Kvarteret Sundberg:

Lägenhetssläpp
25 augusti!

Eols hyresgäster
fick en första titt
Möt våra miljövärdar
Inflyttning på Rudan

”Det känns riktigt
spännande”
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I denna ljuva
sommartid

INSIDAN
Ronny Bohm, Fastighetschef
Precis i dagarna har vårt nya hus i kvarteret
Rudan på Tureborg blivit klart för inflyttning. Flera års arbete med planering, projektering och produktion är avslutat.
Jag kan lova er att det alltid är en mycket speciell och skön känsla att komma i
mål med en nyproduktion och få lämna
över nycklarna till de första hyresgästerna!
Vi på Uddevallahem har lite vana på
det här. Sedan 2015 har vi lämnat ifrån
oss nycklarna till över 150 nya bostäder.
Vi har byggt nytt i gamla Folkets park, på
Nordanvindsvägen, i Ljungskile och nu på
Tureborg. Och som du säkert vet är mer på
gång. Senare i år släpper vi nycklarna till
kvarteret Eol och nästa år står 26 lägenheter (samt ett antal servicebostäder) klara
i kvarteret Sundberg i centrala Uddevalla.
Det som gör det så kul att jobba med
nyproduktioner är förstås att bostäderna
är så eftertraktade. Allt Uddevallahem har
byggt de senaste åren är uthyrt. Samma
sak med de 78 lägenheterna till Eol som vi
släppte tidigare i år.
Bra bostäder är en viktig faktor för en
stads utveckling. Det är ur det perspektivet
som Uddevallahem driver utvecklingen av

Uddevalla. Och den fantastiska respons vi
fått de senaste åren gör naturligtvis att vi
skissar på fler nya bostäder.
Vi hoppas kunna återkomma med mer
information om detta framöver I väntan på
det kan du gärna kika på vår hemsida för
att läsa mer om våra projekt.
Vilka är de då som söker sig till våra
nya lägenheter? Tittar vi på Rudan och
Eol ser vi att hela åldersspannet finns representerat, men det vi noterar särskilt är
att 90-talisterna står för en betydande andel. Det var väntat på Rudan (där vi enbart
har ettor och tvåor), men att intresset var
så stort även för Eol bland de unga har
kanske överraskat oss lite.
En majoritet av våra Eol/Rudan-hyresgäster är Uddevalla-bor, några bor redan
sedan tidigare hos Uddevallahem. Övriga
kommer huvudsakligen från mindre orter
i Bohuslän.
Uddevallahems nyproduktioner bidrar
således till
l att det skapas lediga bostäder i Uddevalla som sätter igång en efterlängtad flyttkedja.
l att det frigörs lägenheter inom Udde-

vallahems bestånd, till gagn för alla som
står i vår bostadskö.
l att vi får en inflyttning till vår kommun, till nytta för Uddevallas utveckling.
Parallellt med våra nyproduktioner
jobbar vi stenhårt med att ROT-renovera
våra lite äldre bostäder. Vi har många lägenheter som hunnit bli 50-60 år gamla i
vårt bestånd som vi tar hand om genom att
totalrenovera dem med nya kök och badrum med mera.
I den här tidningen kan du också läsa
om hur Uddevallahems miljövärdar jobbar
för att vi ska ha trevliga och trygga ute
miljöer i våra bostadsområden. Vi vill att
våra gårdsmiljöer ska se så inbjudande ut
att de används frekvent av våra hyresgäster.
För visst hoppas vi att vädret ska inbjuda till att vara ute mycket i sommar. Vi
hade en fantastisk maj – nu hoppas vi på
en lika fantastisk sommar!
Trevlig midsommar och en skön och
avkopplande sommar, önskar vi på 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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4 portioner
400 g rabarber
2 dl socker
2 dl vispgrädde
2 tsk vaniljsocker
riven vit choklad + kaksmulor

Gör så här:

Skala rabarbern om det behövs,
och skölj noga. Skär den i små bitar.
Lägg dem i en kastrull tillsammans
med socker. Låt sedan rabarbern sakta
smälta ner på svag värme till en ganska lös kompott. Låt svalna helt.
Vispa grädde med vaniljsocker till fast konsistens och rör ner den skedvis i den
kalla rabarberkompotten.
Fördela moussen i 4 portionsglas och ställ kallt i några timmar. Innan servering:
toppa med riven vit choklad och smulor av valfri småkaka (eller t ex digestivekex).
Mumsa på!

Pinnglass utan kladd

Bo&Trivas ges ut av Bostadsstiftelsen Uddevallahem

Produktion: Bana 1 marknadskommunikation AB

Somrig rabarberdessert

Tre smarta sommartips

OMSLAGSBILDEN: KVARTERET SUNDBERG

Nästa tidning utkommer: September 2018

Sommaren är äntligen här och det händer massor av skoj i vår
stad. Här hittar du aktiviteter för alla smaker, men vi passar
också på att bjuda på ett par smakfulla tips för alla härliga, lata
sommardagar. Och så önskar vi er en riktigt skön sommar!

E-post
Servicejour
Trygghetsjour

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

Skär ett centimeterlångt snitt i botten av
en muffinsform. När det är dags glasspaus
är det bara att trä pappret över pinnen.
Allt kladd kommer att hamna i formen i
stället för överallt annars.

Iskallt vatten på utflykten

Fyll ett antal vattenflaskor till hälften och lägg
i frysen. När det är dags för utflykt tar du flaskorna och fyller på med kallt
vatten från kranen – och vips: isvatten redo att ta med till stranden.

