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INSIDAN
Thomas Aebeloe, VD Uddevallahem

Vi vill ständigt förbättra oss och för att nå dit behöver vi ha nöjda
kunder och medarbetare, bra lönsamhet, ett framgångsrikt
hållbarhetsarbete och dessutom ligga i framkant när det
gäller utveckling och kvalitet.

Hur våra hyresgäster upplever sitt bo
ende är den viktigaste värdemätaren på
hur bra vi är som bostadsföretag. Av
den anledningen mäter vi kundnöjd
heten 52 veckor om året.
För att vi skall kunna bli bättre,
eller rent av bäst, behöver vi din hjälp
med att svara på vår enkät. Svaren du
lämnar betyder mycket för oss. Det är
genom de underlagen som vi planerar
våra åtgärder på kort och lång sikt. Så

hjälp oss att bli bättre genom att bidra
med ditt engagemang.
Som ni kan läsa i tidningen flyttar
vi snart till vårt nya kontor på Norra
Drottninggatan. En flytt som vi sett
fram emot ett tag. Vi växte ur våra
gamla lokaler och behövde mer än
damålsenliga lokaler och då passade
det ypperligt att vi kunde flytta in i
S undberg.

I år har Uddevallahem varit udde
vallabornas bostadsföretag i 70 år.
Mycket har hänt under Uddevallahems
70-åriga historia. En gemensam näm
nare har hela tiden varit att utvecklas
och skapa bra och trivsamma boenden
för våra kunder. Vi vill givetvis fira våra
70 år tillsammans med er och det gör vi
den 19 augusti.
Varmt välkomna.

OMSLAGSBILDEN: Uddevallahems kundserviceteam i det nya kontoret på Norra Drottninggatan.

Bo&Trivas ges ut av Bostadsstiftelsen Uddevallahem

Kontaktinformation och öppettider

Ansvarig utgivare: Thomas Aebeloe, VD

Huvudkontor
Norra Drottninggatan 15, Uddevalla
Postadress
Box 344, 451 18 Uddevalla
Telefon växel
0522 – 65 35 00
Öppettider kundtjänst
Måndag
10.00-18.00
Tisdag – Fredag 10.00-16.00
Lunchstängt
12.00-13.00
E-post
info@uddevallahem.se
Servicejour
0522 – 65 35 85
Trygghetsjour
0522 – 65 35 99

Produktion: Bana 1 marknadskommunikation AB
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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Sommartider
hej, hej!
Som vi har längtat, men nu är det äntligen sommar igen.
Vad kan väl då passa bättre än ett par somriga tips för härliga,
lediga dagar? Och massor av aktiviteter, förstås. Håll tillgodo
– och ha en riktigt skön sommar!

Honungsglass
Egen mjukglass helt utan
tillsatser smakar fint i värmen.
För 2-3 portioner behöver du:
Du behöver:
2 dl turkisk yoghurt
2 dl vispgrädde
3-4 msk honung
1 tsk vaniljsocker

Gör så här:

Blanda alla ingredienser noga i en bunke. Ställ in i frysen i en halvtimme.
Ta ut bunken ur frysen och rör om lite. Sätt in den i frysen igen i ungefär en
timme, ta ut glassen när den börjar bli lätt fryst. Vispa sedan med elvisp i några
minuter tills den blir mjuk och krämig. Servera direkt, toppa gärna med riven
mörk choklad och/eller hackade nötter. Eller varför inte lite färska bär eller frukt?

Bada bör man
– 4 bra badplatser
i Uddevalla

Skeppsviken badplats:
Central badplats med närhet
till det mesta.
Lindesnäs badplats:
Här finns både strand och klippor.
Mollön badplats:
Bada långgrunt eller från det
roliga hopptornet.
Unda badplats:
Fin utsikt över Byfjorden.

Sommar i Uddevalla
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Uddevallahem tipsar

22 JUNI
Fira midsommar på
Bohusläns museum

Traditionellt midsommarfirande med dans,
musik och lekar i museiparken 12.00-14.00.

27 JUNI
Nattsudd med hamnfest

Kvällen innan Pantaenius Bohusracet är det
hamnfest med spännande mat, aktiviteter
och musik i gästhamnen vid Södra Hamnen,
samtidigt som det är nattsudd i centrum med
shopping då butikerna håller öppet till 22 och
myller på uteserveringar.

29 JUNI
Häng på Hamngatan

Ett kulturkalas i miniformat: njut av
vimlet och härlig musik.

9-12 JULI
Västkustens dansfestival

Lane Loge bjuder in till Västkustens största
dansbandsfestival. Varje kväll står ett nytt
dansband på scenen.

13 JULI
Bassholmendagen

Packa ner filten och en god matsäck för
en härlig dag i skärgården. Se de vackra
allmogebåtarna segla i hamn, gör ett besök i
båtmuseet eller njut av den unika skärgården
från en saltstänkt klippa.

25–27 JULI
Uddevallakalaset

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

27 JULI
Uddevalla Swimrun

Sveriges vackraste swimrun? Spring en mil
och simma två kilometer. Både amatörer och
elitmotionärer är välkomna.

2-4 AUGUSTI
Oddebollen

Var med och heja fram ditt fotbollslag i en av
Sveriges största ungdomscuper på gräs.
Plats: gräsplanerna vid Gustafsberg.

3 AUGUSTI
Uddevalla Folkmusikfestival

Musik från hela världen på Bohusläns museum.

10–11 AUGUSTI
Gustafsbergsdagarna

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

Uddevallahem flyttar
till ny adress
Nu flyttar Uddevallahem in i nytt kontor. Norra Drottninggatan 15 är vår nya besöksadress.
I nybyggda kvarteret Sundberg, med in
gång från Norra Drottninggatan, hittar
du nu Uddevallahem. Bygget av det här
kvarteret startade för drygt två år sedan
och den här veckan flyttar vi in i det nya
kontoret.
– Här får vi större ytor, vilket är en stor
fördel för både personalen och kunderna.
Det ger oss helt andra möjligheter till en
skilda möten med kunder än vi haft tidi
gare, säger Lisa van Brée, Uddevallahems
kundservicechef.

