Vi måste
hjälpas åt att

sopsortera
mera

Ett helt
nytt kvarter
växer fram
Gör din
felanmälan
via Mina sidor
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Hej hösten!

Efter en rekordvarm sommar välkomnar vi en, förhoppningsvis, härlig höst.
Visst kan det kännas lite tungt att hitta tillbaka till rutinerna – men var tid
har sin tjusning, det gäller bara att tänka lite smart för att få tid över till att
sätta guldkant på din vardag. Här bjuder vi på några tips som underlättar
det berömda vardagspusslet.

INSIDAN

5 tips som ger dig tid över till annat

MIKAEL MÅNELING, FÖRVALTNINGSCHEF
Vi kan se tillbaka på en händelserik vår
och sommar med högt tempo och nya
utmaningar för att ge er den bästa service
man kan tänka sig. Den varma sommaren
har gjort att våra miljövärdar och säsongsarbetare haft stort fokus på att hålla växter
och blommor vid liv. En utmaning med
tanke på att bevattningsförbudet kom då
det var som torrast. Vi fick då hämta så
kallat gråvatten hos Västvatten.
I år provade vi ett nytt spännande koncept
vid rekryteringen av sommarungdomar.
En förutsättning för att få sommarjobb
hos Uddevallahem är att man bor i någon
av våra fastigheter. Efter en grovgallring
bland alla cv bjöd vi in ett större antal
ungdomar på en så kallad speed-dating,
där de blev intervjuade med ett par korta
frågor. Ett lyckat projekt som vi kommer
att vidareutveckla till kommande år.

Laga mer mat

Våra bovärdar har haft stort fokus på er
som hyresgäster. Jag vill här slå ett slag för
att ni använder Mina sidor när ni gör er
felanmälan. Den funktionen är tillgänglig
dygnet runt, enkelt och smidigt. I andra
hand ringer ni er bovärd och felanmäler.
Information och telefonnummer finns i
era trapphus.
Tillsammans jobbar våra miljö- och bovärdar hårt med vår sophantering, något som
ökar hela tiden och tar mycket tid och kostar mycket pengar. Det är tid och pengar
som vi hellre hade lagt på att öka trivseln
och tryggheten för er som kunder. När det
gäller grovsopor är detta gratis att lämna
på tippen för er som privatpersoner, medan
det kostar oss som företag stora pengar.

enkät, ett verktyg som vi använder oss av
för att göra rätt åtgärder och prioriteringar
i våra områden. Med enkäten som verktyg
tar vi fram handlingsplaner för vad som är
viktigt i just ert bostadsområde.
Men, det här förutsätter att du och dina
grannar verkligen svarar på undersökningen. Missa inte den möjligheten att vara
med och påverka!
Undersökningen kommer till dig en
gång om året. Du kan svara helt anonymt,
men vi rekommenderar att man lämnar
sitt mail- eller telefonnummer, så att vi
kan ge återkoppling på de kommentarer
ni lämnat.

Bo&Trivas ges ut av Bostadsstiftelsen Uddevallahem

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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Att åka till affären en extra gång bara för att du glömde köpa
mjölk är både tidsödande och tråkigt. Skaffa en inköpslista-app,
dela den med alla i familjen som har en mobil och be alla lägga
in en vara när de tar det sista ur paketet. När någon av er sedan
ska handla ligger inköpslistan klar i telefonen.

Genvägar är till för att användas
Du kan spara massor av tid när du kokar potatis, ris eller pasta genom att koka upp vattnet
i vattenkokaren först. Och ska du göra potatismos? Skär potatisen i mindre bitar så blir den
snabbt klar.

Sortera mera

Planera morgondagen

OMSLAGSBILDEN: Hyresgästen Yousri Alfadi slänger familjens sopor tillsammans med barnen.

Produktion: Bana 1 marknadskommunikation AB

Ha inköpslistan i telefonen

Sortera smutstvätten i olika korgar, till exempel en korg för mörk tvätt, en för kulör, en för
vit, en för 60 grader osv. Och när du laddar diskmaskinen, ställ gafflar i ett fack, knivar i ett
och skedar i ett. Sen när du plockar ur besticken är det bara att ta upp allt ur ett fack och
lägga direkt i lådan – sorterat och klart.

En spännande utmaning vi har framför
oss är bland annat att jobba med vår kund

Nästa tidning utkommer: December 2018

Satsa på att laga dubbel sats mat och frysa in. Det är både billigare och nyttigare än att köpa
snabbmat när hungern slår till på vardagskvällarna. Ta med matlådor till jobbet, eller värm
till middag de dagar du inte hinner eller orkar laga mat.