Snoppa jordgubbar med sugrör

Tryck igenom ett sugrör, modell större, från botten till toppen av jordgubben.
Den gröna stjälken åker av på ett kick!

Sommarskoj
i Uddevalla
22 Juni
Fira midsommar på
Bohusläns museum
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Uddevallahem tipsar

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

28 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.

30 juni
Häng på Hamngatan

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

10-14 juli
Västkustens dansfestival

Lane Loge bjuder in till Västkustens största
dansbandsfestival. Varje kväll står ett nytt
dansband på scenen. Missa inte favoriter som
Streaplers, Casanovas och Sannex.

20-23 juli
Kajakkalaset

Ett event för alla, både för dig som är paddlare
och för dig som har lust att bli det.
Läs mer på www.upplevelsebolaget.com.

26–28 juli
Uddevallakalaset

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

28 juli
Uddevalla Swimrun

Spring en mil och simma två kilometer.
Tävlingen riktar sig både till amatörer och till
elitmotionärer.

3-5 augusti
Oddebollen

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

11–12 augusti
Gustafsbergsdagarna

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

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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Ljus och stilren inredning gör det enkelt att
sätta din egen prägel på ditt nya hem.

Lägenheter utöver det vanliga

Här bygger vi både ettor, tvåor, treor och en
rejäl fyra, alla med sin egen personliga karaktär. På uddevallahem.se hittar du verktyget Lägenhetsväljaren där du kan se alla
lägenheters planlösningar, hyror och var i
huset de ligger. Och, inte minst, spana in
de fantastiska balkong- och terrassytor som
kvarteret Sundberg har att erbjuda.

Ljust, fräscht och bekvämt

Lägenhets
släpp:
25 augusti,
2018

Den mysiga innergården tillsammans med generösa balkong- och terrassytor
ger Kvarteret Sundberg en skön, grön karaktär – trots det supercentrala läget.

Bo grönt och skönt

– mitt i centrum
Ta en spontan promenad på stan och stanna till på en uteservering eller två – eller varför inte
gå på bio? Du har ju ändå gångavstånd hem! Den 25 augusti släpper vi 26 härliga hyresrätter i
kvarteret Sundberg, bara ett stenkast från Kungsgatan. Här är det enkelt att trivas i välplanerade,
ljusa lägenheter – alla med sin egen personlighet.
I Kvarteret Sundberg har du all tänkbar
service och stadens alla nöjen inom räckhåll. Men det är också ett boende för dig
som uppskattar den andra sortens uteliv:
alla lägenheter har nämligen egen balkong
eller terrass. Vissa har både och, med gott
om plats för såväl mysiga sittplatser som
växter av alla slag. Förutom våra härliga
hyresrätter kommer huset att innehålla
kontorslokaler, bostadsrätter och servicebostäder. Och det bästa av allt: en egen oas
i form av en grönskande innergård. Den, i
kombination med lägenheternas generösa
balkong- och terrassytor, gör det här till ett
utmärkt boende för dig som uppskattar det
gröna i livet.

För att du ska kunna sätta din egen prägel på ditt nya hem har alla lägenheter en
ljus och stilren inredning med ekparkett,
samt kakel och klinker i badrummet. För
bekvämlighetens skull har varje lägenhet
också egen tvättmaskin och förråd i själva
lägenheten. Och du betalar inte en enda
krona i insats.

Kort om kvarteret Sundberg
26 lägenheter
Perfekt centrumläge
1–4 rum och kök
Lägenheterna släpps: 25 aug, 2018
Inflyttning: Vår/sommar 2019
Läs mer på www.uddevallahem.se

Lägenhetsväljaren
Välj ut dina favoriter, notera vilken
lägenhet, eller vilka lägenheter, du är
intresserad av och spara den informationen så att du har den redo när
det är dags för lägenhetssläpp. All
information om hur du gör för att söka
lägenhet hittar du på vår hemsida.

Trädgårdsmästaren tipsar:

Så skapar du trädgårdskänsla på balkongen
Du måste inte bo i villa för att kunna njuta av det gröna i livet. Från
blommande skönheter till ätbara läckerheter – det mesta går
faktiskt alldeles utmärkt att odla på en balkong. Bianca Timoteusson
Stintzing driver trädgårdsföretaget Timotej Trädgård, här får vi ta del
av hennes bästa tips för hur du lyckas med din balkongträdgård.
– Det gäller att utnyttja förutsättningarna med den begränsade ytan. Välj din
stil, ett tema att utgå ifrån. Det ger ett
mer proffsigt uttryck än att klämma in
alla favoriter på samma yta.
Tänk på att det ska vara fint att titta
ut på din balkongträdgård från lägen
heten också, året runt, så välj gärna
något fint vintergrönt. Kanske en liten
idegran klippt som ett klot, föreslår
Bianca.

Tänk högt

Begränsad yta innebär att tänka höjd
istället för bredd. Att skapa rumskänsla
även på höjden till exempel genom en
spaljé med klätterväxter som gärna får
fortsätta upp i taket. En sådan skyddar
även både mot insyn och vind och skapar också skön skugga, berättar Bianca.
En annan bra kombination för att
skapa höjd är att använda sig av uppstammade växter som samplanteras
med låga, hängande växter nertill.
– Det finns mängder av fina, mindre
prydnadsträd, eller varför inte en uppstammad vinbärsbuske med smultron i
botten, tipsar Bianca.

