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LEDARE
Thomas Aebeloe
VD, Uddevallahem

Det är spännande tider på Uddevallahem.
Under 2016 påbörjade vi produktionen av
163 lägenheter. Det är många år sedan vi
befann oss i en så expansiv fas vad gäller
nyproduktion.
Uddevallahem har, liksom många andra
kommunägda bostadsföretag, ett tydligt och
viktigt uppdrag att säkerställa fortlevandet
av befintligt bestånd samt att bygga nytt.
Att vara en aktiv spelare i kommunens bostadspolitik och tillföra nya bostäder tillhör
vårt kärnuppdrag.
En av de största frågorna i svensk politik idag, är att få igång bostadsbyggandet.
Prognosen över behov av nya bostäder har
vuxit under debatten och det talas nu om
700 000 nya bostäder fram till år 2025. Det
är jämförbart med miljonprogrammet på
1960/1970-talen.
Här finns två tuffa utmaningar. Dels att
bygga den stora mängd bostäder som behövs. Dels att leverera bostäder som den
breda massan har råd att bo i. För att bygga 700 000 nya bostäder för den lilla grupp

som har det bäst ekonomiskt ställt, kommer
inte att lösa bostadsbristen.
Blir bostäderna för dyra kommer människor
inte att ha råd att hyra dem. Då består bostadsbristen, samtidigt som företagen står
med tomma dyra lägenheter som undergräver ekonomin. I förlängningen medför
det att företagen inte har de ekonomiska
muskler som behövs för att klara av att bygga nytt.
Här är Uddevallahems största utmaning.
Uddevallahem har en ekonomi som gör det
möjligt att bygga nytt men vi måste också
lyckas att bygga till nivåer som våra kunder
kan acceptera.
Jag ser egentligen inget problem i hur det
kan förenas med svensk lag som säger att
kommunägda företag ska agera affärsmässigt. Inget företag kan bygga lägenheter som
är olönsamma under sin livstid. Det gäller
Uddevallahem såväl som privata bolag.
Några bygger för att sälja direkt och några
bygger med tanke att vara långsiktig ägare

med egen förvaltning. Vi gör det med olika
bedömningar och förutsättningar. Men vårt
uppdrag består. Vi ska bygga nytt – och vi
ska göra det med fortsatt lönsamhet.
Internt står Uddevallahem senare i år inför
en organisationsförändring som ska ge oss
bättre arbetsflöden och göra att vi kommer
ännu närmare våra kunder. Uddevallahem
har idag 43 procent helnöjda kunder som
ger oss fem av fem möjliga på hur nöjda de
är med oss som hyresvärd. Ett riktigt bra
resultat, som vi vill skall bli ännu bättre.
Vi tror därför att det är viktigt att vi blir
ännu lättare att nå, och att vi har ännu tyd
ligare information och återkoppling. Det
vill vi uppnå med vår nya arbetsmodell, som
du kommer att få veta mer om senare i år.
Precis i dagarna har vi också ändrat öppettiderna i vår kundservice (läs mer på sid 5).
Syftet är även här att få ett bättre arbets
flöde som ger bättre kvalitét till våra kunder.
Med detta önskar jag alla
en riktigt skön sommar!
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Bo&Trivas ges ut av Bostadsstiftelsen Uddevallahem

Kontaktinformation och öppettider

Ansvarig utgivare: Thomas Aebeloe, VD

Huvudkontor
Södra Hamngatan 13, 451 40 Uddevalla
Postadress
Box 344, 451 18 Uddevalla
Telefon växel
0522 – 65 35 00
Fax
0522 – 65 35 80
Öppettider växel och kontor
Måndag
9.00-12.00, 13.00-18.00
Tisdag – Fredag 9.00-12.00, 13.00-16.00
Öppettider kundtjänst
Telefon
Måndag-fredag 9.00-12.00
Besök
Måndag
13.00-18.00
Tisdag-fredag 13.00-16.00
E-post
info@uddevallahem.se
Servicejour
0522 – 65 35 85
Trygghetsjour
0522 – 65 35 99

Nästa tidning utkommer: September 2017
Produktion: Bana 1 marknadskommunikation AB
Tryckeri: Risbergs Information & 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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Glad sommar!

Hurra! Nu är sommaren äntligen här och det händer massor av skoj
i staden. Vi ser fram emot alla aktiviteter, men också lata dagar på
stranden, roliga utflykter och så alla fester såklart. Studentfirande,
bröllop, midsommarfest och grillpartyn – här är några tips som hjälper
dig att lyckas med dem alla.