Hon ser fram emot att lokalerna ska
främja arbetsmiljön i stort, med helt andra
förutsättningar att jobba ostört och kun
na ha samtal med kunder ostört, både via
telefon och i butiken.
– Framför allt handlar det om att vi får
mer utrymme och moderna lokaler, som
kommer göra stor skillnad i vardagen.
Sedan ser vi även att lokalerna ska kun
na användas till speciella temakvällar och
kundmöten, säger hon.
Inredningen är en mix av nytt och gam

Det nya kontoret är utrustat med ett antal mötesrum.
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malt som återanvänds. Nyckelordet har va
rit hållbarhet, att skapa något som håller i
längden. För att knyta an till historien ut
rustas det nya kontoret också med konst
verk som skildrar Uddevallas och Udde
vallahems historia.
– Sedan bidrar vi till utvecklingen av
centrum med detta. För den som reser
kollektivt är det smidigt att ta sig till oss,
och det kommer även att finnas ett antal
parkeringsfickor utanför kontoret när om
rådet utanför är färdigt i höst.

Här, under det stora glastaket, kan de boende
på äldreboendet njuta av solens värme.
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Kvarteret Sundberg

Kjell och Inga-Lill byter
villan mot Sundberg
I en av kvarterets 26 hyreslägenheter har Kjell och Inga-Lill Johansson flyttat in.
– Det ska bli väldigt spännande att bo i centrum, säger de.

Kjell och Inga-Lill på en av sina två balkonger – den som vetter in mot gården.

När Uddevallahem träffar pensionärsparet
är det bara några dagar kvar till inflyttning
på Lilla Norrgatan. Och det är klart att det
är ett stort beslut att flytta till lägenhet när
man bott i hus på Kapelle, som man dess
utom trivts väldigt gott i, så många år som
Kjell och Inga-Lill gjort.
– Det har varit en lång process, men allt
har verkligen fallit på plats, säger de.
– Vi resonerade som så att ska vi flytta
så ska vi göra det medan vi fortfarande är i
vår krafts dagar, fyller Kjell i.
Och ganska tidigt bestämde de sig för
att det var en hyresrätt de ville ha.
– Vi vill inte binda våra pengar i ett nytt
boende. Samma sak sa våra barn till oss, de
har uppmanat oss att göra saker för peng
arna istället.
De tittade på nya Folkets park, men det
kändes fortfarande lite tidigt att flytta när
Uddevallahem byggde där. Nästa alternativ
var Eol, men där var inte utformningen på
lägenheterna exakt så som de ville. Men
när Sundberg-lägenheterna kom ut var det
inte längre någon tvekan.
– Det var särskilt två av dem som vi ville
ha. Så vi var väldigt nervösa den dagen när
lägenheterna skulle släppas.

Det gick bra, de fick den trea på knappt
90 kvadratmeter som de ville ha. Med bal
kong och utsikt mot den inre hamnen.
– Vi bor i den delen av huset med det
snygga mörka teglet och har ”havsutsikt”.
Trafiken nedanför hördes inte alls när vi
var här på förhandsvisning, vilket var en
positiv överraskning, säger Inga-Lill.
En hel del saker och möblemang får
inte följa med till nya bostaden. Det finns
helt enkelt inte plats. Barnen har fått ta
det de vill ha, en del sålde de genom att ha
garageloppis och resten skänks bort.
-Sedan har vi också hyrt ett extraförråd
av Uddevallahem på Strömstadsvägen.
Det var verkligen en sten som föll när vi
fick tag på det.
Så nu ser Kjell och Inga-Lill fram
emot ett nytt och förhoppningsvis både
bekvämt och bekymmersfritt boende som
hyresgäster.
– Efter så många år i eget hus har vi
ingen egen erfarenhet av att bo hos Udde
vallahem, men vi har hört gott om företa
get, säger de.

Innergården, med glastaket, blir som en liten
lugn oas mitt i centrum.

Fakta kvarteret Sundberg
Kvarteret inrymmer
– 26 hyreslägenheter (Uddevallahem)
– Äldreboende, gruppboende och
serviceboende med sammanlagt
drygt 50 platser som kommunen
hyr av Uddevallahem
– Nytt huvudkontor åt Uddevallahem
– 43 bostadsrätter (HSB)
– Garageplatser

Placering

Tomten ligger vid Västerlånggatan/
Lagerbergsgatan i centrala Uddevalla.

Namnet

Kvarteret är uppkallat efter Anton
Niklas Sundberg, som blev känd både
som ärkebiskop och politiker. Sundberg
föddes i Uddevalla 1818.
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I höst ändrar vi

tv-utbudet

Med start i höst kommer samtliga
Uddevallahems hyresgäster att
få ta del av ett nytt kostnadsfritt
tv-kanalutbud. Uddevallahem
kommer i god tid innan informera
dig som hyresgäst om vad du
behöver göra.