E-post
Servicejour
Trygghetsjour

Bestäm vad du ska äta till frukost, vad du ska ha för kläder nästa dag och vilken
matlåda du ska ta med dig redan kvällen innan. Har du en väska med dig kan det vara
skönt att även ha den färdigpackad. Detta sparar dyrbara minuter på morgonen och
gör att du kan snooza en gång extra med gott samvete.

Kålgårdsbergsgatan 3, 451 30 Uddevalla
Box 344, 451 18 Uddevalla
0522 – 65 35 00
0522 – 65 35 80

Snabbaste vardagspastan

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

• 4 portioner pasta, gärna penne eller liknande
• 4 rågade matskedar pesto, mer om så önskas
• en skvätt grädde
• massor av parmesanost

Ont om tid och hungrig? Prova vår jätteenkla,
jättegoda och supersnabba Pasta Pesto.
För fyra portioner behöver du:

Koka pastan enligt anvisningarna på förpackningen. Häll av vattnet, men lämna den
sista skvätten kvar (den hjälper till att reda såsen). Blanda i pesto och grädde och låt
koka upp igen. Lägg upp på tallrik och riv rejält med parmesan över. Smaklig måltid!

Höstkul
i Uddevalla
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Uddevallahem tipsar

20-23/9
Den stora svampfesten
Du som är nyfiken och vill veta mer
om svamp, passa på att besöka
svamputställningen på Bohusläns museum.
Här lotsar svampkännare dig rätt bland
ätliga och oätliga svampar. Ta gärna med
dig dina egna svampar för artbestämning
och tillagningstips.

29/9
Tjejlördag
i Uddevalla
Centrum
Kom till Uddevalla
centrum och njut av
en dag för tjejer i
alla åldrar. Shoppingtävling och modevisning är några av höjdpunkterna som dagen har
att erbjuda.

6/10
Gömda Glömda Gårdar
Upptäck Uddevallas unika stadsmiljöer!
Med karta i handen vandrar du runt i
stadskärnan och upplever genuina platser,
kreativitet och kultur tillsammans med de
andra besökarna.

13/10
Musikalen Hairspray
Showskolan i Trollhättan kommer
på besök och levererar en fartfylld
musikal i härlig 60-talsanda.
Läs mer och boka biljetter på
www.showskolan.com

3/11
Uddevalla X-trail
Arrangeras för fjärde året av Uddevalla
OK och bjuder som vanligt på rafflande
traillöpning på och bredvid stigar på
Herrestadsfjället. Anmälan och mer
information på www.uok.se

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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Vid en av Uddevallahems miljöstationer träffar vi hyresgästen
Yousri Alfadi, som tillsammans
med sina barn ska slänga sopor.
Han önskar att sopsorteringen
skulle skötas bättre och att det
inte skräpas ner runt miljö
stationerna.
– Det är tråkigt när folk ställer möbler och annat här. Vi ser
det framför allt på helgerna.
Yousri tänker inte minst på
barnen i området, som han vill
ska ha en bra boendemiljö. Därför skickar han med två enkla
uppmaningar till alla;
– Skicka inte barn som inte
når upp till sopinkasten att
slänga soporna. Och ta med er
era grovsopor till återvinningscentralen, istället för att ställa
dem här. Det är faktiskt inte
långt till återvinningscentralen,
säger Yousri.

Att ta hand om sopor och saker du inte längre vill ha genom
återvinning är ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. Men
en fungerande sopsortering är också viktigt för en trivsam
boendemiljö. Visste du att våra miljövärdar på vissa områden
lägger nästan en heltidstjänst i veckan på att städa soprum
och ta hand om skräp som ligger på fel plats? Tänk vad vi skulle
kunna göra för de pengarna istället…
Fel saker på fel plats
Mattias Pettersson-Pohl är förvaltare hos
oss på Uddevallahem. Han berättar att
mängden sopor ökar konstant. Och det
gäller både vanligt hushållsavfall och grovsopor, till exempel gamla tv-apparater och
möbler, som lämnas där de inte hör hemma.
– Ja, i morse hittade vi till exempel
både en gammal säng, en parabol och
några resväskor utanför ett av våra sophus,
säger Mattias.

Tar mycket resurser i anspråk
Att skräp lämnas där det inte ska är tyvärr
inget ovanligt. Uddevallahems bovärdar
och miljövärdar börjar sin arbetsdag med
att plocka skräp och ta hand om sopor,
ofta går flera timmar åt till detta. Och för
att hinna med jobbar de även extra på helger, speciellt i samband med storhelger, för
att hålla soporna borta.
– Våra bovärdar och miljövärdar gör ett
jättejobb, säger Mattias.

