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INSIDAN
Torbjörn Bengtsson, förvaltare

Som ansvarig för vårt distrikt Ljungs
kile tänker jag ta tillfället att berätta om
allt spännande som hänt och händer med
vårt bestånd i Ljungskile.
1 juli 2016 startade vi ett närmare samar
bete mellan Stiftelsen Ljungskilehem och
Bostadsstiftelsen Uddevallahem. Vi bild
ade distrikt Ljungskile, där både Ljungs
kilehems och Uddevallahems bestånd
ingår. För enkelhets skull kallar vi nu hela
beståndet i Ljungskile för Uddevallahem.
Men i juridisk mening är det fortfaran
de olika stiftelser. Och i praktisk mening
är det heller ingen skillnad, vi är fortfaran
de samma styrka som sköter och underhål
ler vårt bestånd i Ljungskile.

När vi summerar 2016 för Distrikt
Ljungskile kan vi med stolthet konstatera
att vi nu har 42 helt nyrenoverade lägen
heter på Parkvägen. Fjolårets ROT-reno
vering innebar att lägenheterna på Park
vägen 9 och 11 med ålderns rätt nu har fått
helt nya kök och badrum, bland mycket
annat. Vi vill passa på att tacka alla hyres
gäster som stått ut och klarat av denna
process tillsammans med oss.
Minst lika roligt är det att vi under
gångna året också blev klara med vårt nya
hus på Ekhamravägen. Med 30 nya lägen
heter bidrar Uddevallahem i allra högsta
grad till tillväxten och utvecklingen av
Ljungskile. Strax innan jul flyttade förvän
tansfulla hyresgäster in och nu ser de fram

emot sin första vår och sommar i sin nya
bostad. Många kommer dessutom kunna
njuta av en härlig utsikt över Ljungskile
viken.
Så, vad har vi då mer att vänta av 2017
för Uddevallhems del i distrikt Ljungskile?
En stor utmaning är att vi förhoppningsvis
ska ansluta fiber till samtliga våra lägen
heter. Nu har vi en tidplan vi jobbar efter
och har förhoppningen att den ska hålla
hela vägen. Högt på vår önskelista står
också nya lokaler för vår fastighetsskötsel.
Nu hoppas vi på en tidig vår och ser fram
emot att träffa gamla och nya hyresgäster i
våra fina områden.

OMSLAGSBILDEN: FOTO: BANA 1 MARKNADSKOMMUNIKATION AB

Bo&Trivas ges ut av Bostadsstiftelsen Uddevallahem

Kontaktinformation och öppettider

Ansvarig utgivare: Thomas Aebeloe, VD

Huvudkontor
Postadress:
Telefon växel:
Fax:
Öppettider:

Nästa tidning utkommer: Juni 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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Södra Hamngatan 13, 451 40 Uddevalla
Box 344, 451 18 Uddevalla
0522 – 65 35 00
0522 – 65 35 80
Måndag
9.00-12.00, 13.00-18.00
Tisdag – Fredag
9.00-12.00, 13.00-16.00
E-post:
info@uddevallahem.se
Servicejour
0522 – 65 35 85
Akuta fel kvällar och helger
Trygghetsjour
0522 – 65 35 99
Vid störningar i fastigheten
Parkeringsbevakning 0522 – 65 35 88

Hej våren!

Hemma med bebis?
Gå på bio!

Nu värmer solen igen, fåglarna kvittrar och det spirar i rabatterna.
Våren har kommit till Uddevalla! För att fira detta bjuder vi på några
våriga tips – och så passar vi på att önska er en riktigt glad påsk!

Pyssla tre sorters piffiga

påskägg

Snyggt i påskriset eller som dekoration på påskbordet.
Börja med att blåsa ur äggen, spara innehållet till bakning
eller kanske en god omelett? Skölj ur äggen och låt dem
torka, sedan är det bara att köra!

Behöver du
hjälp med
urblåsningen?
Sök på ”blåsa ur ägg”
på webben!

Marmorägg

Lantägg

Häll upp varmt vatten i bunke du kan kasta.
Droppa sedan i lite nagellack, gärna i olika
nyanser. Lägg i ett ägg i taget, vänd runt
det med pinne, ta upp ägget och låt torka.
Använd plasthandskar om du inte vill få
nagellack på fingrarna.