Det nya kostnadsfria kanalutbudet heter
Telenor TV Bas och här ingår följande
kanaler: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Ka
nal 5, TV6, TV7, TV8, TV9, TV10, TV11,
TV12, SVT24, Kunskapskanalen, Euro

sport 1 samt Discovery. Alla kanaler sänds
i HD-kvalité. Som alla andra kanalplaner
kan detta att komma och ändra sig över tid.
Detta kanalpaket kommer att ersätta
det analoga kabel-TV-nätet (Comhem),
som börjar släckas ner efter sommaren.
Denna nedsläckning kommer att ske
etappvis fastighet för fastighet från sep
tember 2019 till februari 2020. Du kom
mer att i god tid innan få information om
när det dags för ditt hus. Då får du också
utförlig information i ditt brevinkast om
hur du går till väga.
Den som inte vill invänta detta kan
faktiskt tjuvstarta och beställa tv-tjänsten
Telenor TV Bas redan nu, genom att ringa
Telenors kundtjänst 020-222 222. När du
gör detta kommer du att få en tv-box sänd
till dig inom tio arbetsdagar. Boxen är pre

cis som tjänsten kostnadsfri och den ska
skickas tillbaka till Telenor när du flyttar
ifrån Uddevallahem. Har du fler tv-appa
rater som du vill ansluta får du köpa extra
box av Telenor till självkostnadspris.
För att kunna ansluta boxen måste din
tv ha en så kallad HDMI-port. Saknar
den det behövs en adapter – exempelvis
HDMI/Scart-adapter.

Det finns en poäng med att stå i vår kö
Du har väl inte missat poängen
med att stå i Uddevallahems
bostadskö. Redan från första
dagen börjar du samla poäng.
Reglerna är enkla när Uddevallahem hyr
ut sina lediga lägenheter. Den som har
stått längst tid i vår bostadskö får lägen
heten (förutsatt förstås att man uppfyller
våra krav för att få hyra lägenhet).
Därför rekommenderar vi att du redan
nu ställer dig i vår kö. Det är kostnadsfritt
och du börjar samla poäng redan från för
sta dagen.
I dagsläget har vi omkring 15 000
personer i vår bostadskö. Man kan för
moda att det bland alla dessa dels finns de
som aktivt söker lägenhet nu, dels finns
de som står i kön ifall ett framtida behov
skulle uppstå.
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Hur ser din situation ut, nu och på
sikt? Kanske kommer du också fram till
att det är klokt att ställa sig i Uddevalla
hems bostadskö!
Hur gör jag för att ställa mig
i bostadskön?
Det gör du enkelt genom att klicka på fli
ken ”Registrera dig” på vår hemsida. När
registreringen är klar kan du sedan logga
in på Mina sidor, där du bland annat kan
se vad vi har för lediga lägenheter. Obser
vera att du sedan måste logga in på Mina
sidor minst en gång var 12:e månad för
att behålla din köplats.
Kan vem som helst ställa sig i
bostadskön?
Kravet är att du är minst 16 år. Du kan bli
erbjuden lägenhet redan när du är så ung,
förutsatt att anhörig står för kontrakt och

hyra. Från 18 års ålder kan du få en bo
stad via eget kontrakt.
Finns det fler krav som måste uppfyllas för att få hyra lägenhet?
Grundkraven är framför allt att du har
ekonomiska förutsättningar, det vill säga
uppfyller våra inkomstkrav, att du inte
har skulder till Uddevallahem eller an
nan hyresvärd, att du inte har negativa
referenser som påverkar vårt förtroende
för dig som hyresgäst och att du har en
gällande hemförsäkring. Uddevallahems
uthyrning regleras genom vår uthyrnings
policy, som finns på vår hemsida.
Hur lång är kötiden för att få en
lägenhet?
Det är en av de vanligaste frågorna vi
får. Svaret är att det varierar beroende på
till exempel storlek på lägenhet och vilket
område det handlar om.

Saknar du hyresavin?
Kontrollera din skräppost!

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Hittar du inte hyresavin som Uddevalla
hem skickat dig i
inkorgen i din e-post? Då är det sannolikt så att mailet hamnat
i din skräppost. Så sker ibland med mail som har en noreplyavsändare och det kan inte Uddevallahem påverka.
Innan du nästa gång kontaktar Uddevallahem och efterlyser
din hyresavi ber vi dig således att först titta i din skräppost.

Vi uppmanar dig som är hyresgäst eller bostadssökande
att kontrollera de kontaktuppgifter (telefonnummer och
mailadress) du har lämnat till oss på Uddevallahem.
Om vi har felaktiga kontaktuppgifter till dig är det svårt för
oss att kunna leverera en bra service samtidigt som du riskerar
att missa viktig information från oss.

Uddevallahem har börjat titta på möjligheterna att skapa
nya lägenheter på Skogslyckan, genom en påbyggnad
av befintliga fastigheter.

Nytt ROT-projekt
på Skogslyckan
i höst
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Påbyggnad kan skapa nya
bostäder på Skogslyckan

I september planerar Uddevallahem att
påbörja en ROT-renovering av samtliga
lägenheter på Sunnanvindsvägen 2-4.
Totalt rör det sig om 29 lägenheter som
ska få nya kök och badrum bland annat.
Uddevallahem fortsätter således att gå
över beståndet på Skogslyckan/Unneröd.
De senaste åren har vi ROT-renoverat
samtliga våra lägenheter på Aftonbris
vägen, Östanvindsvägen och Ögårds
vägen, vilket totalt omfattar
närmare 450 lägenheter.

På bilden syns hur flera av fastigheterna byggts på med två extra våningar.

Skogslyckan är ett populärt område med
ett bra läge och fina grönområden. Udde
vallahem äger många fastigheter i denna
delen av Uddevalla och därför har vi ock
så börjat undersöka förutsättningarna att
skapa fler bostäder i området.
Det förslag vi tittar på är att bygga på
med två våningar på några av våra befint
liga fastigheter, och förvandla dem från
tre- till femvåningshus. Det skulle kunna
skapa omkring 100 nya lägenheter.

Detta kräver en ny detaljplan och en
sådan process beräknas tidigast vara klar
2022. Om vi beslutar oss för att bygga dessa
nya lägenheter sker det i så fall i samband
med att dessa fastigheter ROT-renoveras.
De fastigheter som kan bli aktuella för
en sådan här påbyggnad är Nordanvinds
vägen 6 och 8, Passaden 5 och Sunnan
vindsvägen 7, 9 och 11.