Tre fiffiga festtips
Fixa serveringslogistiken

Låt maten tala för sig själv

Med många gäster är engångstallrikar ett
bra val. Ännu smidigare blir det om du
gör hål i tallriken med en hålslagare. Trä
igenom ett fint band och knyt fast bestick
+ servett. Klart!

Skriv läckerheternas namn på snygga
skyltar och sätt upp vid varje rätt på
buffébordet, då kan du koncentrera dig på
att mingla med dina gäster istället för att
presentera maten.

Håll bålen kall med iskub i storlek XL
Fyll vatten i en tom glasslåda eller liknande och frys in – det håller bålen kall mycket
längre än vad vanliga små iskuber gör, och gör heller inte bålen lika vattnig. Blanda bär
eller blad av mynta eller citronmeliss i vattnet innan du fryser det för en extra festlig look.

Sommar i Uddevalla
16–17 juni
Uddevalla Solid Sound

Häng med när artister som Oscar Linnros,
Icona Pop, Johnossi, Linnea Henriksson
och Miss Li intar scenen på Kampenhof.
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Uddevallahem tipsar

23 juni
Fira midsommar på
Bohusläns museum

Traditionellt midsommarfirande med
dans, musik och lekar i museiparken.

29 juli
Nattsudd i
Uddevalla Centrum

Sommarkväll i centrum med mängder av
aktiviteter och långöppet i alla butiker till
kl. 22.00!

30 juni
Pantaenius Bohusracet
med Lyckorna Seglarfest
i Ljungskile

Kappseglingen startar vid Uddevallabron
och avslutas i Ljungskile. På Lyckorna
firas det med musik, mat, prova på, uppvisningar och trevlig After Sail.

1 juli
Häng på Hamngatan

Ett kulturkalas i kompakt format med
uteserveringar, musik och aktiviteter.

Sommarens bär är blå
Jordgubbar i all ära – men våra svenska blåbär är riktiga
superbär, fullproppade med nyttigheter. Och bäst av allt: det
växer helt gratis i skogen! Festa loss på paj, muffins,
glass, saft eller sylt – eller varför inte prova
något annorlunda? En somrig blåbärslemonad
passar perfekt på festen. Det går även fint att
göra den barnförbjuden med en skvätt vodka.

Läskande
blåbärslemonad
Börja med att göra en snabb blåbärssirap. Blanda
1 dl strösocker och 2 dl vatten i en kastrull, sätt
på plattan och koka upp under omrörning så att
sockret smälter. Rör ner 2 dl blåbär och sänk
värmen, låt sjuda i ca 5 minuter (tills blåbären går
sönder). Sila sedan vätskan med en finmaskig sil
eller silduk. Låt svalna.
Ta en stor kanna och blanda blåbärssirapen med
1,5 dl pressad citron och 1 liter vatten. Ställ in
i kylskåpet, och servera gärna med is, några bär
och en citronskiva.

27–29 juli
Uddevallakalaset

Uddevallas största folkfest med musik,
dans, knallemarknad, cirkus, lekland och
tivoli. Njut av god mat och dryck – och en
fantastisk stämning.

29 juli
Uddevalla Swimrun

Spring en mil och simma två kilometer.
Tävlingen är öppen för alla.

12–13 augusti
Gustafsbergsdagarna

Utställningar, uppträdanden och guidade
turer med teaterinslag hyllar Gustafsbergs
intressanta historia.

19–20 augusti
VM i motocross

En fartfylld helg på Glimminge Motorstadion som lockar besökare från hela
världen.

26 augusti
Utomhusbio på torget

Ta med dig filt eller stol, popcorn och
dricka och slå dig ner för underhållning
under stjärnorna!
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Prenumerera
på våra
nyhetsbrev!

Vi ger dig exklusiv förtur

uddevallahem.se

Ladda
till
nyaner
bostäder på Rudan
Uddevallahems

nya app!

Kvarteret Sundberg

På Rudan kommer vi att erbjuda välanpassade 1:or och 2:or i ett härligt läge
på Tureborg, nära både centrum och
grönområden. Inredningen blir modern
och stilfull med bland annat ekparkett
samt kakel och klinker i badrum.
Efter Rudan följer sedan Eol och
Sundberg, våra två stora projekt i härliga
centrumlägen som kommer att ha uthyrningsstart under 2018 (se faktaruta).

