samtidigt som vi byter ut
åldrande rörsystem, installerar modern
el- och ventilationsanläggning, gör energi

effektiviseringar och ser över fönster, bal
konger med mera.
Det kanske inte syns så mycket utåt, men
det handlar om stora arbeten. Det är lite
som att behålla skelettet på de här över
50 år gamla husen, men att byta ut blod
omloppet som läcker.
Vi är medvetna om, och har respekt för,
att det är en jobbig process för hyresgästen
under den tid som ROT-renoveringen
pågår. Men kom samtidigt ihåg att de här
husen har en lång livslängd och står över
flera generationer. I det perspektivet är de
veckor som ROT-renoveringen pågår en
försvinnande liten tid.
Och den stora majoriteten brukar vara
mycket nöjda med resultatet.
Nyligen blev vi klara med ROT-reno
veringar på Aftonbrisvägen, Timmer
bergsvägen och Parkvägen i Ljungskile. I

Därefter finns det andra fastigheter som
står och väntar på sin tur. Räkna därför
med att Uddevallahem kommer fortsätta
att ROT-renovera i samma höga takt i
många år till.
Sammantaget händer det väldigt myck
et just nu, både hos Uddevallahem och i
branschen i stort. Därför oroar det oss att
återväxten är för liten i byggbranschen.
Det behövs fler människor som vill jobba
som hantverkare och byggnadsingenjörer
för att klara tillväxten i branschen.
Så, om du står inför att göra ett yrkesval
kan jag varmt rekommendera byggsektorn.
Bygg är en framtidsbransch. Helt enkelt
därför att det alltid kommer att behövas
bostäder.
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år har vi dragit igång med ett stort arbete
på Östanvindsvägen och nu också på Fjäll
vägen.

Härliga höst

Efter en skön sommar står hösten för dörren. Vi är tillbaka i vardagens
rutiner – men det behöver inte bli grått och trist för det. Nu är det tid att
mysa inomhus, men också utomhus. Hösten är den perfekta tiden för
skogspromenader, gärna med svampkorgen i beredskap…

Hitta skogens gula guld
Nu är det hög tid att plocka kantareller.
Här kommer ett par tips på hur du hittar dem:
1. Ge dig ut i skogen, kantarellen behöver
växa ihop med levande trädrötter. De flesta
trädslag funkar, dock inte lövskog med endast
alm och ask. Blandskog med lite mossig mark
brukar vara ett säkert kort.
2. Kalhyggen och riktigt täta, unga, skogar kan
du hoppa över.
3. Gå sakta och ha tålamod – det tar ett tag att
ställa in skärpan i din kantarellblick.

Och skogens bruna guld
Glöm inte trattkantarellerna, också en fantastiskt god
matsvamp som finns långt in på hösten. De går också enkelt att
torka, så att du kan njuta av god svamp till vinterns alla grytor
och såser. Ta med dig en svampbok eller en svampkunnig vän
om du känner dig osäker på att hitta rätt. God svamplycka!

Lyxig kantarelltoast
Jätteenkelt och jättegott. Ersätt bacon
med fejkon eller liknande om du så vill.
För två rejäla mackor, eller fyra mindre,
behöver du:
• En skiva mjukt bröd per macka (gärna
surdegsbröd, men ta vad du har)
• Rejält med kantareller
(kan knappast bli för mycket)
• 1 paket bacon, strimlat
• 1 rödlök, hackad
• Lite smör
Stek kantarellerna på medelvärme i en torr panna tills allt vatten försvunnit, lägg sedan
i bacon, lök och en liten klick smör. Höj värmen och rör om då och då. När fräset fått
så mycket färg du vill, stek hastigt brödbitarna i pannan (du kan behöva bättra med
lite mer smör…) Smaka av med salt och svartpeppar och fördela fräset rättvist på varje
brödbit.

Hösten i Uddevalla
16–17 sep
MatJordens dag på
Gullmarsbergs Säteri

En mötesplats för lantbruk, livsmedel
och lokal produktion.
Läs mer på www.matjordensdag.se
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Uddevallahem tipsar

23 sep – 19 nov
Om träd, gräs och stenar
– Bohusläns museum

Genom århundraden har konstnärer
skildrat landskapet på olika sätt, varje
epoks landskapsmåleri återspeglar sin
tids strömningar. Hur uttrycker sig dagens
konstnärer kring natur och landskap?
I utställningen Om gräs, träd & stenar får
vi en ledtråd.