Gäller att inte ge upp
Vi tar en tur i ett par av Uddevallahems
områden. På varje sophus, eller miljö
stationer som de också kallas, sitter tydliga
skyltar som talar om var olika sorters skräp
ska slängas. Det är bara några timmar sedan miljövärdarna avslutade sin soprunda,
men redan har en gammal trasig hylla parkerats utanför ett av sophusen istället för
att få hamna på återvinningscentralen där
den hör hemma. Mattias suckar lätt och
konstaterar:

4

Vi måste
hjälpas åt

– Ja, du ser, men vi får inte ge upp.
Sopor föder sopor, på samma sätt som
ordning föder ordning.

Prövar nya vägar
Uddevallahem har också ett nära samarbete med renhållningen på Uddevalla
Energi. Tillsammans håller vi nu på att
undersöka möjligheten för ett pilotprojekt
med en annan typ av behållare för sopor,
en underjordisk sådan som gör att sop
inkastet hamnar i en lägre höjd och blir
enklare att nå. För problemet med soporna måste få en lösning.
– Det handlar både om din boende
miljö och vår arbetsmiljö. Mycket tid och
resurser som idag går åt till detta skulle
kunna läggas på andra saker: övrigt underhåll och bättre service till dig som hyresgäst, till exempel, säger Mattias.

Vad tycker du?
Alla vill ju ha fint i sitt område, så varför blir det då så här? Kan det bero på att
hyresgästerna inte vet var vilken typ av
sopor hör hemma, trots tydlig skyltning?
Eller är det något helt annat? Mattias
berättar att information och kommunika
tion är ett led i att lösa problemet, och
Uddevallahem vill veta vad du tycker.
– I höst kommer vi att bjuda in till
boendemöten i alla våra områden där du
som bor hos Uddevallahem får ställa frågor och komma med förslag. Vi sätter
upp information i din trappuppgång när
det är dags, hälsar Mattias.

Så sorterar du bäst
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Sopsorteringen är
viktig både för din
boendemiljö och
vår arbetsmiljö.

Sopsortera
mera

"Det är tråkigt
när folk ställer
möbler här"

Så skaffar du passerkort
till återvinningscentralen

1. Skilj mellan matavfall och brännbart

hushållsavfall.
I de flesta av våra områden använder
du papperspåse för matavfall. Till
brännbart går det bra med en vanlig
plastpåse.

Grovsopor, som gamla möbler till
exempel, ska lämnas på återvinningscentralen. I Uddevalla finns två
stycken: Havskuren och Aröd, men
för att komma in behöver du skaffa
ett passerkort. Det gör du på
www.uddevallaenergi.se. Passerkortet
för hushåll ger möjlighet till tio fria
besök varje kalenderår.

2. Förpackningar, tidningar med mera

till miljöstationen.
Dessa tar du med till den miljöstation/soprum som finns i ditt
område. Dessa stationer är tydligt
uppmärkta med bilder för att förenkla sorteringen.

Läs mer om sopsortering och återvinning på www.uddevallaenergi.se

3. Grovsopor till återvinningscentralen.
Grovsopor, elektronik, möbler med
mera lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler.

Vad räknas som matavfall?
Matavfall är till exempel matrester och
annat biologiskt avfall som rester av
kött, fisk, grönsaker, frukt, kaffesump,
teblad, blomavfall, snus, servetter och
hushållspapper. Av matavfallet produ
ceras biogas som till exempel används
som drivmedel till fordon.

Vad räknas som brännbart
hushållsavfall?
Sopor som inte går att återvinna, men
som går att bränna. Till exempel blöjor,
läder, gummi, textilier, plastleksaker,
cd-skivor, diskborstar, porslin, blomjord,
kattsand, keramik och väl förpackat glas
(men inte förpackningar i glas, som till exempel glasflaskor och glasburkar – sådana
ska till återvinningen!) Av brännbart hushållsavfall produceras el och fjärrvärme.

Den här hyllan borde körts till återvinningen.
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Hösten står för dörren och med den snabba temperatursväng
ningar. Här ger vi några tips på vad du kan göra för att behålla ett
skönt klimat i din lägenhet.

Huset kommer att rama in en innergård, som blir något av en grön oas mitt i stan.

Uddevalla kommun kommer bland annat att
bedriva ett äldreboende på Sundberg. Här
kommer en glaspyramid att fungera som
takfönster upp från en atriumgård som tillhör
äldreboendet.