Täck ägget med lim, snurra sedan valfritt
snöre tätt, tätt runt om hela ägget. Om
du vill blir ett fint band kronan på verket.

Glamourägg

Stryk hobbylim på ägget, helt eller
delvis. Strö sedan på valfritt glitter
och låt torka ett par minuter

Egen basilika i köksfönstret
Färska kryddor sätter guldkant på
vardagsmaten. Visste du att det är
superenkelt att odla egen basilika?
Nästa gång du köper en kruka i
affären, knipsa av ett par stjälkar och

ställ dem i ett glas vatten. När de
fått rötter är det bara att plantera.
När din nya planta vuxit till sig är det
bara att upprepa proceduren, så har
du alltid färsk basilika i ditt kök

Solgul glass i stora lass
En mer vårig dessert kan vara svår att hitta. Frisk,
sötsyrlig yoghurtglass med smak av citron och
mynta. Blir bra även utan glassmaskin.
Till 4 portioner
2 dl turkisk yoghurt
2 msk finhackad färsk mynta
2 äggulor
1 1/2 dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
1 liten citron, rivet skal + saft efter smak
3 dl vispgrädde

Gör så här
Blanda yoghurt, mynta, citronskal,
äggulor, socker och vaniljsocker och
tillsätt citronsaft efter smak. Smaka
av efter hand, glassen ska vara lagom
syrlig. Vispa grädden och rör ner den i
smeten. Häll smeten i en form som tål
frys, ca 1 ½ liter. Frys i cirka 6 timmar.

I vår blir det barnvagnsbio på Bohusläns museum i samarbete med Filmis
– Uddevalla Filmstudio. Här finns plats
för vagn och annan utrustning och
mikrougn för att värma mat och välling.
Filmerna är vuxenfilmer, ljudet anpassas för små öron men barnen ska vara
så små att de inte uppfattar filmen.
Barnvagnsbion äger rum på tisdags
förmiddagar 10.30 till cirka 12.15.
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Uddevallahem tipsar

Filmerna som visas är:
21 mars: Sommaren -71
28 mars: Mr Gaga
4 april:
Flickan, mamman
och demonerna

Vårkänslor i Uddevalla
1 april – 27 augusti
Med kärlek till färgen –
möt Göteborgskoloristerna
på Bohusläns museum

Sommarens stora utställning i Konsthallen bjuder på målningar av några av
de mest uppmärksammade Göteborgs
koloristerna. Soldränkta klippor och hav,
människor och landskap skildrade i ömsom milda, ljusa pasteller eller med en
glödande färgprakt.

23 april
Herrestad-fjäll-maraton

Det är roligare att springa i skogen!
5 olika klasser, från 4 till 42 kilometer
i härlig fjällmiljö. Mer information och
anmälan: www.uok.se.

27 april
Vår-kickoff i Uddevalla
Centrum

Modevisning, mängder av aktiviteter och
bra erbjudanden i butikerna som har
öppet till kl. 20.00

29 april

Samtal och rörelse
– för pensionärer

Få en inblick i en koreografs arbete. Du
som kanske brukar sitta i publiken får
under en dag chans att under koreograf
Björn Säfstens ledning göra en fysisk
djupdykning in i den samtida dansen.
Ingen tidigare erfarenhet krävs, bara en
nyfiken kropp. Läs mer och anmäl dig på
www.folketshusuddevalla.se
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Appen lanseras
den 3:e april

Ladda ner
Uddevallahems

nya app!
Snart kan du göra felanmälan och
andra ärenden direkt i telefonen.
Ladda ner Uddevallahems nya
app för en enklare vardag!
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 beteende
mönster ser ut, säger Uddevallahems vd
Thomas Aebeloe.
Appen har en enkel och tydlig funk
tionalitet, 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 lanseras måndag 3 april och
kommer att finnas att laddas ner från så
väl App Store som Google Play. För att

kunna använda appen krävs att du har en
mobiltelefon som är en så kallad ”smart
phone”, eller att du har en läsplatta (till
exempel iPad).

Uddevallahems app
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.
När: Appen lanseras 3 april
Var: Appen går att ladda ner från såväl
App Store som Google Play. Den heter
”Uddevallahem Kundserviceappen”.