30 september
Tjejlördag i Uddevalla
Centrum

Stor shoppingtävling, modevisning och
bra erbjudanden i butikerna. Caféerna
och restaurangerna gör det också lite
extra trevligt för alla tjejer.

2 oktober
Knallemarknad på
Kungstorget

Första helgfria måndagen varje månad
är det marknadsdags på Kungstorget
09.00–15.00. Kom och fynda!

7 oktober
Gömda Glömda Gårdar

Upptäck Uddevallas unika stadsmiljöer! Vandra runt i stadskärnan när det
skymmer – och upplev genuina platser,
kreativitet och kultur.
Läs mer här:
www.uddevalla.se/uppleva-och-gora/
evenemang

4 november
Uddevalla X-trail

Löpning på och bredvid stigar på
Herrestadsfjället. Läs mer på www.uok.se

11 november
Bo & Leva Uddevalla

På mässan träffar du representanter från
bostadsbolag, byggföretag, banker och
många andra aktörer med anknytning
till boende. 10.00-15.00 på Bohusläns
museum. Uddevallahem kommer givetvis
finnas på plats.

Ät och njut!
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Snart släpper vi lägenheterna
i kvarteret Rudan – och du har förtur
Kvarteret Rudan

Lägenhets
släpp:

7 okt

Lägenhetsväljaren hjälper
dig att hitta hem
Vill du högt upp i huset, eller kanske ha
morgonsol på balkongen? Ta hjälp av lä
genhetsväljaren. Här kan du se planlös
ningen för alla lägenheter liksom deras
hyra och var i huset varje lägenhet ligger.
Du kan också gå på virtuell rundvand
ring i en av lägenheterna. Lägenhets
väljaren hittar du också på vår hemsida.

Häng på låset den 7 oktober
kl. 11.00. www.uddevallahem.se
VIP-kön för hyresgäster öppnar som sagt
den 7 oktober klockan 11.00 på vår hem
sida. Och skynda dig på – ju snabbare
du är med att göra din intresseanmälan
7 oktober, desto bättre placering får du
i kön. Det ökar dina chanser att få den
lägenhet du söker!
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Vill du flytta till en nybyggd, kvadratsmart lägenhet på trevliga
Tureborg? Om du dessutom redan har ett hyreskontrakt hos oss
på Uddevallahem, då ska du ta chansen nu. Du får gå före i kön när
vi släpper lägenheterna i kvarteret Rudan.

Kvarteret Rudan i korthet

Lägg den 7 oktober på minnet

Förbered dig idag

•

Den 7 oktober klockan 11.00 gör vi ett
exklusivt förhandssläpp av de nya ettorna
och tvåorna i kvarteret Rudan – bara för
dig som redan har hyreskontrakt hos oss.
Du får alltså chansen att hitta ditt nya
drömboende före alla andra, direkt på
uddevallahem.se. Den 21 oktober öppnar
vi sedan kön för alla intresserade, även de
som inte redan bor hos Uddevallahem, så
tipsa gärna vänner och bekanta.

För att öka dina chanser att få just den lä
genhet du vill ha, se till att vara förberedd
när kön öppnar. Och du kan börja redan
idag. På uddevallahem.se kan du läsa mer
om lägenheterna, om kvarteret Rudan
och om Tureborg. Se också till att du är
registrerad på vår hemsida och kontroll
era att alla dina uppgifter stämmer.

•
•

47 lägenheter på trevliga Tureborg

•

Lägenhetssläpp för hyresgäster
hos Uddevallahem: 7 oktober

Ettor och tvåor – alla med egen
balkong

Lägenhetssläpp för övriga: 21 oktober

Hur gör jag för att söka? Se vår
instruktionsfilm på uddevallahem.se
Var kan jag se hur lägenheterna
ser ut? Använd Lägenhetsväljaren på
uddevallahem.se
Var hittar jag mer information om
både lägenheterna och området?
Läs broschyren om kvarteret Rudan på
uddevallahem.se.
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Runda småbord kan lätt flyttas runt vid behov.