Nominera en god granne!
Har du en granne som du tycker är lite extra snäll och hjälpsam?
Då ska du definitivt nominera din granne till Uddevallahems tävling
”Goda grannar 2019”!
En bra granne kan vara skillnaden som
gör att man känner att man har det per
fekta boendet. Vi vet att det ute i våra
bostadsområden finns massor av snälla,
hjälp
samma och omtänksamma grannar
som är värda lite uppmärksamhet. Nu har
du chansen att nominera din granne i vår
tävling Goda grannar 2019. Maila din
nominering till info@uddevallahem.se och
märk mailet med Goda grannar. Skriv en
kort motivering varför din granne är värd
att uppmärksammas!

Så nominerar du din
goda granne
Maila oss på info@uddevallahem.se och
märk mailet med Goda grannar. Skriv
en kort nominering om varför just din
granne är värd att uppmärksammas.
Vi tar emot nomineringar ända fram till
15 november. Vinnaren presenteras sedan i årets sista nummer av Bo&Trivas,
som kommer i december.

Behöver du laddplats
till din elbil?
Du vet väl att Uddevallahem har laddplatser för uthyrning för dig som är hyresgäst
hos oss. För närvarande har vi parkeringsplatser med laddmöjligheter i centrum,
Tureborg och Skogslyckan. På sikt kommer vi sannolikt att erbjuda laddplatser i
ännu fler av våra områden, i takt med att
efterfrågan ökar.
Kontakta vår uthyrning på telefon
0522-65 35 00 om du kör elbil, eller funderar på att skaffa elbil, och vill veta mer
om våra laddplatser!

Följ oss på
Facebook!
På vår Facebook-sida berättar vi om aktuella händelser och andra nyheter som rör
Uddevallahem. Så, för att vara säker på
att inte missa något rekommenderar vi att
följa oss på Facebook. Ungefär 3 000 per
soner gör redan det!
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Uddevallahem

70 år

I år fyller Uddevallahem 70 år! På nästa uppslag kan du se hur Uddevallahem
tänker fira detta tillsammans med våra hyresgäster den 19 augusti!
Våra 70 år har varit spännande med olika tidsepoker som haft sina unika möjligheter
och utmaningar. Här tar vi med dig på en resa, från starten 1949 fram till idag.
Så började det

de för sig och sin familj. Istället fick man
Det var Uddevallavarvet i kombination tränga ihop sig i små utrymmen. Utma
med stor bostadsbrist som la grunden till ningen blev inte mindre i Uddevalla av att
Uddevallahem i slutet av 1940-talet. Det Uddevallavarvet dessutom sökte mycket
är till och med så att Uddevallavarvets stif arbetare, som man behövde skaffa fram
telse byggde de hus som kom att utgöra bostäder åt.
Redan de sista krigsåren väcktes tanken
starten för Uddevallahem 1949.
på
att Uddevalla kommun skulle ta an
Vid den här tiden var bristen på bostä
svar
för bostadssituationen i kommunen,
der ett stort problem. För många var det
jättesvårt att skaffa sig ett rimligt boen och 1949 blev tankarna till sist verklighet
när Uddevallahem bildades. Mönstret var
detsamma runt om i landet, och
Ingvar Wattenberg,
många av Sveriges kommunala
Uddevallahems förste vd.
bostadsbolag är därför i samma
ålder som Uddevallahem.
Fyra år senare slogs så varvets
stiftelse ihop med Uddevalla
hem och samtidigt anställdes
Ingvar Wattenberg, som stiftel
sens förste intendent. Watten
berg var en färgstark person som
kom att sitta på sin post ända till
1985.
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Tallvägen byggs.

1950-talet

1950-talet var onekligen en intensiv och
expansiv period i Uddevallahems historia.
Ett antal av de fastigheter vi idag äger är
byggda på den här tiden.
Våra bostäder på Walkesborg, i kvar
teret Garvaren, Järvstigen, Tallvägen, på
Asplundsgatan i centrum och i de södra
delarna (Anders Knapes väg, Nordens väg,
Packhusgatan) är några exempel.
Det var också i slutet av 1950-talet
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som stadsdelen Tureborg växte fram. Åren
1958-62 byggdes flertalet av Uddevalla
hems nästan 800 lägenheter i området.
Kommunen fick bygga den bro som finns
över Bäveån för att möjliggöra exploate
ringen av Tureborg.
På den här tiden fanns lokala center i
flera stadsdelar och vid nyproduktion togs
stor hänsyn till affärslokaler.

Så här såg torget på
Skogslyckan ut förr.

Lägenheterna på
Östanvindsvägen
marknadsfördes
under namnet
Bo66.

1960-talet

På 60-talet växte nästa stora Uddevalla
hemsområde fram – Skogslyckan/Unne
röd. Första halvan av årtiondet byggdes det
på Sunnanvindsvägen, Nordanvindsvägen
och Aftonbrisvägen.
När det sedan var dags att exploatera
området på andra sidan genomfartsvägen
– Östanvindsvägen med mera – mark
nadsfördes det via bomässan Bo66. Den
här typen av marknadsföring, med bomäs
sa och möblerade visningslägenheter var
något helt nytt som uppmärksammades

långt utanför Uddevallas kommungräns.
Samtidigt var 60-talet en turbulent tid,
med stora hyreshöjningar som väckte en
del missnöje. Som kuriosa kan nämnas att
kontoret skrev tvättlistor till alla bostads
områden, som hyresgäst kunde du alltså
själv inte välja dina tvättider.

Lägenheterna, många treor, byggdes
i första hand för att passa barnfamiljer.
En del upplevde dock att hyran blev för
hög och på Hovhult utbröt en hyresstrejk.
Uddevallahem vann förvisso den påföljande
förhandlingen i Hyresnämnden, men hela
processen var ändå negativ för företaget.