Vi söker sommarjobbare
Är du självständig, serviceinriktad och
gillar att jobba praktiskt? Då tycker
vi att du ska söka sommarjobb hos
Uddevallahem!

Sommaren 2017 närmar sig och vi söker
nu efter ett antal engagerade och service
inriktade personer som vill hjälpa oss i
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sommar. Vi lovar dig ett spännande jobb
och härliga arbetskamrater!
Uddevallahem erbjuder sommarjobb
främst inom fastighetsskötsel. Exempel
på arbetsuppgifter är ogräsrensning, gräs
klippning, trimning, skräpplockning och
att städa trappuppgångar och sophus. Ar
betsperioden är vanligtvis fyra veckor.

Du behöver vara minst 16 år för att
sommarjobba hos Uddevallahem.
Låter det intressant? Läs mer på vår
hemsida (under menyn Om oss) och
maila din ansökan senast 31 mars till
ansokan.uahem@uddevallahem.se.

Bo & Trivas / Nr 1 / 2017

Nu måste alla
uppdatera sina
uppgifter på

Mina sidor
Alla som har användarkonto på
Mina sidor på Uddevallahems
hemsida behöver nu uppdatera
sina uppgifter. Skälet är att
Uddevallahem i dagarna byter
fastighetssystem.

Så satsar vi på

utemiljöerna
Uddevallahem kommer i år fortsätta lägga kraft på våra utemiljöer.
Flera stora projekt är planerade. Här förklarar Johan Krylberg,
utemiljöansvarig på distrikt Norr, hur vi jobbar med utemiljöerna.
– Vi jobbar med en skötselplan som kom
mer att ge en helt annan struktur och
fokus på utemiljöerna. Jag tror att det
kommer att märkas skillnad, och då pra
tar jag främst om Skogslyckan och Norr. I
det södra distriktet ligger vi redan väldigt
långt framme, säger Johan.
Generellt jobbar vi för att få det snyggt,
prydligt och lättskött. Ofta gör vi större
insatser i samband med att vi ROT-reno
verat.
Så här beskriver Johan Krylberg hur
Uddevallahem tänker om...

Våra uteplatser
– Våra boende gillar att ha en pergola att
sitta i, i kombination med en öppen ute
plats för att få båda delarna. Nu testar vi
också att ersätta grillar med grillbord där
man tar med sin egen engångsgrill.

Våra lekplatser
– Vi ser att vi har väldigt bra standard på
våra lekplatser jämfört med andra. Och de
är uppskattade och välanvända. Inte minst

på Norr, där det bor mycket människor på
förhållandevis liten yta.

Tryggheten
– Vi gör numera mycket röjningsarbete
för att göra utemiljöerna ljusare och för
att öka sikten. Där är tryggheten en viktig
aspekt.

Stora satsningar 2017
Timmerbergsvägen 1-3

Bytet är tänkt att ske tisdag 14 mars.
Första gången du loggar in på Mina sidor
kommer du nu behöva omregistrera dig
och fylla i dina uppgifter på nytt.
Givetvis följer din redan insamlade
kötid med in i nya systemet. Det sker
med automatik när du skriver in ditt per
sonnummer och gör din omregistrering.
Fortsättningsvis kommer din kötid att
anges i köpoäng.
En för kunden viktig förändring är att
vi nu ökar antalet möjliga intresseanmäl
ningar från 3 till 5.
En ytterligare förändring är att erbju
danden om lediga objekt nu enbart kom
mer att meddelas via e-post, som ett led i
att minska vår pappersanvändning. Där
för är det viktigt att du fyller i en e-post
adress när du uppdaterar dina uppgifter.
Kontakta Uddevallahem om du sak
nar en e-postadress, så hjälper vi dig med
uppdateringen.
Observera också att om du har en an
nons inlagd på Bostadsbytet så behöver
du lägga in den på nytt.

När stamrenoveringen är klar ska en
ny innergård anläggas. Sker i höst.

Aftonbrisvägen 2-4

Stamrenoveringen är klar, i vår ska
utemiljön iordningställas.

Klippgatan

Två nya sophus ska ge en bättre
sophantering. Görs troligen före
sommaren.