Här växer ett nytt kvarter fram
Ett helt nytt kvarter håller nu på att växa fram på centrala Sundberg-tomten,
där Uddevallahem bygger både hyresrätter, servicebostäder och kontor.
Många är de Uddevalla-bor som har väntat på att den tidigare grustomten ska användas till något bättre med sitt centrala
läge. 2015 förvärvade så Uddevallahem
byggrätt av tomten och efter det har det
gått fort.
I början av 2017 rullade bygget igång
och till våren ska det nya kvarteret stå
klart. Då kommer fastigheten att rymma
över 100 bostäder och kontor.
Innanför avspärrningarna pågår dagligen ett febrilt arbete med Peab som
huvudentreprenör. Den dagen i slutet av

augusti när vi tittar in sysselsätter Sundberg-bygget ett 80-tal byggarbetare.
Utvändigt har man kommit långt med
tak, fönster och fasad. Men när huset är
”tätt” återstår fortfarande mycket jobb
invändigt, med innerväggar, ytskikt och
montering av kök för att bara nämna några exempel.
Nyligen släppte Uddevallahem de 26
hyreslägenheterna som byggs på Sundberg. Precis som när vi släppte Eol tidigare
i år var intresset mycket stort.

FAKTA BOSTÄDER
SUNDBERG
Uddevallahem bygger 26 hyreslägen
heter. Dessutom bygger vi ett äldre
boende (30 lägenheter), gruppboende
(8 platser) och serviceboende
(14 platser) åt Uddevalla kommun.
HSB bygger 43 bostadsrätter.
På tomten byggs också ett nytt
huvudkontor åt Uddevallahem, samt
ett parkeringsgarage.
Tomten ligger vid Västerlånggatan/
Lagerbergsgatan. Inflyttning sker maj/
juni 2019.
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Uddevallahems lägenheter ligger på
de översta våningarna och många av
lägenheterna får en utsikt därefter.

Vad som är en skön inomhustemperatur är
väldigt individuellt, men Uddevallahems
ambition är att du alltid ska ha 20-21 grader i din lägenhet.
Värmeregleringen sker med automatik
och styrs främst av utetemperaturen. Till
vår hjälp har vi ett stort antal temperatur-

givare i lägenheterna, som hjälper systemet
att reglera värmetillförseln.
Det som ofta händer nu på hösten är
att vi får snabba temperatursvängningar.
Då måste man ha respekt för att det kan
dröja en liten stund innan värmesystemet
hinner ställa om.

Checkpunkter för
dig som hyresgäst

Möblera rätt: Se till att inte ha möbler
eller gardiner framför element och termostat. Det hindrar värmen från att sprida
sig i rummet.

Så här kan du själv bidra till att få ett bra
inomhusklimat;

Vädra rätt: Att vädra är bra, men gör det
kort och intensivt, 5-10 minuter. Vädrar
du lite och länge släpper du samtidigt ut
värmen.

Kontrollera termostatventilerna:
Kontrollera så att elementets termostat
inte har vridits ned eller fastnat i stängt
läge. Termostaten ska stå i helt öppet läge
(högsta siffran).

Bakom alla byggställningar kan man skönja
hur stora och härliga många av terrasserna
kommer att bli.

Använd köksfläkt med förnuft: Självklart
ska du använda din fläkt när du lagar mat.
Men fläkten suger ut mycket luft och
därför ska du undvika att den står på
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Så får du skön värme
i din lägenhet

Om ditt element är kallt betyder det
heller inte med automatik att något är fel.
När temperaturen i rummet är den rätta
(en termostat känner av det) stängs värmetillförseln av. Därför kan elementet stundtals vara kallt även under kyliga dagar.
När du känner på elementet ska det vara
varmare upptill. Om det tvärtom är kallt
upptill och varmt nertill kan elementet behöva luftas så att det varma vattnet kan cirkulera. Då ska du göra en felanmälan.
Hur vet man då om man har rätt inom
hustemperatur? Enda sättet att ta reda på
det är att mäta den. Det viktiga då är att
du placerar din termometer mitt i rummet,
minst en meter ovan golvet, i den så kallade vistelsezonen. Skulle termometern visa
lägre än 20 grader är det dags att kontakta
oss och göra en felanmälan.
”i onödan”, eftersom det bidrar det till
att värme dras ur lägenheten. Dock är
det viktigt att verkligen använda fläkten
vid matlagning för att inte sprida matos i
huset. Så avstå inte från att använda den i
syfte att spara värme – viktigt med balans
mellan dessa två.
Håll ventiler öppna: Ett flerbostadshus
är byggt för att ha en fungerande cirkulation av luft. Om ventiler stängs eller blir
igensatta slutar luftväxlingen att fungera
effektivt.