1970-talet

1980-talet

Det så kallade miljonprogrammet, där
svenska riksdagen beordrade fram en
miljon lägenheter på tio år för att mota
bostadsbristen, ställde stora krav på bran
schen. Uddevallahem svarade upp på
efterfrågan genom att bygga 1 300 nya
lägenheter under främst första delen av
70-talet på Hovhult och Dalaberg.

På 80-talet gjorde datoriseringen entré.
Fram till dess hade våra lägenhetskort,
med alla fakta om lägenheterna, fyllts i
med penna och papper. Men att komma
in till kontoret och betala hyran med kon
tanter pågick faktiskt ända fram till slutet
av 90-talet. Idag är Uddevallahems kontor
helt kontantfritt.

Visningslägenheter gjordes i
ordning för att marknadsföra
de nya lägenheterna på norr
på tidigt 70-tal.

9
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Ljungskilehem helt integrerade, även om
Ljungskilehem fortfarande finns kvar som
juridisk person.
I Uddevalla byggdes det nytt på Söder
gatan, där en grusbelagd parkeringsplats
blev nya bostäder samt kontor åt Udde
vallahem. Och på Misteröd byggdes rad
husliknande passivhus, men annars var det
sparsamt med nyproduktion även i början
av 2000-talet.
En trend var att satsningar på ute
miljöer började få större fokus. Till ex
empel gjordes torgen på Skogslyckan och
Tureborg om i grunden. Även trygghets
frågorna blev viktigare, många fastigheter
fick portlås och elektroniska låssystem.

Sprängning inför bygget av kvarteret Myntet.

I våra områden prioriterades det att
göra gårdarna bilfria med grindar och
bommar till hjälp.
Kvarteret Myntet byggdes och med sin
småskaliga och radhusliknande utform
ning liknade området inte alls det som
hade byggts tidigare. Annars präglades
80-talet mer av renovering än nyproduk
tion. Inledningsvis handlade det ofta om
totalrenoveringar, tack vare generösa stats
bidrag som gav möjlighet till detta.

1990-talet

Lågkonjunkturen på 90-talet var tuff i
hela samhället. Det undgick givetvis inte
ett bostadsbolag som Uddevallahem. Som
mest stod vi med 400 tomma lägenheter
vid den här tiden. Det i sin tur tvingade

fram drastiska åtgärder. På både Hovhult
och Dalaberg tvingades vi riva och sälja
fastigheter.
I mitten av 90-talet började miljöfrå
gorna ta plats på agendan. Uddevallahem
var snabbt på bollen och det resulterade se
nare i miljöcertifiering 2006. Runt millen
nieskiftet stängde vi ner sopnedkasten i
trapphusen och ersatte med dagens miljö
hus och sortering. Redan på 80-talet hade
fjärrvärmen ersatt våra panncentraler.
På Kurveröd byggde vi kooperativa
hyresrätter som fick stor uppmärksamhet.

2000-talet

2004 förvärvade Uddevallahem sina för
sta fastigheter i Ljungskile, på Lyckorna,
av HA Bygg. Idag är Uddevallahem och

2010-talet

Bostadsbrist och nyproduktion har stått
i fokus dessa sista år. Förvandlingen av
Folkets park till bostäder är förstås en
stor händelse där Uddevallahem varit en
av aktörerna. Vi har också bidragit till att
förtäta centrum via bostäder på Eol- och
Sundberg-tomterna. Parallellt med detta
har omfattande stamrenoveringar avlöst
varandra under hela decenniet.
Digitala kanaler – som e-post, sms,
hemsida och sociala medier – har ersatt
många av de gamla sätten att kommunice
ra med kunderna. Idag är det till exempel
bara en liten minoritet som fortfarande får
sin hyresfaktura som en pappersavi. Och
för att komma närmare kunderna har varje
fastighet nu sin egen bovärd.

Bygget av de kooperativa hyresrätterna på Kurveröd fick stor uppmärksamhet och lockade många prominenta besökare till invigningen.

10
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Vi firar 70 år
– med stor

cirkus
föreställning!
I år fyller Uddevallahem 70 år. För att fira
detta tillsammans med våra hyresgäster
bjuder vi in till cirkusföreställningen med
Cirkus Brazil Jack den 19 augusti!
Samma dag bjuder vi också på tårta
i vårt nya kontor på Norra Drottning
gatan 15.
Cirkus Brazil Jack

Cirkus Brazil Jack presenterar en föreställning med
artister från fyra kontinenter. Du bjuds på gravita
tionstrotsande luftakrobatik, fransk lindans, interna
tionella clowner och komiker, atleter från Sydamerika,
stor välspelande orkester och årets sensation, från
Ghana, gummimannen George. Hela föreställningen
är djurfri.
När: Måndag 19 augusti, klockan 18.00

(föreställningen håller på cirka två timmar)

Var: Varvsvägen, Uddevalla

Biljetter: Biljetterna säljs på Uddevallahems nya
kontor (Norra Drottninggatan 15) 5 augusti,
klockan 17.00-19.00, för det subventionerade priset
20 kronor/biljett. Glöm inte att ta med legitimation
som styrker att du är hyresgäst hos Uddevallahem. 
Max 4 biljetter/lägenhet.
Biljetterna säljs så långt lagret räcker. Barn under
2 år behöver ingen egen biljett, utan sitter i vuxens
knä (barnvagnar måste av säkerhetsskäl lämnas utan
för cirkustältet).

Vi bjuder på tårta

Måndag 19 augusti firar vi också med tårta att vi fyller
70 år. Välkommen in på vårt nya kontor på Norra
Drottninggatan 15 och fira med oss hela dagen!

11
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Trevlig
balkongsäsong!