Svedjestråket 2-8

En förbättring av utemiljön är under
planering
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KV RUDAN

KV SUNDBERG
KV EOL

Uddevallahem bygger
150 nya lägenheter
Nu har Uddevallahem startat den största satsningen på många år.
Med tre parallella projekt bygger vi sammanlagt 150 nya lägenheter.
– Det känns otroligt spännande att äntligen
vara igång med de här tre projekten, säger
Uddevallahems vd Thomas Aebeloe.
Många har säkert hört ljudet från pål
maskinerna i centrum och sett hur den stora
byggkranarna reser sig över våra byggarbets
platser.
Uddevallahems satsningar på Uddevalla,
och inte minst centrum, gör sig nu påmint
i stadsbilden. Och än tydligare kommer
det att bli när huskropparna så småningom
kommer att växa fram på Eol och Sundberg
i centrum, och på Rudan högst upp på Ture
borg.
– Vi är övertygade om att det här är bra
satsningar för Uddevalla på lång sikt. I samt
liga tre fallen är det tomter som på olika sätt
erbjuder lägenheter i riktigt attraktiva lägen,
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säger Thomas Aebeloe.
På vår hemsida kommer vi snart att in
stallera en så kallad Lägenhetsväljare som
kommer göra det enkelt och smidigt för
besökaren att navigera mellan lägenheterna
i husen.

KV EOL
Var: Tomten mellan Brattgatan och
Bastionsgatan.
Inflyttning: Slutet av 2018 (prel.)

KV SUNDBERG
Var: Tomten vid Västerlånggatan/
Lagerbergsgatan.
Inflyttning: Vintern 2018/2019
Lägenheterna släpps: Våren 2018
Antal lägenheter: 26
Lägenhetsstorlekar:
3 st 1:or, 11 st 2:or, 11 st 3:or, 1 st 4:a
Aktuellt: Pålning pågår för fullt samt
grundläggningsarbeten.

KV RUDAN
Var: På Tureborg, högst upp på
Tureborgsvägen.
Inflyttning: Sommaren 2018 (prel.)
Lägenheterna släpps: Hösten 2017
Antal lägenheter: 47
Lägenhetsstorlekar:
16 st 1:or, 31 st 2:or
Aktuellt: Grundläggningsarbeten pågår.

Lägenheterna släpps: Början av 2018
Antal lägenheter: 78
Lägenhetsstorlekar:
4 st 1:or, 44 st 2:or, 30 st 3:or
Aktuellt: Pålningen är klar. Nu pågår
grundarbeten.

Missa inte att teckna dig
för våra nyhetsbrev om du
vill följa byggerna.

sopsortering

Det här är vad som möter flera av Uddevallahems fastighetsskötare
varje måndag morgon.
Sopor som bara ligger slängda i eller utanför våra sophus.
Sopor som har sorterats i fel kärl. Och ibland stora möbler som
inte alls hör hemma i våra sophus.
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Hjälp oss få en bättre

– Det brukar ta ett par timmar varje mån
dag morgon att städa upp här. Den tiden
hade jag gärna lagt på något annat, säger
fastighetsskötare Emil Isenheim med en
suck, samtidigt som han börjar röja i sop
huset på Hyggestråket.
Slarvet med sopsorteringen har blivit
ett stort problem. Följden är dessvärre att
Uddevallahems hyresgäster får en sämre
boendemiljö, och att vår personal får en då
lig arbetsmiljö. Risken är också att soporna
drar till sig råttor och möss.
Nu vädjar Uddevallahem till alla att ta
sitt ansvar för sophanteringen.
– 90 procent sköter sin sopsortering bra
idag, men de återstående tio procenten för
stör tyvärr för alla, säger Emil Isenheim.

Fakta sopsortering
Sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Sopsortering gör att mycket
av det kan återvinnas. Det skyddar vår miljö och vi sparar på våra naturresurser när
material återvinns och används på nytt.
Allt detta är bra för oss människor. Dessutom är det faktiskt ett lagbrott att inte
sortera sina sopor.
Efter helgerna har fastighetsskötare Emil Isenheim ett
stort jobb med att städa upp i sophuset på Hyggestråket.

Samir Boutaba rensar upp utanför
sopstationen på Balladvägen.