Uppskattat sommarjobb hos Uddevallahem
Ett 20-tal ungdomar fick i somras möjlighet att sommarjobba hos Uddevallahem.
– Vi trivs bra. Det finns alltid saker att göra och blir aldrig tråkigt, sa Fanny Mattsson
(bilden) och Khalid Ibrahim, när vi besökte dem en vanlig arbetsdag.
För de båda var det första sommaren hos
Uddevallahem. Och de kunde konstatera
att de flesta arbetsuppgifterna innebar att
jobba utomhus.
– Vi klipper gräs, städar, sopar och
vattnar. Det är skönt att kunna få jobba
utomhus när det är sommar, även om man
kanske kunde önskat att det var lite svalare, säger Fanny.
Hon och Khalid fick Walkeskroken,
Anders Knapes väg och Nordens väg på
sin lott.
– Det är bra områden att jobba på. Det
är även några av hyresgästerna som stannat till och småpratat med oss och berömt
vårt arbete, säger de.

– Sedan är det ju ett väldigt fritt jobb,
där du har stora möjligheter att själv styra
och planera ditt arbete. Tycker man om
att ta eget ansvar är detta ett jättebra jobb,
tillägger Jonatan Rauthing, miljövärd på
Uddevallahem.
Sommarjobbet var på fem veckor, vilket de flesta upplever som lagom. I år
valde Uddevallahem att ge de ungdomar
som är våra egna hyresgäster förtur till
platserna.
I början av 2019 inleds rekryteringen
inför nästa sommar. Håll utkik på vår
hemsida om du är intresserad av att jobba
hos Uddevallahem!
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Säg hej till en riktigt
social snickare

– Ja, här är ordning och reda och högt i tak.
Man kan säga vad man tycker, och på så
sätt blir hela företaget bättre.

Bra bemötande

Varje snickare på Uddevallahem har ansvar
för ett område. Knuts distrikt är Norr, även
om han gör jobb över hela Uddevalla. Och
Knut tycker att han får ett bra bemötande
av hyresgästerna han möter i jobbet.
– De blir jätteglada och oerhört tacksamma över att få hjälp. Speciellt nya
svenskar, de är inte alltid så vana med att
bara kunna ringa när de har problem.

En hälsning från
driftsverkstaden

Dörren på Knuts arbetsbord väntar på att
bli som ny igen, men innan vi låter Knut
jobba vidare undrar vi om han kanske har
någon hälsning från driftsverkstaden?
– Ja, sätt inte in diskmaskin själv. Felinkopplade diskmaskiner ställer till stora
problem som kan ta lång tid att komma
tillrätta med. Ring oss istället så kommer
vi gärna och gör installationen, till en
låg kostnad, om det bara är möjligt i din
lägenhet. Och om du har problem med något – bara ring din bovärd!

Underhåll i stort och smått

För Knut är ingen dag den andra lik, små
och stora jobb avlöser varandra så som
det blir när man ansvarar för det löpande

Genom att återvinna, sortera och kompostera sparar vi in på användandet av nya råvaror, genom
att använda återvunnen aluminium istället för ny så sparar vi in cirka 95% energi. Vi minskar även
den mängd avfall som måste brännas, askan från förbränningen är besvärlig då den innehåller
så många olika föroreningar och denna lägger vi ju sedan på deponi.
Emellanåt görs så kallade plockanalyser,
där man bryter upp soppåsar och kontrollerar innehållet. Dessa visar att en tredjedel
är restavfall, en tredjedel är matavfall och
en tredjedel är förpackningar och tidningar. Vi kan alltså bli bättre på att sortera,
nedan finner ni några misstag som vi ofta
gör i sorteringen.

Kuvert

Ska tvärtemot vad många tror inte läggas
i pappersinsamlingen, utan i restavfallet.
Detta beror på att limmet i kuverten leder till försämrad kvalitet på det återvunna
pappret och kan leda till att pappersmassan

får kasseras. Detsamma gäller Post-It- Fett
lappar som också det innehåller lim.
Torka ur överblivet stekfett ur din stekpanna med hushållspapper och släng i
Nagellack
mat
avfallet. Fett i avloppet stelnar och
Nagellack är liksom färg farligt avfall och bildar fettproppar i avloppet och kan skaskall lämnas till deponin för fackmäs- pa obalans i reningsprocessen i avlopps
sigt omhändertagande. Även smink, sol- reningsverket.
skyddskrämer och oljor är farligt avfall och
ska lämnas in.
Dricksglas
Vanliga dricksglas ska inte slängas i glas
Värmeljus
återvinningen då de har en annan kvalitet
Vekhållaren är gjord av järn, så den måste än glasförpackningar och förstör glas
tas bort innan koppen läggs i insamlingen kvalitén.
för aluminium. Annars följer hela koppen
med när magneter sorterar ut järn

Tårtkalas för
nya gården
Tidigare i september hade vi tårtkalas med våra hyresgäster
för att fira att den nya gården på Timmerbergsvägen 1-3 är
klar. Den stora ansiktslyftningen av gården var sista delen av
projektet på Timmerbergsvägen, som inleddes med stam
renoveringen av de båda husen. Dessutom har det byggts en
helt ny tvättstuga på gården.
– Vi vill gärna göra våra gårdar bilfria, så som vi gjort här.
Vi satsar också gärna på låga växter så att gården ska vara
öppen och trygg, förklarar Henrik Engelin, ansvarig för Uddevallahems utemiljöer.