FAKTA

Kvarteret Eol

Kvarteret Eol
Var: Tomten mellan Brattgatan och
Bastionsgatan.
Inflyttning: Vintern 2018/2019
Lägenheterna släpps: Februari 2018
Antal lägenheter: 78
Lägenhetsstorlekar: 4 st 1:or,
44 st 2:or, 30 st 3:or

Kvarteret Rudan

I oktober släpper Uddevallahem
47 nya lägenheter i kvarteret
Rudan på Tureborg. Och du som
redan bor hos oss får exklusiv
förtur att välja först!
Sammanlagt bygger Uddevallahem nu
över 150 nya lägenheter på tre olika tomter i Uddevalla. Det är vår största satsning på många år, för att möta den efterfrågan på bostäder som finns nu.
Först på tur står kvarteret Rudan, där
vi i oktober släpper 47 stycken 1:or och
2:or med inflyttning nästa sommar.
Testa vår lägenhetsväljare på hemsidan

för att navigera runt i huset på Rudan
och studera hyror, planlösningar och för
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att gå runt i en typ-lägenhet.
Och inte nog med det. När vi släpper
lägenheterna i oktober ger vi våra befintliga hyresgäster chans att välja först.
7 oktober öppnar vi kön exklusivt för er,
för att två veckor senare öppna kön för
samtliga intressenter.
– Vi har valt att prova det här upplägget när vi släpper Rudan-lägenheterna.
Uddevallahem värnar sina kunder och
därför känns det bra att ge våra hyres
gäster en exklusiv förtur här, säger vd
Thomas Aebeloe.
För mer information om hur uthyrningen kommer att gå till hänvisar vi till
vår hemsida. Där kommer vi i god tid
innan 7 oktober att ge tydliga instruktioner om hur lägenhetssläppet går till och
vad du som intressent behöver göra.

Kvarteret Sundberg
Var: Tomten vid Västerlånggatan/
Lagerbergsgatan.
Inflyttning: 2019
Lägenheterna släpps: Augusti 2018
Antal lägenheter: 26
Lägenhetsstorlekar: 3 st 1:or,
11 st 2:or, 11 st 3:or, 1 st 4:a

Kvarteret Rudan
Var: På Tureborg, högst upp på
Tureborgsvägen.
Inflyttning: Sommaren 2018
Lägenheterna släpps: 7 oktober
2017 exklusivt för Uddevallahems
hyresgäster. 21 oktober öppnar vi kön
för övriga intressenter.
Antal lägenheter: 47
Lägenhetsstorlekar: 16 st 1:or,
31 st 2:or

Nu förändrar vi våra tider i kundservice
för att öka kvalitén till dig som kund.
De nya tiderna började gälla från 7 juni,
enligt följande;
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Nya öppettider
i vår kundservice

Öppettider
kundservice/uthyrning

Ladda ner appen!
Uddevallahem lottar ut priser till
de som använder appen

Telefon
Vardagar

kl 9.00-12.00

Besök
Måndagar
Tisdag-fredag

kl 13.00-18.00
kl 13.00-16.00

Vid månadsskiften, när vi har omflyttningsdagar, har kundservice öppet hela
dagen.

Öppettider kontor och växel

Ladda ner Uddevallahems nya
app – och gör din felanmälan
direkt i telefonen!
Med vår helt egna app tar Uddevallahem
nu ytterligare ett steg för att förbättra
servicen till våra kunder. Här kan du till
exempel göra felanmälan, hålla koll på
dina avier och hitta kontaktuppgifter till
din bovärd.
Appen är ett självklart val för dig som
använder smartphone eller läsplatta.
– Många gör idag sina vardagsärenden
via digitala lösningar. Med vår nya app
tar vi ytterligare ett steg för att anpassa
vår service efter hur kundens beteendemönster ser ut, säger Uddevallahems vd
Thomas Aebeloe.
Appen har en enkel och tydlig funktionalitet, som förhoppningsvis ska göra
att den upplevs både användarvänlig och
överskådlig.
– Inloggningen till appen är också
användarvänlig. Ditt användarnamn och
lösenord är det samma som du använder
till Mina sidor, påpekar Uddevallahems
IT-ansvarige Asko Lahtinen.
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).

Behöver du komma i kontakt med Uddevallahems kundservice – i ärenden som
gäller till exempel uthyrning, boservice
eller trivselfrågor – är du välkommen att
kontakta oss på följande tider;

Vill du besöka vårt huvudkontor för att
göra dina egna ärenden med hjälp av
våra kunddatorer är du välkommen alla
vardagar klockan 9.00-16.00 (måndagar
till kl 18.00). Samma öppettider gäller för
vår telefonväxel.
Observera att kontor och växel har
lunchstängt 12.00-13.00.