Gilla läget

Har din balkong sol hela dagen eller blir det skugga emellanåt? Bianca
menar att läget på din balkong är det
allra viktigaste att ta hänsyn till när det

kommer till växtval. Efter det kan du välja
vad du själv gillar.
– Det handlar om rätt växt på rätt plats.
Har du en balkong som badar i sol, välj
växter som trivs där, medelhavsväxter som
olivträd och citrus till exempel. Har du
ett norr/östläge, välj växter som gillar lite
skugga, till exempel murgröna och fuchsia.
Är det blåsigt? Välj växter som tål blåsten
och som samtidigt ger vindskydd.
Är din balkong inglasad? Grattis, då har
du i princip ett eget växthus där du även
kan odla sådant som normalt inte trivs i
vårt klimat och till och med övervintra
kräsna medelhavsväxter. Men: tänk på att
det kan bli oerhört varmt under soliga dagar, så här gäller det att välja växter som
trivs med det.

Mixa med ätbart

Att odla ätbara läckerheter på balkongen är heller inga problem, säger Bianca.
Här kan såväl tomater som kryddväxter,
chili, sallad och andra bladgrönsaker som
mangold eller spenat – och varför inte kål
– växa och frodas. Glöm heller inte bären,
här finns allt från jordgubbar till olika
bärbuskar i uppstammat format att välja
mellan.
– Välj det du tycker om, och det går
utmärkt att kombinera ätbart med prydnadsväxter. Tänk också på att kombinera
fleråriga växter med ettåriga, då behöver
du inte starta från noll varje år. Och köp
Fortsättning på nästa sida
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Uddevalla och få lite mer liv runt mig än
vad jag har i Ljungskile. Annars hade jag
egentligen inte så stora krav, det handlade
mest om att få något eget, säger Jacob.
Uddevallahem har redan sedan tidigare många fastigheter på Tureborg och
vi har jobbat aktivt för att stadsdelen ska
kännas attraktiv att bo i – dels i form av
att vi har ROT-renoverat våra lägenheter
i området, dels också i form av att vi satsat
mycket på utemiljöerna.
– Jag tror att det blir bra här på Tureborg. Det är nära till centrum och sam
tidigt är det skönt att ha lite grönt runt
sig, avslutar Jacob.

Ta hand om din trädgård

Balkongträdgården behöver stora krukor
och bra, näringsrik jord som behåller fukten lite bättre – så kallad U-jord, eller ekologisk grönsaksjord för dina ätbara odlingar. Sedan behöver du bara tillsätta vatten
och näring.
– Även om jorden har näring i sig från
start räcker den inte hela sommaren. Flytande växtnäring, gärna ekologisk, är ett
bra alternativ för balkongen, säger Bianca.
Fleråriga växter som kan övervintra i
trädgården kan oftast klara vintern även på
balkongen. Även här är det viktigt att de
har tillräckligt stora krukor.
– Det är inte det som växer ovan jord
som är det känsliga, utan växtens rötter. En
stor kruka ger en större, isolerande jordvolym.
Självklart behöver krukorna ha hål i
botten och Bianca rekommenderar att ha
fat under, det hjälper dig att hålla koll på
vattningen. Stora krukor fyllda med jord
väger också en hel del, så välj gärna krukor i lättare material för att inte överlasta
balkongen. Blomvagnar gör det enklare att
flytta runt dem.
– Vattningen är ofta den största utmaningen på balkongen. Så när du reser bort:
tänk på att be om vattningshjälp även för
balkongen, inte bara för dina krukväxter.
Biancas fyra steg till framgång
1. Rätt växt på rätt plats
2. Stora krukor
3. Bra jord
4. Vatten och näring

Om Bianca och Timotej
Trädgård

Bianca Timoteusson Stintzing driver
Timotej Trädgård sedan 2010 och före
taget växer så det knakar. Idag är de 6
personer som hjälper privatpersoner och
företag att designa, anlägga och sköta om
trädgårdar runt om i södra Bohuslän. Läs
mer om dem på www.timotejtradgard.se
Foto: Liv Oom

Rudan är ett hus i åtta våningar som består av 47 lägenheter, samtliga ettor eller tvåor.

Det finns en poäng

Jacob gillar utsikten från sin nya balkong.

Inflyttning på Rudan

”Det känns riktigt
spännande”

Uddevallahems nya hus på Tureborg är färdigbyggt
– och i dagarna har hyresgästerna flyttat in i de 47 lägenheterna.
En av dem som lyckades få en lägenhet är
Jacob Hartmann, 21 år.
– Det känns riktigt spännande och
kommer att bli jättebra, säger Jacob, när
vi träffar honom i slutet av maj, dagarna
innan inflyttning.
Jacob och de andra hyresgästerna flyttade in i kvarteret Rudan i månadsskiftet
maj/juni. Huset består av 47 lägenheter,
ettor och tvåor, med härlig utsikt över
både grönområden och staden.
– Jag är lite överraskad att utsikten är
så bra, jag trodde att de andra husen runt
om skulle skymma mer, säger Jacob, när
han känner in vyerna från sin balkong på
översta våningen.
Uddevallahem satte spaden i marken
på Rudan i början av 2017. Huset är i åtta
våningar och här valde Uddevallahem att
satsa på ytmässigt lite mindre lägenheter,
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dina växter från en bra handelsträdgård
med kunnig personal, som kan hjälpa dig
att välja rätt.

som vi vet efterfrågas av inte minst ungdomar.
Det visade sig vara ett klokt val – mer
än hälften av de som nu flyttat in på Rudan är under 30 år.
– För mig är det här första egna bo
staden och det är nog bra att få ta lite eget
ansvar. Jag ser fram emot att komma till

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 lägenheten (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 första dagen.
I dagsläget har vi knappt 13 000 personer i vår bostadskö. Man kan förmoda
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.
Hur ser din situation ut, nu och på sikt?
Kanske kommer du också fram till att det
är klokt att ställa sig i Uddevallahems bostadskö!