En begagnad ytterdörr blir som ny i Knuts vana händer.

I snickeriet på Skogslyckan står iordningställande av en ytterdörr närmast på schemat. Men för Knut och kollegorna har
dagen redan varit igång ett bra tag. Varje
morgon samlas hela gänget, äter frukost
tillsammans och pratar igenom jobben för
dagen. Vissa jobb gör de tillsammans, andra på egen hand, berättar Knut.
– Just nu är rotrenoveringen på Tureborg ett av de större projekten, där många
av oss på driftverkstaden är inblandade, till
exempel håller vi snickare på att lista om
alla fönster.

Jennies miljöspalt
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PÅ UDDEVALLAHEM FINNS ETT ANTAL OLIKA YRKESPERSONER OCH I DEN HÄR SERIEN TRÄFFAR VI
NÅGRA AV DEM. NU HAR TUREN KOMMIT TILL DRIFTSVERKSTADEN OCH YRKESROLLEN SNICKARE.

På driftsverkstaden jobbar snickare, rörläggare, elektriker med flera.
Vi löser i princip allt, berättar Knut Johansson, en av Uddevallahems
tre snickare. Knut tycker att det bästa med jobbet är att han träffar
så väldigt mycket olika människor – att man får vara lite social, som
han säger.
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Miljö

underhållet av så många lägenheter. Allt
från stora renoveringar, till golvläggning
och reparationer. Driftsverkstaden har
också jour med beredskap dygnet runt så
att hjälpen finns nära tillhands om något
händer. Men, vad är då det vanligaste som
Knut behöver åtgärda i lägenheter?
– Ja, bland det vanligaste som går sönder är faktiskt dörrar, innerdörrar till lägenheter, säger Knut.

Högt i tak på jobbet

Att Knut trivs med sitt jobb är det ingen
tvekan om, även om han från början bara
tog det ”så länge”. Men tiden gick, och
30 år senare är han fortfarande kvar. Och
Knut tycker att Uddevallahem gör ett bra
jobb som arbetsgivare.

I snickeriet på Skogslyckan huserar Knut när
han inte är ute på jobb i något av Uddevallahems områden.

Hyresgästerna Kaj Nilsson, Lars-Erik Bergqvist och Carina Sjöberg är
glada över hur fint det blivit på Timmerbergsvägen och hela Tureborg.

Gården har fått en rejäl ansiktslyftning med plattor, planteringar och fina sittplatser.
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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 på
Packhusgatan och hälsar på hos Marie Niklasson.
– Det syns att jag tycker om vitt va, säger Marie Niklasson med ett leende när
hon tar emot i sin 54 kvadratmeter stora
tvårummare.
Jodå, Marie, visst syns det. Den ljusa inredningen genomsyrar alla vrår av hennes
lägenhet och ger ett friskt och fräscht intryck. Att hon har satt sin egen prägel går
heller inte att ta miste på.

– Lägenheten var ganska murrig när jag
tog över den för fyra år sedan. Viss reno
vering stod Uddevallahem för, men en hel
del har jag betalat och gjort själv, efter att
ha frågat Uddevallahem om lov förstås.
För mig är det värt det, om jag ska bo här
vill jag trivas också, resonerar Marie.
Och trivs, det gör hon. Huset på Packhusgatan strax söder om centrum ligger i
ett lugnt och behagligt område. Lägenheterna är ettor och tvåor och många hyres
gäster är äldre människor som bott där
länge.
– Det finns inget att klaga på. Det är
lugnt och skönt och lägenheten är ljus och
fin med fönster åt alla håll. Enda problemet är parkering. Just nu har jag parkeringsplats borta på Walkeskroken.
Annars har det inte varit Maries grej att
rota sig för länge på samma ställe. Genom
åren har hon flyttat runt en hel del i Uddevallas olika stadsdelar, och har bland annat