Så fixar du balkongen
för säsongen
Du måste inte bo i villa för att kunna njuta av utelivet. Har du bara en balkong eller uteplats
kan du skapa ditt eget paradis. Här kan du kan odla det mesta: från blommande skönheter
till ätbara läckerheter – eller bara njuta av din egen, härliga oas i tillvaron.
Utnyttja ytan

Balkong eller uteplats betyder en begränsad
yta. Börja med att välja vilka funktioner du
vill att den ska innehålla. Med andra ord:
vad vill du göra på din balkong? Sittplatser?
Möjlighet att äta ute? Solstol? Behövs för
varing eller kanske solskydd? Plats för väx
ter, och i så fall vilka? Fundera, mät, priori
tera – och gör upp en plan.

Håll stilen

Hitta sedan din stil. Modernt, lantligt, ro
mantiskt, färgglatt eller kanske lite orien
taliskt? Valet är ditt, men att ha en stil att
utgå ifrån ger ett mer proffsigt uttryck än
att klämma in alla dina favoriter på en och
samma yta.

Tänk högt

Begränsad yta innebär också att tänka höjd
istället för bredd. Försök skapa mysig rums
känsla även på höjden, till exempel med hyl
lor. Eller kanske en spaljé med klätterväxter?
En sådan skyddar även både mot insyn och
vind och skapar skön skugga. En annan bra

12

lösning för att skapa höjd är att använda
uppstammade växter som samplanteras med
låga eller hängande växter nertill. Varför inte
en vinbärsbuske med smultron i botten?

Gilla läget

Har din balkong eller uteplats sol hela dagen
eller blir det skugga emellanåt? Läget är det
viktigaste att ta hänsyn till, inte minst när
det kommer till växtval. Har du en balkong
som badar i sol kan du fokusera på medel
havsväxter, som olivträd och citrus till ex
empel. Har du ett norr- eller östläge? Välj
växter som gillar lite skugga, till exempel
murgröna och fuchsia. Fråga i butiken om
du är osäker – och kombinera gärna fleråriga
växter med ettåriga, då behöver du inte börja
om från början varje år.

Mixa gärna med ätbart

Att odla ätbart på balkongen är heller inga
problem. Tomater, kryddväxter, chili, sallad
och andra bladgrönsaker som mangold eller
spenat – och varför inte kål? Tänk bara på
att balkongträdgården behöver stora krukor

och bra, näringsrik jord som behåller fukten
lite bättre. Sedan behöver du bara tillsätta
vatten och näring. Glöm inte att be om vatt
ningshjälp om du reser bort.

Glöm inte mysbelysningen

Belysning sätter kronan på verket och låter
dig njuta av din ute-oas under många, långa
sommarkvällar. Ljusslinga, lyktor eller lam
por – valet är ditt. Välj solcellsdrivet om du
vill hålla det enkelt.
Trevlig balkongsäsong!

Hållbarhetstankar

Våra sommarjobbare står redo

Klimatsmart
boende

Denis och Aisha är två av de
20 ungdomar som kommer att
jobba hos Uddevallahem den
här sommaren.

Jennie Bergh, KMA-samordnare

Klimatförändringarna är ett hot mot
kommande generationers möjlig
heter att leva på vår planet. Vi som
deltar i Allmännyttans klimatini
tiativ ska aktivt bidra till att hejda
klimat
förändringarna och leva upp
till Parisavtalets ambitioner. Nu har
Uddevallahem beslutat att vi i denna
anda ska arbeta med ett av Klimat
initiativets frivilliga fokusområden
”Klimatsmart boende” för att på så
sätt nå ut till ännu fler människor och
få en större genomslagskraft i vårt
hållbarhetsarbete. I detta område lig
ger fokus på att göra det enklare för
hyresgästerna att minska sin klimat
påverkan.
Med ett klimatsmart boende
menas ett boende där det finns för
utsättningar att leva ekologiskt håll
bart. Detta innebär att det inte bara
är företaget Uddevallahems direkta

klimatpåverkan som är i fokus, utan
vi vill skapa förutsättningar för att
leva ett ekologiskt hållbart liv i våra
lägenheter och bostadsområden. Det
handlar inte bara om fysiska förut
sättningar utan minst lika mycket
om ökad kunskap, inspiration och
engagemang i klimatfrågor. Detta
fokusområde kommer att involvera
hela Uddevallahem gemensamt med
våra kunder. Med små steg, lättsamt
och humoristiskt, kommer vi att börja
arbeta med detta fokusområde ända
fram till 2030.
Exempel på områden som vi skul
le kunna jobba med är; transporter/
mobilitet, delningstjänster, nedskräp
ning, sortering och återbruk, odling,
vattenanvändning och inte minst att
öka dialogen med våra kunder och
sprida kunskap och engagemang.

Ändrade öppettider i kundservice i sommar
Under några veckor i sommar ändrar vi
våra öppettider i kundservice. Mellan 2 juli
och 9 augusti (vecka 27-32) har vi öppet
enligt följande för dig som vill ringa eller
besöka oss på kontoret på Norra Drottninggatan 15;
Måndagar
Telefon kl 10.00-12.00
Besök kl 13.00-18.00

HEJ!

Denis Maksutovyc är 19 år och gör sin andra
sommar hos Uddevallahem och vet således
vad jobbet innebär.
–Det är det bästa sommarjobbet man kan ha.
Trevlig personal, bra arbetsuppgifter och bra
betalt, säger han.
För 17-åriga Aisha Ali är det däremot
första sommarjobbet.
– Jag vet ju inte riktigt hur det kommer
att kännas, men det låter ju väldigt bra. Jag
ser verkligen fram emot att få sommarjobba
och jag har vänner som har jobbat hos
Uddevallahem tidigare.
Den här sommaren är det 20 ungdomar
som fått jobb hos Uddevallahem. De kommer
att jobba en femveckorsperiod under
framför allt juli, och deras insatser behövs
verkligen för att Uddevallahem ska kunna
hålla fint i alla bostadsområden även under
semesterperioden.
Sommarjobbet handlar nämligen framför
allt om att ta hand om våra utemiljöer.
Vanliga arbetsuppgifter är gräsklippning,
rensa rabatter, hålla rent i och runt våra
miljöstationer och att plocka skräp.
– Det är roligt, för man lär känna nya
människor. Och så får man jobba ute, säger
både Denis och Aisha.