Hur gör jag för att ställa mig
i bostadskön?

Det gör du enkelt genom att klicka på fliken ”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. Observera 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 bostad
på 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 annan
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 uthyrningspolicy, 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. Dina köpoäng
kan räcka till en lägenhet men kanske
inte till en annan, beroende på hur många
köpoäng de andra har som söker samma
lägenhet.

4 skäl att bo i hyresrätt
Bekymmersfritt

Som hyresgäst hos Uddevallahem behöver
du inte bekymra dig för om något behöver
repareras. Vår duktiga personal sköter all
service och underhåll. Du kan istället ägna
tiden åt det du tycker är roligt.
Ingen kontantinsats

Vi erbjuder bra boenden där du varken behöver fundera på kontantinsatser eller krav
på amorteringar.
Enkelt att flytta

Vill du ha frihet och slippa att känna dig
låst är hyresrätt en fantastisk boendeform.
Här är det bara att säga upp lägenheten
och flytta ut tre månader senare om du
inte trivs eller av annat skäl vill vidare. Mer
flexibelt kan det inte bli.
Riskfritt

Du vet vad ditt boende kostar per månad, vilket gör det enklare att planera din
privatekonomi. Här behöver du inte bekymra dig för räntehöjningar eller oförutsedda underhållskostnader.

* De undantag från huvudregeln som finns, till exempel nyproduktion och BoDirekt, beskrivs i uthyrningspolicyn på vår hemsida.
6

7

Jennies
miljöspalt

Eols hyresgäster
fick en första titt
Härom veckan som gick fick kvarteret Eols blivande hyresgäster chansen till en första titt inne i huset.
– Det ser jättefint ut och känns väldigt bra, säger hyresgästen Agneta Strömberg, efter besöket.
Om ungefär ett halvår är det dags för inflyttning på Eol vid Brattgatan/Bastionsgatan. Samtliga husets 78 lägenheter är
redan uthyrda och nyligen bjöd Uddevalla
hem in samtliga hyresgäster till en första
visning.
Intresset var av naturliga skäl stort med
uppskattningsvis runt 150 besökare. En av
många besökare var Jonny Ask, som tillsammans med dottern Jenny stod och kände in utsikten över inre hamnen som Jonny
snart kan se fram emot.
– Jag tyckte att denna utsikten kunde
passa mig. Jag är gammal sjöman så det är
klart att jag måste se vatten, säger han med
ett skratt.
Jonny bor idag i Bokenäs, men efter 40
år i samma hus ser han nu fram emot ett
boende i hyreslägenhet, befriad från snöskottning och andra måsten.
– Det ska bli väldigt skönt att bara kunna ringa och be om hjälp när något går
sönder. Sedan var första tanken att flytta
till Göteborg, eftersom barnen bor där.
Men vad ska jag där och göra, säger Jonny
som är född och uppvuxen i Uddevalla.
För Carolina Parra och Kristijan
Andelkovic blir det en betydligt kortare
flytt, när de 1 december byter Skogslyckan
mot centrum och kvarteret Eol.
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Miljö

Carolina Parra och Kristijan Andelkovic ska
flytta in i en trea på tredje våningen.

Mia Kern, Marianne Kern och Agneta
Strömberg var nöjda med besöket på Eol.

– Det här läget passar oss, vi ville bo i
det här området. Här får vi nära till dotterns förskola och nära till alla kommuni
kationer, vilket är bra för mig som inte har
körkort. Och så ser vi fram emot att bo i
hyresrätt, det bor vi inte i nu, säger Carolina.
I en annan av visningslägenheterna
träffar vi Agneta Strömberg, som är i samspråk med Mia och Marianne Kern.
– Det ser jättefint ut och det känns som
att jag kommer att få en jättebra utsikt,
säger Agneta nöjt.
Även Mia tycker att första känslan är
väldigt positiv.
– Det är fräscht och väldigt fint. För
mig blir det en frihet att flytta till stan

igen. Jag är född här i Uddevalla, men bor
på Orust idag.
1 december är lägenheterna på Eol klara
för inflyttning.

Utvändigt börjar det mesta bli klart på Eol, men
invändigt återstår fortfarande en hel del arbete.

Textilers påverkan på miljön
Man har beräknat att av de
100 miljarder ton kläder som
produceras årligen släpps det ut
1,2 miljarder ton koldioxid, men
det kan vara mer, då en annan
rapport från Pulse of the Fashion
Industry Report, visar på 1,7
miljarder ton.
Produktionen av kläder har ökat med 50
procent de senaste 15 åren och är nu en
större utsläppskälla än flyg- och fartygs
trafiken tillsammans. De kläder vi köper
använder vi allt kortare tid och återvinner
för lite av dessa. Detta leder till en otrolig mängd avfall, vilket gör kläder till en
av de största utsläppskällorna i världen.
Till detta släpper modeindustrin ut en rad
kemikalier, använder 90 miljarder kubik
meter vatten samt släpper ut stora mängder mikroplaster.
Detta "take-make-dispose" system, det
vill säga linjära produktionssystem, är ett

stort hot mot både ekonomi, samhälle och
miljö, vilket på sikt också kommer innebära sämre lönsamhet för klädindustrin.
Vissa företag tar redan krafttag mot detta,
vilket vi ser bland annat genom klädinsamling i butik.