Ärenden: Klicka här för att göra din
felanmälan direkt i telefonen. Enkelt och
bekvämt. Här kan du också se all historik
över tidigare ärenden.
Min hyra: Här hittar du all information
om din hyra, som belopp, OCR-nummer
med mera. Här finns också uppgifter om
föregående månaders hyror.
Min bovärd: Behöver du komma i
kontakt med din bovärd hittar du alla
kontaktuppgifter här.

Uddevallahem Kundserviceappen
För vem: För dig som är hyresgäst hos
Uddevallahem.
Vad: Via appen kan du göra din felanmälan,
se dina hyresavier, hitta kontaktuppgifter
till din bovärd med mera.
Var: Appen går att ladda ner från såväl
App Store som Google Play.

I höst får du ny bovärd
I höst inför Uddevallahem en ny arbetsmodell som innebär att vi kommer att ha
bovärdar och miljövärdar.
För dig som hyresgäst innebär det
framför allt att du kommer att kunna
göra din felanmälan direkt till din bovärd.
I en del områden är det så enkelt att
bovärden blir samma person som tidigare var fastighetsskötare i området. Men i
vissa områden kommer den nya bovärden
att bli ett nytt ansikte för hyresgästerna.
Miljövärden kommer i sin tur ha fokus
på utemiljöerna.
När det gäller felanmälan går det nu
också att bekvämt och enkelt göra den i
vår nya app (läs mer på annan plats i tidningen).
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PÅ UDDEVALLAHEM FINNS ETT ANTAL OLIKA YRKESPERSONER. I KOMMANDE NUMMER AV BO&TRIVAS
KOMMER VI ATT BERÄTTA OM NÅGRA AV DEM. FÖRST UT ÄR VÅRA BESIKTNINGSMÄN.

Vid månadsskiften är Jonas Larssons
dagar extra hektiska.

Mattias Pettersson-Pohl
besiktigar ett kök.

Möt våra besiktningsmän
Uddevallahems besiktningsmän
gör mängder av besiktningar på
ett år, för att till exempel ta beslut
om nya tapeter i lägenheter.
Som mest intensivt är det vid
månadsskiften, då alla lägenheter
som sagts upp ska besiktigas.
– Som besiktningsman har man en daglig kontakt med våra fastighetsskötare och
med våra hyresgäster. Det är en av många
fördelar med jobbet, säger Mattias Pettersson-Pohl, som tillsammans med Jonas Larsson är besiktningsman hos Uddevallahem.
Ett besiktningsärende startas i samma
stund som hyresgästen säger upp lägen
heten hos kundservice. En besiktningsorder
skapas då hos Mattias och Jonas.
– Nästa steg är att vi bokar tid för okulär
besiktning av lägenheten. Den görs cirka 1,5
månad innan utflyttning. Då kontrollerar vi
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till exempel ytskikt, vitvaror, golv och dörrar,
berättar Jonas.
Besiktningsmännen har inga invändningar mot normalt slitage på lägenheten.
Men finns där till exempel onormalt många
borrhål i väggarna, eller fettfläckar, blir det
anmärkning.
Eventuella skador sammanställs och sedan har hyresgästen tiden fram till avflyttningsdagen på sig att åtgärda dem. I samband med utflyttning sker slutbesiktningen
och då är det hektiskt med åtskilliga lägenheter som ska besökas och kontrolleras. I
normalfallet har Uddevallahem tre timmar
på sig från det att hyresgästen flyttat ut till
att nya hyresgästen har tillträde.
– En sådan dag är både vi och fastighetsskötarna på tårna, säger Jonas.
Mellan de intensiva utflyttningsdagarna
har Mattias och Jonas en vardag med besiktningsärenden om stort och smått. Un
gefär två tredjedelar av tiden tillbringas ute

på fältet och en tredjedel på kontoret.
– Jag trivs med den mixen. Cirka 80 procent av ärendena handlar om golv och tapeter, som hyresgäster vill att vi byter. Många
förfrågningar rör också köksluckor, berättar
Mattias.
Här följer Uddevallahem SABO:s (allmännyttornas branschorganisation) nyckeltabell för att bedöma när det är dags att byta
till exempel tapeter.
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Ett (ännu) friskare
Uddevallahem
Hälsa och friskvård är viktigt på Uddevallahem. Ur detta
föddes tidigare i år tanken på Uddevallahemsutmaningen,
en intern lagtävling där varje deltagare registrerar
de minuter man tränar och motionerar under en
10-veckorsperiod.
Gensvaret kom att överträffa våra
förväntningar. Fler än 80 procent av
Uddevallahems personal ville vara
med. Under tio veckor har dessa
66 personer promenerat, cyklat,
sprungit, tränat på gym, spelat golf
och en massa annan motionsform.
Sammanlagt tränade och motionerade vi nästan 4 000 timmar de
tio veckor som Utmaningen pågick
mellan mars och juni!