Tisdagar-fredagar
Telefon kl 10.00-12.00
Besök kl 13.00-15.00
Kontoret kommer även vara öppet mellan
10 och 12 för den som på egen hand vill
använda våra kunddatorer och logga in på
Mina sidor.

Missa inte att 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. Vi tittar noga på
alla svar vi får in.
Så missa inte detta tillfälle att
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Miljö

påverka ditt eget boende! 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.

Akuta ärenden priori
teras under sommaren
Under semesterperioden 1 juli-9 augusti kom
mer Uddevallahem i första hand att prioritera
de akuta ärenden som anmäls till oss. Övriga
felanmälningar kommer vi hantera i mån av
tid under semestermånaden.
Du kan precis som vanligt göra
din felanmälan via Mina sidor.
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Våra bovärdar
är helt fantastiska,
väldigt serviceinriktade.

– Det var ju alltid något som måste gö
ras. Att flytta till lägenhet och slippa klip
pa gräs och måla, det är det bästa vi gjort,
säger Nisse.

Nöjda hyresgäster
med en önskan

Eftersom paret bodde i huset redan innan
Uddevallahem tog över som hyresvärd är
vi förstås väldigt nyfikna på vad de tycker
om servicen idag.
– Våra bovärdar är helt fantastiska, väl
digt serviceinriktade – de är bara så bra de
här gubbarna, säger Nisse, som dock har
ett önskemål: flytta på flaggstången, den
passar mycket bättre i början av området.

Grannsämja i särklass

Livet i lägenheten
Har du också någon gång gått förbi ett hus och undrat vilka som
bor där? Nu behöver du inte fundera längre! I den här artikelserien
berättar våra hyresgäster om sina liv i sina lägenheter. Idag hälsar vi
på i Ljungskile, närmare bestämt på vackra Lyckorna. Välkommen
hem till Ammi Kärnberg och Nisse Nilsson.
Havsutsikt i
tvättstugan

Förutom det fantastiska läget, och bal
kongen med kvällssol, tycker paret att det
är grannarna som är det bästa med den här
lägenheten.
– Ja, här är grannsämjan på topp. Folk
grillar och solar på gräsmattan utanför, det
är aldrig någon som klagar. Vi har jätte
bra grannar, inte minst bästa Christer: han
får aldrig flytta, säger Ammi. Och efter en
sammanfattning av allt som mannen i frå
ga gör, från snickerier till matlagning vid
studentkalas, förstår vi fullkomligt.
Stort tack Ammi och Nisse för att vi
fick hälsa på i ert fina hem!

restauranger, butiker, fotbollen
såklart, och det fina biblioteket.
Ammis bästa tips är den lokala
gymnastikföreningen där folk i
alla åldrar gympar för en billig
peng. Ja, vi skulle kunna göra
en helt egen artikel med alla
Ljungskiles fördelar…
– Ljungskile idag är en le
vande ort, inte bara en plats för
sommargäster, förklarar Ammi.

Paret Kärnberg-Nilsson bor
i en trevlig trea i ett allde
les speciellt hus. Här låg en
gång Lyckornas societets
hus, och dagens hus påmin
ner en hel del om sin före
gångare i fråga om stilighet.
Från den härliga balkongen
ser man rätt ut över vattnet,
och Ammi berättar att de
Lyckliga på Lyckorna
till och med har havsutsikt
från husets tvättstuga. Inte Extra trivsamt med massor Men att paret hamnade just här
är ingen slump. Ammi, som är
konstigt att paret inte har av grönt på balkongen.
uppvuxen i Uddevalla, blev ti
några som helst planer på
digt
förtjust
i orten. Trots att komforten i
att flytta, även om de bott i huset sedan det
kollektivet
i
ett
av de gamla trähusen som
byggdes för 25 år sedan.
hon
bodde
i
när
hon gick på folkhögskolan
– Nej, mig ska de få bära ut härifrån,
som
ung
lämnade
en del att önska.
konstaterar Nisse.
– Usch ja, det var så kallt på vintern att
vi satte plast för fönstren, berättar Ammi.
Liten ort med stort utbud
När paret träffades provade de också på
Varken Nisse eller Ammi är från Ljung
skile från början, men de har blivit rik villalivet ett tag, men kom snart på andra
tiga lokalpatrioter. Paret räknar upp bra tankar.

Den här utsikten tröttnar man inte på
i första taget, vackert i alla väder.

Namn: Nisse Nilsson och Ammi Kärnberg
Gör på fritiden: cyklar, gympar
och umgås med grannar och vänner.
Bor i: en trea på Robert Macfies väg
Hyresgäst sedan: före Uddevallahems
tid. Paret har bott i huset sedan det
byggdes för 25 år sedan.
Det bästa med lägenheten:
läget, och de goda grannarna!

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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Många hyresgäster har redan nappat på Uddevallahems erbjudande
om att få hjälp att bli av med sina grovsopor för en mindre kostnad.
– Det är inte minst många äldre som är glada att få hjälp, säger
Ronnie Häggman, ansvarig på Uddevallahem, som haft fullt upp
sedan detta startade.

Ronnie Häggman och Mikael Andersen fyller släpet med grovsopor som ska köras till återvinningen.