Anmäl om du misstänker skadedjur
Problemen med skadedjur ökar i hela
Sverige. Vägglöss och kackerlackor är
två exempel på insekter som ställer till
allt större obehag i våra bostäder. Som
hyresgäst är det oerhört viktigt att du
anmäler direkt om du misstänker att du
fått in skadedjur i din lägenhet.

FAKTA
VÄGGLÖSS
Vägglöss är blodsugande insekter som du
inte blir av med utan hjälp. Mörka fläckar av
spillning, eller blodfläckar, i sängbottnar och
möbler är typiska tecken på vägglöss.
Så undviker du dem
Vägglöss kan följa med i resväskan när du
varit ute och rest, eller via begagnade möbler. Var vaksam.
Är de farliga?
Vägglöss är aktiva på natten då de letar upp
en lämplig värd, ofta en sovande människa,

och suger blod. Sticket orsakar viss smärta
och klåda, men kanske mest en psykisk
påfrestning.
Hur blir man av med vägglöss?
Enda sättet att bli av med vägglöss är att ta
professionell hjälp.
KACKERLACKOR
Kackerlackor är hälsofarliga. De trivs i varma,
fuktiga miljöer och kan sprida sig snabbt
mellan lägenheterna i en fastighet.
Så undviker du dem
Städa och rengör noga. Töm komposter
regelbundet. Kackerlackor dras till mat och
matrester.
Är de farliga?
Kackerlackor är en hälsorisk. De är smittbärare av sjukdomar och förorenar med sin
avföring och illaluktande sekret.

SILVERFISKAR
Silverfisken är en av de vanligaste insekterna
inomhus. Den följer med varor och produkter in i våra hem, eller kommer via rörledningar. Silverfiskar orsakar mycket oro, men
faktum är att den är helt ofarlig. Man ska
ändå vara observant, dyker det upp silver
fiskar på andra ställen än våtutrymmen kan
det vara tecken på fuktskada. Att hålla rent
är bästa sättet att hålla silverfisken borta.
RÅTTOR OCH MÖSS
Uddevallahem har inte haft några rappor
terade fall av råttor eller möss i våra fastigheter. Men att de finns i anslutning till våra
bostadsområden kan vi vara säkra på. Därför
är det viktigt att hålla rent kring till exempel
sopstationer, annars riskerar det att dra till
sig olika gnagare.

Hur blir man av med kackerlackor?
Det kan ta tid, de är duktiga på att gömma
sig. Saneringsföretaget får ofta använda
insektsfällor och spray.
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Full cirkus på
Bohusläns museum
Under vinterlovet bjöd Uddevallahem in alla cirkussugna, både stora
och små, till gratis cirkusshow och cirkusskola. Och vilken succé det
blev, lokalen fylldes snabbt till sista plats.
Cirkusexpressen tog plats på scen och för
vandlade en vanlig tisdag till en riktig fest.
Först med sin rafflande show – som inled
des i stor stil av cirkuselefanten Hampinella.
Alla barnen satt på helspänn när elefanten
skulle kliva över den tappre cirkusartisten
Mattias.
Knappt hade alla andats ut förrän showen
fortsatte i full fart. Det rockades loss med
rockringar, det bjöds på nervkittlande akro
batik på hög höjd – och mycket mer. Och
när showen tog slut tog cirkusskolan vid.
Här fick alla blivande cirkusartister prova
på häftiga cirkuskonster. Det blev en härlig
kväll för hela familjen, ett lyckat samarbete
mellan Uddevallahem, Cirkusexpressen,
Reinos vänner och Bohusläns museum.
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Cirkusartisten Johanna rockar loss inför en
jublande publik.

Höjdpunkten för
många blev den
hisnande tygakrobatiken.

Familjen Tegeroth fanns på plats och alla var
eniga att det bästa med föreställningen var när
cirkusartisten hängde i gardinerna i taket.

Efteråt fick barnen
chansen lära sig
cirkuskonster.
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Miljö

MATS miljöspalt
I den här tidningen tar vi upp behovet av en fungerande avfallssortering.
Uddevallahems miljöansvarige, Mats Dahl, påpekar varför det är så viktigt.
– Ditt avfall innehåller både farliga och
värdefulla ämnen. Genom att sortera
rätt kan de tas omhand på ett säkert sätt
som skyddar både människor och miljö.
Med rätt sortering kan också en stor del
återvinnas, vilket sparar både energi och
naturresurser. Drar vi vårt strå till stacken
måste myndigheterna säkerställa att åter
vinningsföretagen följer uppsatta krav.