Daniella Lindgren på Home Style Studio tipsar om hur du inreder smart på liten yta.

Utnyttja ytan med förvaring på höjden.

Så inreder du kvadratsmart
Vare sig du ska flytta in i din första, egna lägenhet eller byta en större bostad mot en
mindre finns det smarta knep att ta till för att få en mindre lägenhet att kännas rymlig.
Daniella Lindberg, inredare med egna företaget Home Style Studio, berättar hur.
Köket

Sovrummet

Daniellas fem bästa tips

Organisera. Oftast har man färre skåp i
en mindre bostad, så här kan man också
tänka på att använda boxar/lådor i skå
pen för att få plats med mer. Sätt upp
krokar för att kunna hänga upp två ex
tra klaffstolar när det blir fler gäster än
vanligt. Välj gärna runda former på bord.
Dessa gör dels att du får plats med fler
sittplatser runt om, men de ger också en
luftigare känsla i rummet.

Bygg en egen säng genom att sätta en
enkel bäddmadrass uppe på 2 byråer el
ler köksskåp. Då får du mycket förvaring
till kläder och sådant under sängen, men
också en snygg säng, då du kan välja ex
akt vilken stil du vill ha på möbeln.

1. Jobba med förvaring på höjden genom att
utnyttja ytor du inte kan möblera. Sätt till
exempel upp hyllor ovanför en dörr eller
på en liten vägg.

Vardagsrummet
Häng upp gardinstången med gardinerna
ända från taket ner till golvet. Detta gör
att du höjer takhöjden och ger rummet
en lyxigare känsla direkt. Välj bort den
klassiska hörnsoffan – en soffa med två
nättare fåtöljer till skapar en luftigare,
och mycket mer ombonad, känsla i rum
met. Undvik också ett för stort, fyrkan
tigt eller rektangulärt, soffbord – detta tar
onödigt mycket golvyta. Satsa istället på
två mindre satsbord i rund form som du
också lätt kan flytta runt vid behov.

Hallen
Här behövs mycket förvaring, så att ut
nyttja höjden i detta rum är perfekt. Man
kan hoppa över den traditionella hatt
hyllan och skohyllan och istället sätta
hyllor från golv till tak med ett avbrott
med krokar i mitten till jackor. På hyl
lorna kan man sätta fina korgar där hals
dukar, mössor och väskor får förvaras.

2. Välj nätta, mindre möbler för att skapa
rymd i en liten bostad.
3. Förvara och organisera. Köp snygga
förvaringsboxar i olika storlekar och låt
var sak ha sin plats.
4. Jobba med en ljusare färgpalett, ljusa
färger förstorar ett rum.
5. Runda mat- och soffbord ger en bättre
och rymligare yta i en mindre bostad.

Badrummet
För att hålla en ren och enhetlig känsla i
ett mindre badrum är det bra att hålla sig
till en och samma färg handdukarna. En
rullvagn blir en fin inredningsdetalj, där
du kan förvara handdukar och hygienartiklar som tål att synas.
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(Ännu) bättre service med
bovärdar och miljövärdar
Vi på Uddevallahem vill kunna erbjuda dig som bor hos
oss bästa möjliga service. Som ett led i detta gör vi nu en
organisationsförändring där våra fastighetsskötare får nya, mer
specialiserade, arbetsområden som bovärdar och miljövärdar.
Från och med den 13 september finns det
inga fastighetsskötare på Uddevallahem
längre. Istället kommer våra bovärdar och
miljövärdar att ta hand om ditt boende,
både på insidan och på utsidan. Förändring
en är dels ett sätt för oss att sätta dig som
hyresgäst i centrum, men också ett sätt att
låta vår personal få vidareutvecklas, specia
lisera sig och ta ett utökat ansvar inom de
områden som intresserar dem mest.

Bovärdar med tekniken i fokus
Hasse Carlsson som är distriktschef för om
råde Söder på Uddevallahem berättar att
bovärdarna i första hand kommer att kon
centrera sig på den tekniska biten av fastig
heternas underhåll.
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– Genom att bovärdarna inte längre
klipper gräs eller tar hand om snöskottning
frigörs tid för att ge bättre, mer personlig,
service till dig som hyresgäst.