Tips för en hållbar
modekonsumtion
1) Köp mindre – prioritera färre men
bättre plagg av hög kvalitet och gärna
med mindre miljöpåverkan.
2) Tänk stil istället för trend – vi
behöver inte hänga med i alla trender,
hitta din egen stil och slipp följa slit
och släng-mentaliteten i de snabba
trendväxlingarna.
3) Hyr, låna eller byt – Måste man
verkligen äga allt? Byt kläder med någon eller låna av vänner eller familj för
speciella tillfällen.

Nu hittar du oss på

Kålgårdsbergsgatan
Du har väl inte missat
att Uddevallahem har
flyttat. Nu hittar du oss på
Kålgårdsbergsgatan 3. Här
kommer vi att hålla till i
ungefär ett år, tills dess att
vårt nya kontor i kvarteret
Sundberg står klart för
inflyttning.

20-tal ungdomar
sommarjobbar hos
Uddevallahem i år
Uddevallahem erbjuder i sommar jobb åt
ett 20-tal ungdomar under semesterperioden i juli/augusti. Ungdomarna kommer
huvudsakligen att få jobba med våra utemiljöer. Det innebär arbetsuppgifter som
gräsklippning, rensning av rabatter, skräpplockning, målning med mera.
För oss på Uddevallahem är det välkommet att få den här hjälpen av skolungdomarna, så att vi kan hålla en hög nivå på
våra utemiljöer även under semesterperioden. Samtidigt vet vi att många ungdomar
trivs väldigt bra med de sommarjobb vi erbjuder, där man får ta mycket eget ansvar
och huvudsakligen får jobba utomhus.
Är du intresserad av att jobba hos
Uddevallahem nästa sommar rekommenderar vi att hålla utkik på vår hemsida i början av nästa år, då vi brukar gå ut och söka
personal.
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Jonny Ask och dottern Jenny
kollar in utsikten som väntar
Jonny från 1 december.

Ny på jobbet
Bettina
Bettina Österholm, 47, är
sedan i mars ny uthyrare
på Uddevallahem. Bettina
sitter därmed på huvudkontoret och
ingår i vårt kundservice-team.
Vad är det roligaste med att jobba som
uthyrare?
– Kundrelationen, man träffar så många
olika typer av människor. Det är väldigt utvecklande, jag lär mig i princip något nytt av
varje kundmöte.
Beskriv arbetsrollen och en vanlig
arbetsdag?
– En vanlig dag består av väldigt mycket
kundkontakter, via mail, telefon och besök.
Jobbet handlar mycket om att vägleda kunderna i deras val och sökande. Man kan säga
att jag jobbar med hela kedjan, från första
kontakt med kunden till att vi har ett skrivet
hyreskontrakt.
Du bor i Uddevalla och har en bakgrund
inom försäljning. Vad kan du mer berätta om dig själv?
– Det stämmer, jag jobbade i cirka tio år på
deVal med försäljning och kundrelationer
innan jag började på Uddevallahem. Har
även en bakgrund inom restaurangbranschen. Jag bor med min familj i Uddevalla
och ägnar gärna fritiden åt hundpromenader och att träna. Och så gillar jag att
laga mat.
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PÅ UDDEVALLAHEM FINNS ETT ANTAL OLIKA YRKESPERSONER. I DEN HÄR SERIEN
TRÄFFAR VI NÅGRA AV DEM, OCH NU HAR TUREN KOMMIT TILL VÅRA MILJÖVÄRDAR.

Nyligen införde Uddevallahem telefontid
klockan 07.30-09.00 alla vardagar till
våra förvaltare i Uddevalla. Din förvaltare
kontaktar du när du har frågor om
renoveringar eller besiktning av din
lägenhet.
Handlar ditt ärende om felanmälan
kontaktar du precis som tidigare din
bovärd.
Vem som är förvaltare i din fastighet
ser du på anslaget i ditt trapphus.

Möt våra miljövärdar
När vi träffar några av Uddevallahems miljövärdar uppe på Norr jobbar de för högtryck. Det är mitten
av maj och sommaren har slagit till med full kraft. Någon vår blev det inte riktigt i år och därmed
heller ingen tid för vårförberedelser. Men Viktor Malm, Axel Isidorsson och arbetsledaren Henrik
Engelin är glada ändå. Solen skiner, smultronen blommar och det är grönt så långt ögat kan nå.

Miljövärd Viktor Malm trivs extra bra
på jobbet en solig dag som denna.

Mijlövärdarna har hand om allt som rör
den yttre miljön – alltså allt som händer
utanför husen. Och det är en hel del. Från
större projekt som planering och anläggning av planteringar och uteplatser till löpande underhåll. Till exempel snöröjning
och gräsklippning, klottersanering och
sophantering berättar Viktor, som trots
att han är nyanställd inte precis är någon
nykomling – han började nämligen sommarjobba på Uddevallahem redan som
16-åring.

Trivs med jobbet

Att Viktor gillar sitt jobb är lätt att förstå
en solig dag som denna.
– Det är enorm förmån att få jobba ute
sådana här dagar, men det finns faktiskt
mycket roligt att göra även på vintern,
säger Viktor.
Och även säsongsanställde Axel trivs
med jobbet som miljövärd.
– Javisst, det är ett fritt jobb med bra stämning, perfekt för mig som är intresserad av
trädgård och utemiljö.