Om man känner sig osäker på hur man
ska sortera?
– I våra återvinningshus/rum sitter bil
der som tydligt visar hur man ska sortera.
Eller titta i häftet Sorteringsguiden som
också finns digitalt på Uddevalla Energis
hemsida.
Grovsopor, farligt avfall och skrymmande avfall hör inte alls hemma i Uddevallahems soprum. Hur gör man med sånt
avfall?
– De ska lämnas på Havskurens åter
vinningscentral vid Fridhem, eller Aröds
återvinningscentral i Ljungskile. Här be

hövs ett passerkort som man enkelt skaffar
sig hos Uddevalla Energi som berättigar
till 10 kostnadsfria besök per år. Gå in på
deras hemsida, eller ring 0522 – 69 62 69.
Något annat tips du vill skicka med?
– Glöm inte bort Earth Hour den 25
mars mellan kl 20.30–21.30. Släck ljuset
under en timma och se det samtidigt som
en inspiration till att agera mer klimat
smart i vardagen. Tillsammans kan vi göra
skillnad!

Vi tar stora steg för Miljön
På tio år har Uddevallahem lyckats minska vår energiprestanda med 12,9 procent.

– Vi är stolta, men inte nöjda, sammanfat
tar Andreas Skälegård, energi- och instal
lationssamordnare på Uddevallahem.
2007-2016 har Uddevallahem varit en
del av ”Skåneinitiativet”, där 105 Saboföretag satt det gemensamma energimålet
att effektivisera bort 20 procent av energin.
Uddevallahem nådde alltså en minskning
på 12,9 procent. Men det resultatet ska ses
i skenet av att vi tog oss an utmaningen
från en tuffare nivå än flertalet av de andra
företagen.

Reduceringen innebär att vi sänkt vår
årliga energiprestanda, nyckeltalet för
summan av fjärrvärme och fastighetsel, till
122 kWh per kvadratmeter. Det är i nivå
med genomsnittet bland de 105 företagen.
Vår minskning innebär att vi nu köper
drygt 7 miljoner kilowattimmar (kWh)
färre per år, jämfört med starten 2007. Du
som hyresgäst har en stor del i resultatet.
Du kan också bidra till att vi blir ännu
bättre på att värna om miljön. I Uddevalla
hems fastigheter har vi till exempel fortsatt

en relativt hög vattenförbrukning, och där
uppmanar vi alla att tänka miljömässigt.
– Vi är duktiga, men kan bli ännu bätt
re. Och man ska komma ihåg att de peng
ar vi sparar här kan vi använda till att till
exempel utveckla våra utemiljöer, under
stryker Andreas Skälegård.
Sannolikt kommer ett nytt långsiktigt
mål att jobbas fram under det här året av
företagen inom Sabo (Sveriges Allmän
nyttiga Bostadsföretag).
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grannar har kommit fram och presenterat
sig. Man känner sig väldigt välkommen,
säger Emma.

Ibland vet folk inte
hur bra de har det

Har du också någon gång gått förbi ett hus och undrat vilka som bor
där? Nu behöver du inte fundera längre. Här berättar våra hyresgäster
om livet i lägenheten. Idag hälsar vi på hos Emma Lahtinen, som precis
flyttat in i en härlig trea med radhuskänsla på Kurveröd.

Livet i lägenheten
Att komma hem till Emma känns nästan
som att kliva in i en inredningstidning.
Lägenheten är ljus och välkomnande och
fantastiskt fin. Det är svårt att tro att det
bara är tre veckor sedan Emma med bar
nen Teo och Ellie flyttade in.

Men favoritplatsen är ändå soffan i det
inbjudande vardagsrummet. Inte svårt att
förstå, men vi gissar att den kommer att få
konkurrens av balkongen ju närmare som
maren vi kommer.