Personligare felanmälan
Att göra en felanmälan via vår app eller via
telefon går självklart fortfarande fint. Men
ibland kan det vara lättare att förklara vad
som inte fungerar direkt till någon, speciellt
om man har det lite svårt med språket. Där
för kan du från och med nu också göra din
felanmälan direkt till din bovärd. Telefon
numret hittar du i din trappuppgång.

Miljövärdar med grönare fingrar
Miljövärdarna kommer i sin tur att kon
centrera sig på allt som har med utsidan att

göra, alltifrån gräsklippning och snöröjning
till skötsel och anläggning av planteringar.
– Vi på Uddevallahem satsar ju stort på
just utemiljön, och det är något som kräver
en hel del specialkunskaper för att det ska
bli bra, säger Hasse Carlsson.
Sammantaget ger den nya modellen en
hel del fördelar, med tydligare ansvarsför
delning som en av dem. Men Hasse fram
håller också att det fortfarande handlar om
ett samarbete.
– Absolut, vi ska inte vara så fyrkantiga
att vi inte kan överlappa och täcka upp för
varandra när det behövs.

Hej miljövärd
Henrik Engelin!
Du är ny miljövärd på
distrikt Söder, vad tycker
du om förändringen?
”Jag är ju redan inkörd
på utemiljön, så att säga, men
jag tycker det här är jättebra för framtiden.
När jag började på Uddevallahem 1998

var det helt annorlunda, men i dag satsar
vi ju enormt på våra utemiljöer, och det
kräver mycket mer trädgårdskunskap för
att kunna förvalta. Vi kommer också att
kunna jobba mer renodlat och få ut mer
av dagen.”
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VÅRA BOVÄRDAR
Tor-Björn Amilon
Passaden 3-5,
Nordanvindsv 6-8,
Sunnanvindsv 1-11.

Roberto Rojas
Östanvindsvägen,
Ögårdsvägen,
Bidevindsvägen.

Johan Ankar
Aftonbrisvägen,
Sunnanvindsvägen 8-10.

Clas Olsson
Tisdagsvägen,
Lördagsvägen, Aprilvägen,
Decembervägen.

Lars Olsson
Kopparmyntsgatan,
Hyggestråket.

Mohamed Yassin
Svedjestråket.

Lennart Florén
Melodivägen,
Visvägen,
Balladvägen 1-19.

Samir Boutaba
Balladvägen 2-20,
Serenadvägen,
Romansvägen, Sångvägen.

Bertil Blad
Strömstadsvägen,
Sunnanvindsvägen 2-4,
Nordanvindsvägen 2.

Sven Pettersson
Tureborgsvägen 16
och 20,
Hagarnevägen 45.

Torbjörn Anker
Tureborgsvägen 1-5
och 12-14, Timmer
bergsvägen 1-3.

Andreas Berghänel
Tureborgsvägen 22-24,
Hagarnevägen 39-41,
Klippgatan 1, Rudan.

Michael Svensson
Anders Knapes väg,
Nordens väg, Iduna
vägen, Fjällvägen 22-26,
Tjärhovsgatan,
Walkeskroken.

Tony Russberg
Asplundsgatan 1-3,
Håljutegatan, Kandidatvägen,
Magistervägen, Packhusgatan,
Skolgatan, Studievägen,
Södergatan 17.

Kent Persson
Bävedalsvägen 6,
Fjällvägen 28,
Järvstigen.

Henrik Dahl
Asplundsgatan 5-7,
Kämpegatan, Stora Nygatan, Södergatan 24-28,
Tallvägen, Östergatan.

Mattias Karlsson
Lyckorna (Coronavägen,
Robert Macfies väg,
Flaggbergsvägen),
Korpemyrsvägen.

Kurt-Ove Josefsson
Ljungskile (Ekhamravägen,
Parkvägen, Kaprifolvägen,
Krokusvägen).