Inget område är det andra likt

Henrik och Viktor berättar att miljö
värdarnas arbete skiljer sig en hel del mellan områdena.
– Här på Norr bor det mycket barn
familjer, så här är det liv och rörelse. En
solig dag kan det vara fullt av folk på varenda gräsmatta här, säger Viktor.
– Ja, och sedan har vi områden där det
bor mer äldre, där det är mer stillsamt. Det
ställer lite olika krav på utemiljöerna, säger
Henrik.
Det betyder till exempel att man här
på Norr satsar mycket på tåliga, lekvänliga
ytor till förmån för alltför ömtåliga planeringar. Men vissa saker har alla miljövärdar
gemensamt.
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Nya telefontider
till våra förvaltare

Ändrade öppettider
i kundservice i sommar
Under några veckor i sommar förändrar vi
tillfälligt våra öppettider i kundservice. Från
2 juli fram till 12 augusti (vecka 27-32) har
vi öppet enligt följande;

I växthuset som drivs av en lokal odlarförening spirar det för fullt.
Fler odlingsintresserade är välkomna, hälsar miljövärdarna.

– Vi är väldigt måna om att det ska
vara fint. Och vi jobbar alltid för en tryggare utemiljö, till exempel genom att ta
ner skymmande buskage och skapa öppna
gemensamhetsytor och tillföra belysning
där det behövs, berättar Henrik.

Den stora utmaningen

Kanske tror du att miljövärdarnas största
utmaning är vinterns snöskottning? Så är
det inte. Åtminstone här på Norr handlar
det om hantering av sopor och skräp
– Jag börjar varje morgon med gå igenom soprummen och sedan plockar jag
skräp. Inte förrän det är klart hinner jag
börja med något annat, och då har ofta
halva dagen gått, berättar Viktor.
Killarna räknar snabbt ut att de tillsammans lägger ungefär en heltidstjänst bara
på skräp och sopor, och de har en vädjan
till dig som hyresgäst:

– Vi måste tillsammans hjälpas åt att
hitta en lösning, det här kostar så oerhört
mycket pengar. Tänk vad mycket fint vi
skulle kunna göra för de pengarna istället.

Måndagar
Telefon kl 10.00-12.00
Besök
kl 13.00-18.00
Tisdagar-fredagar
Telefon kl 10.00-12.00
Besök
kl 13.00-15.00
Från och med måndag 13 augusti återgår
vi till våra ordinarie öppettider.

Glöm inte att tycka till

Miljövärdarna vill gärna ha tips på vad du
som hyresgäst tycker är viktigt med utemiljön. Om du har något på hjärtat kan du
alltid kontakta förvaltaren i ditt område,
eller prata direkt med miljövärdarna när
du ser dem på gården. Och glöm för all del
inte att berätta vad du tycker i Uddevallahems kundundersökning.
– Vi ser ju till exempel inte vad som
händer i området på kvällarna, så ju mer
information vi får av er, desto lättare blir
det för oss att planera våra projekt, avslutar
Viktor.

Besök oss på
Uddevallakalaset!

Kom gärna och besök Uddevallahem på
årets Uddevallakalas 26-28 juli. I år delar vi
tält tillsammans med Uddevalla Energi och
Västvatten och du hittar oss i museiparken
utanför Bohusläns museum.
Vi finns på plats för att svara på dina
frågor om våra nya lägenheter i kvarteret
Sundberg. Och så lovar vi en och annan
aktivitet också!

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. Cirka 2 700 personer
gör redan det!
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digitala fakturor
Uddevallahem har under senaste året tagit ett stort steg för att ersätta
våra pappersfakturor med digitala fakturor. Syftet är att minska vår
pappersanvändning och våra transporter.
På Uddevallahem strävar vi efter att minska vår klimatpåverkan och en av många
åtgärder är just att försöka minska vår
pappersanvändning. Därför beslöt Uddevallahem under 2017 att göra digitala fakturor till standard för oss, och således sluta
att dela ut pappersfakturor som tidigare.
Och vi kan konstatera att responsen
från våra kunder har varit fantastisk. Vid

årets slut hade 72 procent av våra kunder
anmält sig till autogiro eller e-faktura – att
jämföra med 47 procent vid 2017 års början. Ytterligare ett antal får sin faktura via
e-post.
Det betyder att färre än tio procent nu
får sin faktura i form av en pappersavi,
vilket är en stor minskning jämfört med
tidigare.

Varje år utför Uddevallahem en undersökning där du som hyresgäst får tycka
till om ditt boende, och om oss som hyresvärd. Den undersökningen är ett av
våra viktigaste arbetsredskap – så missa inte chansen att göra din röst hörd.

För Uddevallahem är detta ett bland
många sätt att minska vår pappersanvändning. Och vi kommer att fortsätta på den
inslagna vägen.