Det motsvarar ungefär 50 minuter per dag för alla deltagare.
– Ett jättebra resultat! Vi har redan en hög frisknärvaro och hoppas givetvis att detta leder till att vår
personal blir ännu friskare och fortsätter att ta sig tid att motionera,
säger Linda Samuelsson, personalchef på Uddevallahem.

Fiberutbyggnad
på Lyckorna
I år kommer samtliga våra boende på Lyckorna att få tillgång
till fiber. Uddevallahem har tecknat ett avtal med Uddevalla
Energi om utbyggnad under 2017.
Uddevallahem har allt sedan fibernäten byggdes i
Uddevalla 2012/2013 jobbat för att även våra hyresgäster i Ljungskile ska få tillgång till fiberbredbandstjänster.
Ett stort steg mot att nå målet tas i år, genom det
nya avtalet med Uddevalla E
 nergi som kommer att
förse våra hyresgäster på Lyckorna med fiber.
Arbetet börjar på Robert Macfies väg och
Coronavägen. Därefter fortsätter utbyggnaden på
Korpemyren och till sist Flaggbergsvägen.
När utbyggnaden på Lyckorna-sidan är klar
återstår bara Krokusvägen och Kaprifolvägen innan
Uddevallahem har täckt in hela beståndet. Där är
fiberutbyggnaden planerad att ske 2018.
Precis som i hela övriga Uddevallahems bestånd
blir det ett så kallat öppet fibernät där du kan välja
mellan ett stort antal olika tjänsteleverantörer.

Succé för ny
bomässa
Det blev succé för bomässan
Bo i Uddevalla i början av maj,
där Uddevallahem var en av
initiativtagarna. Många besökare
kom till Folkets hus och många
ville veta mer om Uddevallahems
tre nyproduktioner. Där kunde
de också prova att kliva in i en
lägenhet med hjälp av våra VRglasögon.

7

Bo & Trivas / Nr 2 / 2017

Du har väl inte
missat att
registrera om dig?
Du har väl inte missat att registrera
om dig så att du kan använda Mina
sidor och behålla din plats i vår
bostadskö?

Uddevallahem har precis ROT-renoverat 74 lägenheter på
Timmerbergsvägen, som fått helt nya kök och badrum.
– Känslan är att man fått en helt ny lägenhet, men att det inte
syns på hyran, säger hyresgästen Christina Olsson nöjt.

Rotrenoveringen klar på

Timmerbergsvägen

Uddevallahem bytte fastighetssystem i mars
och som en följd av det måste alla användare
registrera om sig.
Så här gör du:
Klicka på länken ”Registrera dig” överst på
vår hemsida. Fyll i alla dina uppgifter igen och
gör dina val. Var noga så att allt blir rätt ifyllt.
Därefter kan du gå till Mina sidor och logga
in igen.
En förändring är att erbjudanden om lediga
objekt nu enbart meddelas via e-post, som
ett led i att minska vår pappersanvändning.
Därför är det viktigt att du fyller i en e-postadress vid omregistreringen. Om du saknar
en e-postadress ber vi dig kontakta vår kundservice på 0522 – 65 35 00.
Du som redan har registrerat om dig efter
14 mars kan bortse från den här informa
tionen.

Hög tid att byta till
”grön faktura”
Som Uddevallahem tidigare informerat går vi
nu av miljöskäl över till att skicka ut hyresavin
som en digital faktura. Vi rekommenderar
därför alla våra kunder som inte redan gjort
det att snarast välja till exempel autogiro eller
e-faktura.
Maj var sista månaden som vi delade ut
hyresavin på papper som tidigare.
Den som inte tecknat dig för autogiro eller
e-faktura kommer från och med nu få hyres
avin skickad till sin e-post, om man uppgett
en sådan adress för oss. Det är viktigt att du
kontrollerar att vi har rätt e-postadress till dig!
För den som inte angett någon e-postadress och väljer att fortsätta få pappers
faktura kommer nu en avgift på 25 kronor att
tas ut.
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Christina Olsson är mycket nöjd med sitt nya kök.