bott hos Uddevallahem på Tureborg och
på Kopparmyntsgatan.
– Jag har flyttat mycket i min dag, så
folk i min bekantskapskrets är lite förvånade att jag blivit kvar här i fyra år nu. Men
det är väl ett tecken på att det känns rätt
här på Packhusgatan, skrattar hon.
En förklaring är att hon tycker att
det är både smidigt och bekvämt att bo i
hyresrätt.
– Man behöver inte fundera och man
vet vad man har för utgifter. Inga obehagliga överraskningar.
– Sedan gillar jag den snabba responsen
från Uddevallahem. När jag till exempel
felanmälde min balkongdörr en kväll, kom
man och åtgärdade felet redan dagen efter.
Tony som är bovärd här är jättebra!
Men hur mycket Marie än tycker om sin
lägenhet, gillar hon att lämna stan och bo
i husvagnen vid Skår under sommaren. Så
fort hon jobbat färdigt sitt pass sätter hon
sig gärna i bilen till Skår.
– I januari blir jag pensionär, så då har
jag möjlighet att tillbringa mer tid där ute
på sommaren. Men jag vill inte sluta jobba
helt. Jag hoppas kunna hoppa in en del, av
både sociala och ekonomiska skäl, avslutar
Marie.

via Mina sidor

Du vet väl att det enklaste sättet att göra din
felanmälan är via Mina sidor på vår hemsida!
Den funktionen är tillgänglig dygnet runt,
precis när det passar dig.
Oavsett om du går in via dator, mobil eller
surfplatta anpassar sig layouten på Mina sidor för att passa den enhet du använder. Därmed uppfyller Mina sidor nu all den funktionalitet och praktisk prestanda som vår app
tidigare gjorde.
Så, använd Mina sidor för dina framtida
behov!
Vid sommarens ”face-lift” av vår hemsida
gjorde vi också om designen, för att göra det
enklare att navigera både för de som söker

ledig lägenhet och de som ska göra felanmälan. Vi vet att en mycket stor del av besökarna på vår hemsida letar ledig lägenhet eller
vill göra felanmälan.
Vi har också uppdaterat vår hemsida med
information, till exempel om ditt boende,
som är bra att känna till för dig som hyresgäst. Och vi tar givetvis gärna emot tips från
dig om det är något du saknar på vår hem
sida. Maila oss på info@uddevallahem.se!

Uddevallahem tar över
visningen av uppsagda lägenheter

Yrke: Jobbar inom handel
Gör på fritiden: Tillbringar gärna tid
i husvagnen vid Skår.
Hyresgäst sedan: 4 år (men har även
bott hos Uddevallahem tidigare i livet)
Det bästa med lägenheten:
Att den är ljus och fräsch. Och det
stamrenoverade badrummet.

Fullt av
besökare på
Uddevallakalaset
Under tre dagar i sommar var Uddevallahem med på Uddevallakalaset. Tillsammans med Uddevalla Energi och
Västvatten träffade vi massor med besökare i vårt gemensamma tält i musei
parken.
Här kunde besökarna till exempel
göra en rundvandring i en av våra kommande lägenheter på Sundberg med
hjälp av våra VR-glasögon. Vi tackar för
det stora intresset och ser redan fram
emot Uddevallakalaset 2019.

Från 1 oktober kommer Uddevallahem att erbjuda sig att sköta visningen av
alla uppsagda lägenheter. På det sättet kan hyresgästen, när man har sagt
upp sin lägenhet, välja att låta oss sköta visningen av sin lägenhet.
I korthet fungerar det så att Uddevallahem kommer överens med lägenhetsinnehavaren om en tid då vi får tillgång till lägenheten för visning. Sedan väljer man själv
om man vill vara hemma eller inte under
visningen.
Mer information får man av vår kund
service i samband med uppsägningen.

BoLotto införs vid
inflyttning med kort varsel

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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Gör din felanmälan

Egentligen är det reglerat i jordabalken att
hyresgästen vid uppsägning är skyldig att
själv visa upp lägenheten för de intressenter
som får erbjudande om att hyra den. Men alla
hyresgäster tycker inte om att själv hantera
lägenhetsvisningen. Det är mot bakgrund av
detta som Uddevallahem nu erbjuder sig att
sköta visningen med vår egen personal.

Namn: Marie Niklasson
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"Jag har flyttat
mycket i min dag, så
folk i min bekantskaps-
krets är lite förvånade
att jag blivit kvar här
i fyra år nu"

Uddevallahem inför nu BoLotto för att använda vid uthyrning av
vissa lediga lägenheter som har snabbare inflyttning än vanligt.
BoLotto fungerar så att, av alla de som anmäler sig för den lediga lägenheten är det
slumpen som avgör köordningen. Systemet
sköter automatiskt den slumpvisa dragningen. Det innebär att alla som anmäler
intresse till dessa lägenheter kommer att
ha samma möjlighet, oavsett köpoäng.
Vid de tillfällen vi har lägenheter
som ska hyras ut via BoLotto publiceras
dessa lägenheter tisdagar och torsdagar
på Uddevallahems hemsida och ligger ute

i upp till 24 timmar. Dessa lägenheter är
märkta med en särskild ikon, där det står
BoLotto.
För att ha möjlighet att hyra en lägenhet via BoLotto ska du precis som vanligt
uppfylla våra uthyrningskrav och samtidigt vara beredd att ta lägenheten osedd
så snart den är ledig. Det görs alltså ingen
visning av lägenheten, men alla våra lägenheter hyrs ut i fullgott skick.