Hej bovärd Michael Svensson!
Du är ny bovärd på distrikt Söder, vad tycker
du om din nya roll?
”Jag är lite tudelad, den gamla vaktmäs
tarkänslan försvinner och jag kommer kan
ske att sakna helheten lite. Men jag tror på
idén, det ska bli spännande att få jobba mer
kundfokuserat och att få vara mer delaktig i
arbetet med exakt hur vi ska göra jobbet. Se
dan kanske det blir lite mer telefontid med
hyresgäster nu när vi också tar emot felan
mälan, men jag brukar tänka: hur skulle jag
själv velat ha det? Och självklart hade jag
velat ha möjlighet att prata direkt med den
som ska lösa felet."
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Tydliggörande
angående säkerhetslösningar
Uddevallahem har uppmärksammat att
dörrförsäljare börjat gå runt i en del av
våra områden och erbjuda olika säkerhetslösningar, som säkerhetskedjor,
tittöga till lägenhetsdörren med mera.
Vi vill därför vara tydliga med att
det är Uddevallahem som avgör vilka
säkerhetslösningar lägenheten ska ha.
Som enskild hyresgäst har man inte
rätt att till exempel installera ett tittöga.
Har du synpunkter eller önskemål
om säkerhetslösningar är du som alltid
välkommen att kontakta oss och diskutera frågan.

Samtidigt som arbetet pågår för fullt i delar av huset på Östanvindsvägen är en del
lägenheter klara och hyresgästerna har återvänt till helt nya kök och badrum.

Omfattande renovering pågår
på Östanvindsvägen …
Nu pågår den stora ROT-renoveringen på Östanvindsvägen för
fullt – och de första hyresgästerna har kunnat flytta tillbaka i sina
nyrenoverade lägenheter.

Ladda ner
Uddevallahems

nya app!

Du har väl inte missat att ladda ner vår
nya app!? Med den kan du enkelt och
smidigt göra din felanmälan direkt i telefonen.
I appen kan du också hålla koll på
dina avier och hitta kontaktuppgifter
till din bovärd.
Appen har en enkel och tydlig funktionalitet, som förhoppningsvis ska
göra att den upplevs både användarvänlig och överskådlig. Ditt användarnamn och lösenord är det samma som
du använder till Mina sidor.
Appen finns att laddas ner från såväl App Store som Google Play. För att
kunna använda appen krävs att du har
en mobiltelefon som är en så kallad
”smartphone”, eller att du har en läsplatta (till exempel iPad).
Appen heter ”Uddevallahem Kundserviceappen”.
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Totalt rör det sig om 231 lägenheter som
ska renoveras under detta och nästa år.
Arbetet startade i mars med höghuset på
Östanvindsvägen 16 och där har nu 40
av 48 lägenhetsinnehavare kunnat flytta
tillbaka. Numera har de helt nya kök och
badrum.
När de tre höghusen på Östanvinds
vägen (12-16) är klara fortsätter arbetet
med Östanvindsvägen 19 och Ögårds
vägen 1.

Arbetet innefattar inte bara en total
renovering av kök och badrum. Dessutom
installerar Uddevallahem ny ventilationsoch elanläggning, vi satsar på åtgärder för
att göra husen mer energieffektiva och vi
byter fönster. Bland annat. Höghusen på
Östanvindsvägen 12-16 kommer också få
en ny fasad, som går i grått.
De här husen på Unneröd byggdes i
mitten av 1960-talet och är således om
kring 50 år gamla.

… och på Fjällvägen
På Fjällvägen 24-26 finns 24 lägenheter
som nu får en ordentlig ansiktslyftning.
I den omfattande renoveringen som star
tade i augusti kommer Uddevallahem
framför allt att installera helt nya kök och
badrum. Samtidigt passar vi också på att
göra en rad ytterligare åtgärder - som att
renovera balkong/balkongdörrar, installera
ny elanläggning och installera ny ventila
tionsanläggning. Dessutom renoverar vi
tvättstugan och bygger nya förråd i källaren.
Arbetet startade i augusti 2017 och är
planerat att pågå fram till januari 2018.

Det här huset i kvarteret Iduna, mitt
emot Uddevalla sjukhus, byggdes 1957 och
har med andra ord hunnit bli 60 år gammalt.
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Många av de små husen på Misteröd är
vackert utsmyckade.

Solveig Hultman är ordförande i föreningen och har varit med sedan starten på Misteröd.