I april flyttade hon tillbaka in i sin etta, efter att ha haft ett tillfälligt boende under
fem månader då arbetet pågick i hennes
trappuppgång. Och att hon trivs i sin ”nya”
lägenhet går inte att ta miste på.
– Det har blivit väldigt fint, jag hade
inte förväntat mig detta. Det är en viss
känsla att få det helt nytt, säger Christina
och radar upp flera av de förbättringar som
ROT-renoveringen innebär.
En är att ventilationen blivit mycket
bättre. En annan att nya fönster stänger
ute både drag och ljud. Men framför allt
njuter hon av sitt nya kök och badrum.
– Det är i kök och badrum du ser åldern på en lägenhet. För mig är detta som
en lyxrenovering, men utan att det syns på
priset, säger Christina.
Renoveringen i kvarteret Rödingen
inleddes efter sommaren 2016. Timmer-

bergsvägen 1 blev klart till jul, och i år har
det varit 3:ans tur att få en rejäl ansiktslyftning. Uddevallahem har i renoveringen
även byggt ny tvättstuga på gården, renoverat balkongerna, lagt om taket och gjort
i ordning fasaderna.
– Dessutom skönjer man miljötänket
med bland annat snålspolande munstycken, säger Christina.
Uddevallahem har stort fokus på ROT-
renoveringar och har ökat takten senaste
åren. Ett område där VI nått långt är just
Tureborg.
– Det är ett härligt område, jag har bott
in mig här. Här är nära till naturen, det är
viktigt för mig, avslutar Christina Olsson.
Fotnot: ROT är en förkortning för reparation,
ombyggnad, tillbyggnad.

Fakta: Uddevallahems ROT-renoveringar
På Aftonbrisvägen avslutades renoveringen av 202 lägenheter i vintras.
På Östanvindsvägen har Uddevallahem i år startat en stor ROT-renovering
Efteråt fick barnen
av 231 lägenheter.

läraatt
sigstarta senare i år.
På Fjällvägen är en renovering av 24 lägenheterchansen
planerad
cirkuskonster.
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Miljö

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.
– Alla hushåll kommer att få papperspåsar
samt en ventilerad påshållare av Uddevalla
Energi, som med fördel placeras i diskbänksskåpet. Kostnaden ingår i taxan för
sophämtning.
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 separeras.
Hur ser egentligen vår konsumtion av
plastpåsar ut?
– Det finns ett EU-beslut från 2015 att
reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. Det uppskattas att vi idag använder
80 plastkassar årligen per person. Den siff-

ran vill man halvera till 2025, inte minst
för att skydda vår havsmiljö.
Hur lär man sig mer om att bli en medveten energianvändare och göra nytta för
miljön?
– Kanske såg du tv-programmet Zero
impact med Özz Nûjen och blev nyfiken
på hur du kan minska din miljöpåverkan.
I höst finns chansen att delta i ett projekt
kring detta, i syfte att förändra ditt beteende, få veta mer om hur huset du bor i
fungerar och göra nytta för miljön. Vill
du redan nu få mer info kan du kontakta
kommunens energi- och klimatrådgivare
Jenny Olsson. Via facebooksidan Energiråd Väst kan du följa projektet som pågår
under hösten 2017.

Ny på jobbet
Anna Eriksson, 33 år, är nyanställd
trygghetsvärd på trygghetsboendet
på Sunnanvindsvägen. Anna, som
tillsammans med sin 10-årige son bor
i Trollhättan, har en bakgrund inom
musiken.
– Jag har haft en anställning på Medborgarskolan och sjungit och spelat i olika
sammanhang, bland annat här på Skogslyckan.
Hur skulle du beskriva ditt nya jobb?
– Det är allt från frågestunder, promenader och allsångsfika. Olika aktivi
teter helt enkelt. Jag kommer även testa
läsgrupper. Målet är att få så många som
möjligt att vara med på aktiviteterna.
Vad är roligast med jobbet?
– Det är varierat, givande och fritt. Den
ena dagen är inte den andra lik.

Klotter kostar oss stora pengar
Klotter kostar varje år Uddevallahem
stora pengar. I år är det värre än
vanligt.
– Det har tyvärr varit otroligt mycket klotter senaste månaderna. Det här kostar oss
sexsiffriga belopp på ett år, säger Mattias Pettersson-Pohl, besiktningsman på
Uddevallahem.
Klottervågen har drabbat en stor del av
Uddevalla den här våren.
– Problemet finns väl egentligen överallt, men värst drabbat har Skogslyckan
varit, säger Mattias Pettersson-Pohl.
En del klotter kan Uddevallahems per-

sonal själva tvätta bort och måla över, men
vanligast är att vi får ta in särskilda saneringsfirmor. Oavsett vilket innebär det stora utgifter för Uddevallahem både i form
av tid och pengar.
De pengarna hade Uddevallahem gärna
lagt på sånt som ger våra kunder ett mervärde istället.
För att värna våra hyresgästers boendemiljö är ambitionen alltid att ta bort klottret så snabbt som möjligt.
Uddevallahem polisanmäler allt klotter.
Den som har tips att lämna angående klotter kan ringa polisens tipstelefon på 11414.