Sommarläger
vid Vänern
I somras bjöd Uddevallahem, i samarbete
med Hyresgästföreningen och bostads
bolaget Balder, in till sommarläger.
Ett 10-tal ungdomar i mellanstadie
åldern nappade på erbjudandet och tillbringade fem fina dagar vid Hyresgästföreningens anläggning Solgården vid
Vänern.
Under dessa dagar fick ungdomarna
chansen att träffa nya kamrater och dessutom prova på en mängd olika aktiviteter.
Men det fanns också ett lägerprogram att
hålla sig till, som satts ihop av Hyresgästföreningens ledare.
Det här var första sommaren som
Uddevallahem och Hyresgästföreningen
samarbetade kring den här formen av
sommarläger.
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FUTSAL-ERBJUDANDE

Uddevallahem lottar ut innebandybiljetter

Fri entré för
två personer på

WH Rockets herr - WH Rockets dam Lindås Rasta IBK
Floda IBK

till följande två matcher för WH Rockets i Agnebergshallen;

Lördag 20 okt, kl 14.00

IFK Uddevalla –
Norrköpings FK

Lördag 20 okt, kl 16.30

Anmäl ditt intresse senast 5 oktober genom att maila info@uddevallahem.se
eller ringa 0522-65 35 00. Uppge namn, adress samt vilken/vilka matcher du är
intresserad av. Max 2 biljetter per match.

Gå på friidrottsskola till rabatterat pris

Lördag 3 november, kl 15.00,
i Agnebergshallen.

På höstlovets tre första dagar, den 29-31 oktober, arrangerar IK Orient
friidrottsskola i Rimnershallen för barn födda 2004-2011. Aktiviteterna
pågår cirka klockan 09.30-13.30 (för exakta tider, se ikorient.se).

Klipp ur och ta
med talongen.

Du som bor hos Uddevallahem betalar det subventionerade
priset 350 kr (ordinarie pris 500 kr) för friidrottsskolan.
Då ingår mellanmål samtliga dagar.
Anmälan gör du på IK Orients hemsida senast 24 oktober.
För eventuella frågor, kontakta IK Orient på 0522-135 33.

Vinn fribiljetter till Oddevold!
Nu har du chansen att se Oddevold ta emot
topplaget Mjällby AIF i division 1-fotbollen, när
Uddevallahem lottar ut ett antal fribiljetter till
våra hyresgäster!

Vinn fribiljetter till LSK i höst!

Anmäl intresse genom att maila info@uddevallahem.se
eller ring 0522-65 35 00, senast 25 september.
Döp mailet ”Oddevold” och uppge namn
och adress. Varje vinnare får två biljetter
vardera.
Matchen spelas söndag 7 oktober
klockan 17.00 på Rimnersvallen.

Vill du se Ljungskile SK i slutspurten av årets
fotbollssäsong? Nu lottar Uddevallahem ut ett antal
fribiljetter till våra hyresgäster!
Anmäl intresse genom att maila info@uddevallahem.se eller ring
0522-65 35 00, senast 25 september. Uppge namn och adress.
Döp mailet "LSK". Varje vinnare får två biljetter vardera.
Biljetterna kan användas på valfri av följande hemmamatcher i
division 1; Karlskrona 6 okt, Utsikten 28 okt eller Skövde AIK 10 nov.

KNEP & KNÅP

Sudoku nr 3/2018
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Lösningen insändes till:
Uddevallahem, Box 344, 451 18 Uddevalla, senast 2018-10-31
Vi drar 5 st vinnare bland de rätta lösningarna som får 2 st trisslotter var.
Namn:___________________________________________________________
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Adress:__________________________________________________________
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8
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Postadress:_______________________________________________________
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Telefon:__________________________________________________________
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3
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Sudokuvinnare från Nr 2 – 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.
Anna Ulverås Johansson, Lördagsvägen 6. Anita Gustafsson, Solhagavägen
14, Ljungskile. Ritva Johansson, Nordanvindsvägen 8B. Aarni Kaukonen,
Rosenvägen 19, Ljungskile. Margit Josefsson, Parkvägen 1, Ljungskile.
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