I våras startade Uddevallahem denna nya
service, som innebär att vi varje torsdag
kommer och hämtar grovsopor som våra
hyresgäster vill bli av med. Och vi har
snabbt kunnat konstatera att vårt erbju
dande varit efterlängtat.
– De första veckorna var jag helt full
bokad. Det är soffor, bokhyllor, golv, säck
ar och andra grovsopor som hyresgäster
na vill få hjälp att bli med, säger Ronnie
Häggman, och fortsätter:
-Det är kul att erbjuda denna tjänsten,
för folk är verkligen tacksamma.
Från Uddevallahems sida handlar det
inte bara om att erbjuda en tjänst som är
efterfrågad. Det är också en fråga om håll
barhet och att bidra till att soporna ham
nar på rätt ställe.
En som passat på att utnyttja tjänsten
är hyresgästen Lars Erik Jernberg.
– Detta är helt underbart. Perfekt, om
man inte har tillgång till bil och släp. För

mig är detta jättemycket värt nu när krop
pen inte riktigt fungerar som den ska och
bilen dessutom är trasig, säger han.
Uddevallahem tar en mindre avgift
för att hjälpa till med detta. Det är för att
täcka våra egna tippkostnader och kostna
der för personal och fordon.
På anslaget i ditt trapphus hittar du in
formation om du vill beställa hjälp med att
bli av med dina grovsopor.

Lars Erik Jernberg är en av de hyresgäster som
beställt hämtning av grovsopor.

Så undviker du

vägglöss
på resan

Problemen med vägglöss ökar i
hela Sverige, delvis på grund av
vårt resande. Här kommer därför några tips att ta med dig på
semesterresan, för att undvika att
du ska få med dig oönskade vägglöss hem.
När du anländer till ditt boende – undersök rummet och framför allt sängen. Små svarta fläckar eller blodfläckar
är typiska spår av vägglöss. Packa gärna i en hård väska av plast eller metall,
och undvik resväskor tillverkade av
tyg. Placera helst också väskan en bit
från sängen, där vägglusen trivs bäst.
Vid hemkomst är det klokt att omgående tvätta dina kläder. Vägglöss
överlever bara temperaturer upp till
50 grader. Förvara om möjligt gärna väskorna utomhus ett tag när du
kommit hem.
Om du ändå skulle drabbas av
vägglöss är det viktigt att du omedelbart kontaktar oss. Det behövs
professionell hjälp för att bli av med
vägglöss.
ISNING

OV
IFTELSEN
BOSTADSST HEM
UDDEVALLA 6
858500-236

ÅRSRED

Fasadrengöring
på Bävedalsvägen
Under våren har vi gjort
rent fasaden på vårt
höghus på Bävedals
vägen, mitt emot sjukhuset, med mycket gott
resultat. Vid rengöring
användes inga kemi
kalier alls, utan bara
vanligt hett vatten.

Träffa Uddevallahem på
Uddevallakalaset i sommar!
25-27 juli är Uddevallahem på plats när
stadsfestivalen Uddevallakalaset går av sta
peln. Vi håller till i museiparken utanför
Bohusläns museum, där vi delar tält med
Uddevalla Energi och Västvatten.
Välkommen att träffa oss i vårt tält
– oavsett om du redan är hyresgäst hos
Uddevallahem eller kanske funderar på att
bo i hyresrätt i framtiden.
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Många vill ha hjälp
med sina grovsopor

Lär dig mer
om Uddevallahem
Vill du veta mer om
Uddevallahem? På vår
hemsida kan du läsa såväl
vår årsredovisning som vår
miljöredovisning digitalt.

2018

Bostadssti
ftelsen Udd

evallahem
Miljö- oc
h arbe
redovisn tsmiljöing

2018
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DAMFOTBOLL DIVISION 1

Erbjudande från
Uddevallahem och
Uddevalla Bangolfklubb

Erbjudande från Uddevallahem
och IK Rössö

Fri entré för en person på:

BANGOLF

spela 2
betala för 1

IK RÖSSÖ - LÖDÖSE NYGÅRD

Erbjudandet gäller hos Uddevalla
Bangolfklubb, Oljehamnsvägen, under
säsongen 2019. Klipp ur och ta med
talongen.

IK RÖSSÖ - ALINGSÅS FC UNITED

För information om öppettider, se
www.uddevallabangolf.nu.

Klipp ur och ta med talongen.

Onsdag 19 juni, klockan 19.00
Söndag 18 augusti, klockan 15.00
Matcherna spelas på Rimnersvallen.

Grilltider - tänk på att följa dessa regler
Inför semestertider med sköna kvällar och helger vill vi bara påminna om vilka regler
som gäller för grillning i Uddevallahems bostadsområden. Den enda typen av grill som
är tillåten att använda på balkongen är elgrill av säkerhetsskäl.
Vi rekommenderar i första hand att grilla på den gemensamma gården.
Uddevallahem har anlagt grillplatser som står fritt att använda på flera av våra gårdar.
Oavsett var man grillar är det som alltid viktigt att man tänker på säkerheten samt
visar respekt för sina grannar så att de inte störs av rök och grillos.

KNEP & KNÅP

Sudoku nr 2/2019
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Uddevallahem, Box 344, 451 18 Uddevalla senast 2019-08-15
Vi drar 5 st vinnare bland de rätta lösningarna som får 2 st trisslotter var.
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Namn:___________________________________________________________

8

Adress:__________________________________________________________

6
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Postadress:_______________________________________________________
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Lösningen insändes till:

9

5
© Bulls

Telefon:__________________________________________________________

Sudokuvinnare från Nr 1 – 2019

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.
Madeleine Arkekrans, Kopparmyntsgatan 27. Karin Larsson, Södergatan 24.
Ann-Louise Christoffersson, Östanvindsvägen 14A. Frank Johansson, Nordens väg 1E.
Åke Andersson, Sunnanvindsvägen 10.

TIDNINGEN FÖR OSS SOM BOR I UDDEVALLAHEM - NR 2 - 2019