Och vad gör du helst när du inte jobbar?
– Då prioriterar jag musiken och min
son. Jag spelar i ett bluegrassband som
heter Anna and the Moonshiners och det
tar en hel del tid.

Ett 20-tal
sommarjobb på
Uddevallahem
Ett 20-tal ungdomar kommer i år att sommarjobba hos Uddevallahem. Främst handlar deras arbetsuppgifter om olika form av
fastighetsskötsel, som städning av trapphus
och gräsklippning med mera.
Uddevallahem får inför varje sommar
många ansökningar. Vi är glada att vi har
möjlighet att erbjuda några av ungdomarna
sommarjobb, eftersom vi vet att ett ferie
jobb ger nyttiga erfarenheter. Dessutom
gör de såklart viktiga insatser för Uddevalla
hem och våra hyresgäster.
9
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Både nyinflyttad och
nybliven mamma.
Fiory Tesgay har fullt
upp just nu.

Järvstigen bjuder på finfin femtiotals
arkitektur med hög trivselfaktor.

Livet i lägenheten
Har du också någon gång gått förbi ett hus och undrat vilka
som bor där? Nu behöver du inte fundera längre, för i den här
artikelserien berättar våra hyresgäster om livet i lägenheten.
Idag besöker vi nyblivna mamman Fiory Tesgay.
Fiory Tesgay, maken Daniel och deras
ljuvliga lilla dotter Harerta har precis flyttat in i sin mysiga tvåa. Egentligen skulle
de flyttat till ett annat område, men Fiory
ville gärna bo just här på Järvstigen och
med lite fixande gick det att lösa.
– Jag har bott tillfälligt i det här området
tidigare och trivts så bra, så när vi fick den
här lägenheten blev vi jätteglada, berättar
Fiory.

Grönt och skönt

Järvstigen ligger i Jakobsbergsområdet på
Bleket. Husen ligger lugnt inbäddade i
lummig grönska och det känns riktigt hemtrevligt. Här bor man i låga tegelhus som
har femtiotalscharmen bevarad på utsidan.
På insidan är det ljust och fräscht med
välplanerade kvadratmetrar som gäller.
– Lägenheten är inte för stor och inte
för liten, den är alldeles perfekt för oss,

menar Fiory. Favoritplatsen i lägenheten
är den stora balkongen, här tänker familjen
tillbringa mycket tid i sommar.

Uppskattar att vara utomhus

Fiory kom till Sverige och Uddevalla för
tre år sedan, från Eritrea. Hon tycker att
en av de största fördelarna med området är
just att det är så lugnt, och perfekt för promenader. För Fiory gillar att vara utomhus,
i alla väder och i alla årstider.
– Visst är det härligt med sol och sommar, men jag tycker om vintern också. Jag
brukar alltid passa på att ta kort ute när det
är snö – det är så fint.

Nya kompisar

En annan sak som Fiory uppskattar med
lägenheten är de snälla grannarna. Hon
berättar att hon redan fått en ny kom-

pis i trappuppgången. Och på tal om nya
vänner, så räknar hon även personalen på
Uddevallahem till dem.
– Alla på Uddevallahem är så hjälpsamma. Speciellt de som jobbar här på Järv
stigen, de är verkligen de bästa!
Lilla Harerta har somnat i sin mammas
famn så vi säger hejdå, och låter familjen
fortsätta med sin dag. Stort tack Fiory för
att vi fick komma och hälsa på!
Namn: Fiory Tesgay
Yrke: mammaledig
Gör på fritiden: tar gärna en fika på stan
Bor i: en tvåa på Järvstigen
Hyresgäst sedan: ett par veckor
Det bästa med lägenheten: balkongen