Halil Nuhanovic bor till vardags på Tureborg.
Han har skapat en fantastisk trädgård under
de fyra år han haft sin kolonilott.

Misteröd – en grön oas
Sommartid är koloniområdet på Misteröd en grön idyll – fylld av
växter, grönsaker och människor som trivs.
– Här är man ute och rör sig, grejar och pratar med grannar. Det är
friskvård, säger Solveig Hultman, ordförande i föreningen.
– Uddevallahem skapade koloniområdet i
mitten av 1980-talet, som ett sätt att kunna
erbjuda hyresgäster ett attraktivt komple
ment till den lägenhet man hyrde. Koloni
området består idag av 35 lotter, bebyggda
med hus som är max 15 kvadratmeter och
har el indraget. Sitt vatten får man hämta
från en vattenpost vid tomtgränsen.

Dusch, toaletter, diskmöjligheter med
mera finns i den gemensamma lokalen på
området. Föreningen på Misteröds koloni
område arrenderar av Uddevallahem.
– Numera är kravet för att få ha en lott
här att du bor i Uddevalla kommun. Ungefär
en tredjedel bor hos Uddevallahem, berättar

Solveig, som själv har sitt ”riktiga” boende på
Aftonbrisvägen hos Uddevallahem.
På koloniområdet är det tillåtet att
bo under odlingssäsong, inte på vintern.
Man får heller inte skriva sig på Misteröd.
Juli-morgonen när vi besöker koloni

området har ungefär hälften av ägarna
övernattat här.
Solveig och Grethe Werner (kassör i
föreningen) berättar att 8-10 av lottägarna
sommarbor här. Och de vet vad det är som
lockar.
– Friheten. Att bara kunna öppna din
dörr och gå ut och sätta dig, dricka ditt mor
gonkaffe på trappan, säger de.
På området finns, förstås, också ett stort
intresse för trädgård. Det blommar för fullt
i vackra färger från lotterna. Men medan
somliga satsat hårt på blommor och växter,
är andra mer intresserade av växthus och
grönsaker.
Men gemensamt för de alla är att koloni
området bidrar till skön avkoppling.
Inger Israelsson har valt att
komplettera sitt boende
på Myntet med att ha en
kolonilott på Misteröd.
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Välkommen in i Henrys högkvarter,
komplett med egen tipi.

tipi-tält och allt. Henrys rum har blivit en
favoritplats även för pappa Anton.
– Ja, här hänger vi gärna och läser böck
er. Henry gillar verkligen sina böcker, säger
Anton och ler.

Hyresrätt: helt rätt just nu
Pappa Anton och Henry trivs bra i trean på Stora Nygatan.
Mamma Angelica var på jobbet när vi kom på besök.

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 befinner vi oss
mitt i centrala Uddevalla och
hälsar på hos Anton Wänseth.
I en superfin trea i på Stora Nygatan bor
familjen Wänseth, som förutom Anton
består av frun Angelica, charmtrollet Hen
ry som snart firar sin första födelsedag, och
den härliga hunden Jack. Familjen flyttade
in för 1,5 år sedan och det är inte svårt att
förstå att de stortrivs. Lägenheten är ljus,
luftig och jättefint inredd. Och området
ligger verkligen centralt, bara ett stenkast
från Kungstorget, men det är ändå lugnt
och trivsamt.

Gillar läget

haft siktet inställt på att bo här länge, han
bodde nämligen bara ett par portar bort
som liten. Men det blev några andra håll
platser på bostadsresan innan dess.
– Jag har bott hos Uddevallahem ända
sedan jag skaffade min första egna lägenhet
när jag var 18, berättar Anton.
Först bodde Anton och Angelica på
Skogslyckan och senare på Tureborg. Men
när det så blev dags för tillökning i familjen
behövde paret flytta till något större. Och
då lyckades de äntligen få tag på en av dessa
eftertraktade lägenheter. En fin trea så att
Henry kunde få ett eget rum, med eget
Blir det bra så här, fotografen?
Jack poserar perfekt framför kameran.