Uddevallahem satsar på

miljövänliga maskiner
Uddevallahem väljer nu allt oftare att byta ut våra bränsledrivna maskiner mot maskiner
som går på batteri. Det är investeringar som är bra både för miljö och arbetsmiljö.
Under 2017 köpte Uddevallahem in tre
trimmers, en stångsåg och en lövblås som
alla går på batteri. Henrik Engelin, arbets
ledare för våra miljövärdar, vittnar om att
det är välkomna satsningar.
-Den kanske största vinsten med till
exempel dessa trimmers är att de är tysta,
att vi slipper ljudet från en bränsledriven
trimmer. Det uppskattar våra hyresgäster,
samtidigt som det ger vår egen personal en
betydligt bättre arbetsmiljö, säger han.
Batteridrivna trimmers innebär inte bara
minskat ljud, dessutom minskar vibrationer
och vikt vilket är en klar fördel för användaren. Därtill kommer också själva miljö
vinsten när avgaserna försvinner.
Batteridrivna maskiner blir allt vanligare
och utvecklingen går fort nu. Henrik Engelin minns hur det var när Uddevallahem
köpte in sin första batteridrivna motorsåg
för 5-6 år sedan.
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– Då klarade batteriet att man körde på
full effekt i ungefär 20 minuter, sedan var
det dags att ladda. Nu skulle jag säga att den
tiden har fördubblats, vilket gör produkterna mer användarvänliga.
Finns det då några nackdelar med att
välja batteridrivet framför mer traditionella
maskiner?
– Enda problemet är laddningen. Man
behöver ha två batterier och planera sitt arbete så att man inte blir stillastående. Men
fördelarna är så mycket större än nackdelarna så vi kommer fortsätta att försöka använda oss av batteridrivna maskiner i allt större
utsträckning, avslutar Henrik Engelin.

Erik Jangestrand är säsongs
anställd miljövärd på Uddevallahem och tycker det är bra med
batteridrivna trimmers.
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Ta chansen att vara
med och påverka

Minskad pappersåtgång med

Mikael Måneling är förvaltningschef på
Uddevallahem. Han berättar att hyresgästernas åsikter varierar en hel del, dels
beroende på säsong – men också på vilket
område man bor i. Men det finns vissa gemensamma nämnare.
– Frågor som är högt på agendan överlag handlar om trygghet och bemötande,
och det här är frågor som vi jobbar mycket
med, säger Mikael.

Ökar tryggheten

När det gäller tryggheten i Uddevallahems
områden är en viktig del att se till att det
är helt, rent och snyggt i våra områden, berättar Mikael. Detta innefattar till exempel
att vi säkerställer att klotter saneras så fort
som möjligt. Vi ser till så att belysningen
i fastigheternas allmänna utrymmen fungerar som den ska och att utomhusbelysningen alltid är i funktion – och att den
sitter på rätt ställen.
– Vi jobbar också löpande med att ta
bort buskage och liknande som kan upplevas som otryggt, och med att rensa bort
sådant som inte är helt.

Förbättrar bemötandet

När det gäller bemötandet jobbar vi ständigt på att vara så professionella, tydliga
och personliga som möjligt. Vår kundservice har naturligtvis en viktig roll i att
underlätta för våra kunder, och ge er den
bästa och snabbaste servicen. Ett annat exempel är att du som hyresgäst kan ringa
direkt till just din bovärd när du vill anmäla ett fel eller berätta om ett problem.
– Nu har vi även skapat en telefontid till

våra förvaltare när du vill boka besiktning
eller ställa frågor kring ditt boende, säger
Mikael.

Vad tycker du är viktigt?

Kanske är det lätt att tro att du som enskild hyresgäst inte har något att säga till
om? Så är inte fallet här. Din åsikt är viktig
för att vi ska kunna göra ett så bra jobb
som möjligt.
– Vi går vi igenom varenda kommentar, och de bidrar till hur vi planerar och
prioriterar våra insatser, berättar Mikael
Måneling.
Så nästa gång undersökningen landar
i din brevlåda: passa på att göra din röst
hörd.

Var med i utlottning
av Oddevold-biljetter!
Vill du se gratis fotboll i midsommarhelgen? Uddevallahem lottar nu ut ett
antal biljetter till matchen IK Oddevold-Åtvidabergs FF i herrarnas division 1.
Du anmäler intresse för fotbollsbiljetterna genom att maila info@uddevallahem.
se eller ringa 0522-65 35 00 senast tisdag 19 juni. Ange namn, adress,
telefonnummer samt hur många biljetter du önskar (max 2 per person).
Matchen spelas söndag 24 juni, klockan 17.00, på Rimnersvallen.
En förutsättning för att vara med i utlottningen är att du är hyresgäst hos
Uddevallahem.
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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
Aftonbrisvägen och hälsar på hos Eve Granath.
Att Eve inte heter Eva har sin förklaring i
att hon föddes i USA och bodde sina första år i Chicago. Men familjen återvände
till Sverige innan Eve fyllde sju, och sedan
dess har Uddevalla varit hemma. Sedan 30
(eller kanske 31) år tillbaka bor hon i en
fin tvåa på Aftonbrisvägen och trivs jättebra, både i lägenheten och i området. Så
bra att hon, med undantag för en utflykt
till Hovhult, har stannat på Skogslyckan
under hela sin boendekarriär.
– Ja, jag flyttade till min första egna
lägenhet på Sunnanvindsvägen redan som
nygift 18-åring, berättar Eve.

Lugnt område med fina grannar

Eve menar att det bästa med området är
att det är så lugnt och trivsamt, med naturen runt omkring – och att här finns så
fina grannar.
– Och så gillar jag de här tegelhusen,
jag älskar den sortens design, säger Eve.
Lägenheten är en ljus genomgångstvåa
där köket är Eves favoritplats. Vardags-

Var sak pryder sin plats hos Eve.

rummet använder hon mest när hon ser på
inredningsprogram på TV. Eve brinner för
inredning, det syns i lägenheten där trendiga pastellfärger samsas med gröna växter
och väl valda föremål.
– Ja, om jag fick leva om mitt liv skulle
jag blivit inredningsdesigner, skrattar Eve.
Här bor också katten Bonzo, en stilig
gentleman som bidrar till trivseln där han
relaxar i en av solstolarna på balkongen.
Eve är en riktig djurvän, som ofta ställer

upp som extramatte till sonens och barnbarnets hundar.
– Det finns inget som är så avslappnande
som att umgås med djur!