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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Skogslyckans torg har fått en
ny butik, som säljer kläder med
mera.
– Jag är överväldigad över
starten jag fått här, säger ägaren
May Hallsten.
Det var i maj månad som butiken Frövik
Vision flyttade in i en av Uddevallahems
lokaler på torget på Skogslyckan. Butiken
säljer kläder, leksaker samt kontors- och
presentartiklar och blir ett bra komplement till torgets tidigare utbud.
– Jag har redan hört många kunder
säga att ”en sån här butik behövde vi här”.
Jag har faktiskt aldrig tidigare blivit så
positivt bemött, säger May Hallsten.
Då har hon ändå en del att jämföra

med. Hon har drivit Frövik Vision i Färgelanda sedan 2004. Hon har dessutom
provat på att driva butik på Smögenbryggan tre sommarsäsonger.
Uddevalla och Skogslyckan har också funnits med i Mays tankar i flera år.
Hon känner området sedan hennes dotter bodde på Cyklonvägen och hon var
intresserad av Uddevallahems lokal redan förra gången den var ledig, men den
gången var hon för sent ute.
– Jag tycker det här området är jättefint med torget, alla planteringar och fina
grillplatser. Sedan har jag fått ett jättebra
bemötande av Uddevallahem.
Och av kunderna, som redan första
dagarna hittade till Mays butik. Frövik
Vision kommer ha öppet 11-18 på var
dagar och för att klara det kommer May
att anställa 1-2 personer.
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Ny butik på
Skogslyckans torg

Träffa oss på
Uddevallakalaset!
Kom och besök Uddevallahem på Uddevallakalaset 27-29 juli. Precis som tidigare år hittar du oss vid Kungstorget, där vi
står tillsammans med Ikea och Uddevalla
Energi.
Vi står redo att ge dig all information om
de 150 nya lägenheter vi bygger. Och vi
har med oss VR-glasögon så att du själv
kan kliva in och kika i en av lägenheterna!

Svara på vår
kundundersökning!
Du glömmer väl inte att svara på Udde
vallahems 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.

May Hallsten är glad att ha hittat en bra lokal på Skogslyckan för sin nya butik.

Vinn biljetter till
Oddevold-match i sommar
Sugen på att se division 1-fotboll i sommar? Uddevallahem
har ett antal biljetter till IK Oddevolds hemmamatch mot
Husqvarna FF som vi lottar ut till våra hyresgäster.
Anmäl intresse senast fredag 30 juni på info@uddevallahem.se om du vill ha fotbollsbiljetter. Uppge namn, adress, telefonnummer samt hur många biljetter
du önskar (max 4 st). Biljetterna skickas med post till vinnarna under vecka 27.
Matchen spelas söndag 9 juli, klockan 17.00, på Rimnersvallen.

Vi har lediga förråd
på Skogslyckan
Behöver du hyra förråd? Vi har nya,
fina, gallerförråd på Aftonbrisvägen
som står lediga. Förråden är cirka tio
kvadratmeter stora och byggdes i
samband med ROT-renoveringen vi
just genomfört.
Kontakta vår lokaluthyrare Anders
Linreus på 0522 – 65 35 62 eller
anders.linreus@uddevallahem.se om
du vill hyra förråd på Aftonbrisvägen
eller om du kanske letar förråd i
andra delar av staden.
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ERBJUDANDEN

Frövik
Vision

Uddevallahem och
IK Rössö bjuder på
damfotboll!

ger dig 20% rabatt
på valfri produkt!
Klipp ur talongen och ta
med till butiken.

Fri entré för 2 personer till
division 1-matchen
IK Rössö – Lidköpings FK.
Tisdag 27 juni klockan 19.00 på
Rimnersvallen.
Klipp ur och ta med kupongen!

Uddevallahem och
IFK Uddevalla bjuder
på herrfotboll!

Erbjudandet gäller till
och med 30 juni 2017.

Fri entré för 2 personer
till division 2-matchen
IFK – Vårgårda IK.

Frövik Vision finns på
Skogslyckans torg. Vi har
öppet måndag-fredag 11-18.

Klipp ur och ta med kupongen!

Fredag 11 augusti klockan
19.30 på Kamratgården.

KNEP & KNÅP

Sudoku Nr 2/2017
7

3

5

8
9

9

5

6

Lösningen insändes till:
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Uddevallahem, Box 344, 451 18 Uddevalla, senast 2017-08-15
Vi drar 5 st vinnare bland de rätta lösningarna som får 2 st trisslotter var.
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Namn:___________________________________________________________
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Adress:__________________________________________________________

Postadress:_______________________________________________________
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Telefon:__________________________________________________________
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Sudokuvinnare från Nr 1 – 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.
Barbro Brorsson, Nordanvindsvägen 2. Mikael Andersson, Tureborgsvägen 20. Siv Orrell, Tureborgsvägen 20.
Anders Wester, Nordens väg 1A. Barbro Örn, Bidevindsvägen 3.
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