I det mysiga vardagsrummet skvallrar ett
piano om ett av Antons stora intressen:
musiken. Men Anton gillar också att byg
ga saker på fritiden, fast han jobbar i bygg
branschen. Det här uppskattas nog lite extra
mycket av Antons far som precis fått hjälp
med en ny, stor altan. Så den dag familjen
vill ha en annan boendeform blir det för
modligen i form av ett egenbyggt hus. Bo
stadsrätt är inget alternativ, menar Anton,
inte som marknaden ser ut.
– Nej, för oss är det perfekt med en
hyreslägenhet. Och jag är faktiskt jättenöjd
med Uddevallahem. De känner oss och vi
känner dem. Saker går alltid att lösa, menar
Anton.
Med det fina betyget tackar vi för oss, för nu
vill unge herr Wänseth gärna fortsätta med
sin Pippi Långstrump. Stort tack, Anton
och Henry för att vi fick komma och hälsa
på!
Namn: Anton Wänseth
Yrke: betongare
Gör på fritiden: bygger saker
och spelar piano
Bor i: en trea på Stora Nygatan
Hyresgäst sedan: 1,5 år tillbaka
(i den här lägenheten)
Det bästa med lägenheten: läget,
och att den är så fräsch

Kvarteret Garvaren, som området kallas,
är väldigt populärt. Anton berättar att han
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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MATS

miljöspalt
Uddevalla är på väg att byta till papperspåse för matavfallet.
För Uddevallahems hyresgäster sker bytet i början av 2018.
Mats Dahl, Uddevallahems miljöansvarige, förklarar vad det betyder.
– I Trollhättan gjordes den här föränd
ringen i början av sommaren och nu
sker samma sak i Uddevalla. Alla hus
håll kommer att få papperspåsar samt
en ventilerad påshållare av Uddevalla
Energi, som med fördel placeras i disk
bänksskåpet. Kostnaden ingår i taxan
för sophämtning, berättar Mats Dahl,
miljöansvarig på Uddevallahem.
Varför byter vi till papperspåsar?
– För att minska vår klimatpåverkan.
Uddevallas matavfall går dessutom till
biogasproduktion. Papperspåsen kan
rötas tillsammans med matavfallet, till
skillnad från plastpåsen som måste se
pareras.

Träffa
Uddevallahem
på höstens
bomässa
Missa inte höstens bomässa
Bo&Leva! Den hålls på Bohusläns museum lördag den 11
november. Uddevallahem kommer att finnas på plats för att
berätta om våra tre pågående
nyproduktioner – Rudan, Eol
och Sundberg. Och vi kommer
ha med oss våra 3D-glasögon
för att bjuda på spännande
rundvandring i en av framtidens
lägenheter.
Håll utkik på vår hemsida och
på Uddevalla kommuns hemsida
för information om öppettider
med mera när det närmar sig.

Vad händer mer på miljöområdet hos
Uddevallahem just nu?
– En positiv förändring är att vi går
över till batteridrift på ett stort antal av
våra trädgårdsmaskiner. Det har många
fördelar. En är så klart att vi minskar
koldioxidutsläppen. En annan fördel
är att maskinerna går tystare än tidi
gare, vilket ger en bättre miljö för både
hyresgäster och vår personal.

Senaste nytt i kv. Sundberg
I kvarteret Sundberg är det värsta oljudet över –
pålningen är nu klar på hela tomten. Tidsplanen är
satt och på den östra delen kan vi se väggarna sticka
upp. På västra delen är gjutningen av plattor i full
gång och snart kan vi se huset växa fram även här.
Vill du veta mer om de härliga hyreslägenheterna
i kvarteret Sundberg? Prenumerera på Sundbergs
nyhetsbrev på uddevallahem.se.
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Miljö

Senaste nytt i kv. Eol
På byggplatsen vid Brattgatan/Bastionsgatan
växer kvarteret Eol upp i rask takt. På den låga
delen är nu taket på plats och bostadshusen har
klättrat upp till tredje våningen – allt enligt plan.
Här bygger vi 78 attraktiva hyreslägenheter,
fräscha ettor, tvåor och treor i ett utmärkt
centrum
läge, på kort promenadavstånd från
både Kampenhof och järnvägsstationen. Vill du
veta mer om kvarteret Eol? Prenumerera på Eols
nyhetsbrev på uddevallahem.se.
Kvarteret Sundberg

Kvarteret Eol

Hur gör man om man vill veta mer om
Uddevallahems miljöarbete?
– På vår hemsida hittar man vår mil
jö- och arbetsmiljöredovisning. Där be
rättar vi om olika åtgärder vi gjort un
der senaste året, samt redovisar statistik
över energianvändning, vattenkonsum
tion med mera.