Väl godkänt, med en stjärna
i kanten

Eve har bott hos Uddevallahem i över 50
år, berättar hon. Och hon är nöjd med sin
hyresvärd.
– Ja, det är jag, och jag säger det inte för
att smöra, man måste ju säga som det är.
Men det finns en person som förtjänar
en extra stjärna i kanten, enligt Eve.
– Vår underbara bovärd Johan Ankar,
han är helt suverän!
Fint beröm från en som vet en hel del
om bemötande. Eve har nämligen alltid haft jobb där hon träffat mycket folk.
Ända sedan första jobbet i kapprummet på
lasarettet – där hattbärande herrar lämnade dricks i smyg. Som hon själv säger: hon
har inte suttit på kammaren precis. Och
det gör hon inte nu heller… Schemat är
späckat med aktiviteter, dagsresor och utflykter med vänner. I Eves värld är det där
med ålder bara en siffra.
– Man ska inte ta ut döden i förskott,
det är min livsfilosofi det.
Kloka ord, inte sant? Stort tack för att vi fick
komma och hälsa på, Eve, det var ett nöje!

Bonzo myser i solen på balkongen.

Namn: Eve Granath
Yrke: pigg pensionär
Gör på fritiden: inreder, är dagmatte och
åker gärna på dag sresor
Bor i: en tvåa på Aftonbrisvägen
Hyresgäst sedan: 30 år tillbaka (i den
här lägenheten)
Det bästa med lägenheten: att allt är så
nytt och fräscht efter stamrenoveringen

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
14
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– Jag flyttade
till min första egna
lägenhet på Sunnan
vindsvägen redan
som nygift
18-åring.

Uddevallahem
satsar på kakel
och klinkers när
badrummen
totalrenoveras.

Hyresgästerna kan
se fram emot nya kök.
I vissa av lägenheterna blir köken
dessutom större, genom att en
vägg tas bort.

Nya kök och badrum

när Tureborgsvägen 22 ROT-renoveras
På Tureborgsvägen 22 ROT-renoverar nu Uddevalla
hem 68 lägenheter som kommer att få nya kök och
badrum med mera.
Renoveringen av detta höghus på Tureborg liknar i det stora hela
de tidigare ROT-renoveringar som Uddevallahem gjort de senaste åren.
Här handlar det om en totalrenovering av kök, badrum och
hall. Dessutom installerar vi ny ventilations- och elanläggning, vi
satsar på åtgärder för att göra huset mer energieffektivt och vi byter maskiner i tvättstugan. Bland annat.

Det här huset byggdes 1960 och är således nästan 60 år gammalt, vilket förklarar behovet av renovering.
Nu i sommar blir vi klara med den första, mindre, etappen som
omfattar 20 lägenheter. Efter semestern drar sedan etapp 2 igång
och den planeras att vara klar under första kvartalet 2019.
Uddevallahem har jobbat intensivt med ROT-renovering av
vårt fastighetsbestånd de senaste åren, och det arbetet kommer vi
att fortsätta med ytterligare ett antal år.
Fotnot: ROT står för Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad.

Höghusen på
Östanvindsvägen

har fått nytt utseende
Nu är Uddevallahem klara med renoveringen av
lägenheterna på Östanvindsvägen 12-16. Samtliga 144
lägenheter har fått nya kök och badrum med mera.
Samtidigt har Uddevallahem passat på att göra ett antal ytterligare åtgärder med de tre höghusen. Bland annat har vi snyggat till
det yttre med en ny grå fasad.
Nu fortsätter arbetet med att stamrenovera trevåningshusen på
Östanvindsvägen 19 och Ögårdsvägen 1.
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HERRFOTBOLL
DIVISION 2

DAMFOTBOLL
DIVISION 1

Erbjudande från Uddevallahem
och IFK Uddevalla

Fri entré för en person på
IK Rössö-Göteborgs DFF

Fri entré för
två personer på

IFK-Vänersborgs FK
Torsdag 21 juni, klockan 19.00,
på Kamratgården.
Klipp ur och ta med talongen.

Måndag 25 juni, klockan 19.30.

IK Rössö-Qviding

Måndag 3 september, klockan 19.30.
Matcherna spelas på Rimnersvallen.
Klipp ur och ta med talongen.

Erbjudande från Uddevallahem och Uddevalla Bangolfklubb

Bangolf – spela 2 betala för 1!
Erbjudandet gäller hos Uddevalla Bangolfklubb,
Oljehamnsvägen, under säsongen 2018.
Klipp ur och ta med talongen.
För information om öppettider,
se www.uddevallabangolf.nu.

KNEP & KNÅP

Sudoku nr 2/2018
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1
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1
1

1
6
8

2

9

7

Adress:__________________________________________________________

2

Postadress:_______________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________

4

2

Uddevallahem, Box 344, 451 18 Uddevalla senast 2018-07-30
Vi drar 5 st vinnare bland de rätta lösningarna som får 2 st trisslotter var.
Namn:___________________________________________________________

8

3
7

8
5

5
5

6

Lösningen insändes till:

9

Sudokuvinnare från Nr 1 – 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.

2
6
© Bulls

Ulla Johansson, Södergatan 28. Walter Larsson, Sångvägen 15. Astrid Gillenstrand, Sunnanvindsvägen 9B. Bo Olsson, Östanvindsvägen 16A. Ingegerd Fredlund, Sunnanvindsvägen 5A.
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