Många besökare på
Uddevallakalaset

Lär dig att leva mer hållbart

Precis som tidigare år var Uddevallahem i juli
med på Uddevallakalaset, där vi delade tält
med Uddevalla Energi och Ikea. Kul att så
många kom och besökte oss och hade frågor om våra nyproduktioner. Flera, såväl unga
som vuxna, tog också chansen att testa våra
3D-glasögon.

I projektet ”Klimatsmarta hem” söker vi nu lägen
hetshushåll som vill anta utmaningen att leva mer
hållbart under åtta veckor. Projektet ger dig som
deltagare en fantastisk möjlighet att lära dig om din
klimatpåverkan och vad du kan göra för att minska
din påverkan på vår miljö.
Bakom projektet står Uddevalla kommun i sam
arbete med Uddevallahem och Hyresgästförening
en.
Ett startmöte 12 september inleder projektet
som sedan pågår till 19 november. Det finns möj
lighet att anmäla sig till projektet även efter 12 sep
tember, men platserna är begränsade så fundera inte
för länge.
Din anmälan gör du på www.uddevalla.se/
klimatsmartahem. För frågor, kontakta Jenny
Olsson, energi- och klimatrådgivare på Uddevalla
kommun, på 0522-69 73 42.
Som deltagare kommer du varje vecka att få en
ny utmaning, som är kopplad till mat, resor, bostad
eller konsumtion.

Är du beredd att anta vår klimatutmaning?
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ERBJUDANDE!

ERBJUDANDE!

Uddevallahem och
IFK Uddevalla bjuder
på futsal!

5 november firas halloween hos
Gratis
ponnyridning! Uddevalla Ridklubb
Håll utkik på klubbens facebook-
sida, Uddevalla Ridklubb&
Hästsportcenter, för info om
tider den 5 november.

Fri entré för 2 personer till matchen

IFK Uddevalla Skoftebyns IF

Klipp ur och ta med kupongen
till Nöthult så får du en (1) gratis
ponnyridning.

Svara på vår
kundundersökning!
Du glömmer väl inte att svara på Uddevallahems hyresgästundersökning!
Ditt svar är viktigt för att vi ska veta vad vi
gör bra – och vad vi kan göra ännu bättre.
Undersökningen görs löpande under hela
året. Det betyder att vi inte kan säga när den
dimper ner i just ditt brevinkast, mer än att det
sker en gång per kalenderår. Håll utkik – och ta
dig några minuter att svara på våra frågor när
du har den i din hand.
Det tjänar vi alla på.

Torsdag 16 november kl. 19.00
i Agnebergshallen.
Klipp ur och ta
med kupongen!

Nya kontakt
uppgifter?
Informera oss!
Har vi aktuellt telefonnummer
och mailadress till dig? Det är
viktigt att du informerar oss på
Uddevallahem om att du har nya
kontaktuppgifter.
Att vi har rätt kontaktuppgifter till dig är en viktig förutsättning för att vi ska kunna leverera
en bra service.

KNEP & KNÅP

Sudoku Nr 3/2017
2

4

7

8

8
4

3

9

6
4

3

6

9
3

8

8

3

7
8

2

8

3

Namn:___________________________________________________________

Adress:__________________________________________________________
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Uddevallahem, Box 344, 451 18 Uddevalla, senast 2017-10-31
Vi drar 5 st vinnare bland de rätta lösningarna som får 2 st trisslotter var.
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Lösningen insändes till:
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Postadress:_______________________________________________________

Telefon:__________________________________________________________
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Sudokuvinnare från Nr 2 – 2017
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.
Anki Buchmeier, Sunnanvindsvägen 3B. Bengt Larsson, Nordanvindsvägen 6B. Jacek Stankiewicz, Tureborgsvägen 22.
Eva Berg, Nordens väg 1D. Lilly Pagil, Sunnanvindsvägen 10.
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