Ett hem värt att vänta på

Tidigare bodde familjen mitt i stan. Det
hade också sina fördelar – som att ha nära
till gymmet och mataffären. Men Emma
menar att det är ett lyxproblem.
– Jag funderade lite på hur det skulle
bli när vi flyttade hit. Men det tar ju bara
knappt tio minuter med bilen, så det fun
kar jättebra!
Emma tycker också att det är en helt
annan stämning i Kurveröd.
– I stan hämtar man tvätten innan
tvättiden är slut för att slippa träffa någon
granne. Här hälsar alla på alla, och flera

– Jag började söka lägenhet i det här om
rådet redan för tre år sedan när Teo föddes.
Här är lugnt och fint – perfekt för barnen,
med bra skola och dagis, berättar Emma.
Hon vet vad hon pratar om: Emma bodde
nämligen tvärs över gården som barn.
Lägenheten har entré och hall på
nedervåningen och bostadsytan en trap
pa upp. Här finns även ett grovkök, något
Emma verkligen uppskattar.
– Det är rena lyxen, det bästa med lä
genheten förutom den stora klädkamma
ren, skrattar Emma.

Även om Emma är nyinflyttad är hon väl
bekant med Uddevallahem som hyresvärd
sedan tidigare. Och hon tycker att de gör
ett bra jobb. Ett extra plus får fastighets
skötaren som välkomnade med en rundtur
i området. Emma har även bott hos privata
värdar så hon har en del att jämföra med.
– Uddevallahem får mycket kritik i
onödan, ibland vet folk inte hur bra de har
det, säger Emma bestämt.
Med det tackar vi för oss, för nu vill
Emma komma iväg till gymmet. Om hon
kan motstå soffan förstås… Stort tack
Emma för att vi fick komma och hälsa på!

Trevlig stämning

Namn: Emma Lahtinen
Yrke: behandlingsassistent
Gör på fritiden: tränar gärna
Bor i: en trea på Kurveröd
Hyresgäst sedan: en knapp månad
tillbaka (i den här lägenheten)
Det bästa med lägenheten: grovköket
och klädkammaren

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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KNEP & KNÅP

Sudoku nr 1/2017
2

8

4

3

3
9

8

8

7

Uddevallahem, Box 344, 451 18 Uddevalla, senast 2017-04-30
Vi drar 5 st vinnare bland de rätta lösningarna som får 2 st trisslotter var.

9

Namn:___________________________________________________________

3
6

4

8

3
2

7

5
9

6
4

7
7

Lösningen insändes till:

6

2

Adress:__________________________________________________________

8
5

Postadress:_______________________________________________________

1

8

Telefon:__________________________________________________________

4
© Bulls

Sudokuvinnare från Nr 4 – 2016
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.
Carolina Bergström, Aftonbrisvägen 11C. Ann-Kristine Holmgren, Kopparmyntsgatan 31. Dan Brunius, Balladvägen 1.
Suleiman Abuhasanein, Östanvindsvägen 14A. Alva Olsson, Serenadvägen 4.

Vi slutar med pappersavier
– byt till ”grön faktura”
Du har väl inte missat att Uddevallahem slutar att dela ut
pappersavier i vår. Vi uppmanar dig att i god tid innan byta
till exempelvis autogiro eller e-faktura.
Många av våra kunder har redan bytt till
”grön faktura”, det vill säga att få den
distribuerad elektroniskt. Samma trend
syns i samhället i stort. Elektroniska fak
turor är miljövänliga och upplevs av de
flesta också som enklare.
Uddevallahem jobbar precis som
många andra hårt för att begränsa vår
miljöpåverkan. En bland många åtgärder
är att vi behöver minska vår pappers
användning.

Därför kommer nu Uddevallahem av
miljöskäl att sluta dela ut hyresavin på
papper som tidigare. Maj 2017 blir s ista
månaden med pappersavi – därefter
byter vi till digital faktura.
Vi uppmanar dig som kund att i god
tid innan välja ett digitalt betalningssätt.
Autogiro och e-faktura är två vanliga al
ternativ, som båda är miljövänliga, enkla
och kostnadsfria.

Du som inte tecknat dig för auto
giro eller e-faktura kommer från och
med juli-hyran (som skickas ut i juni) få
hyresavin skickad till din e-post, om du
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-post
adress och väljer att fortsätta få pappers
faktura kommer en avgift på 25 kronor
att tas ut.
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Ny på
jobbet

Uddevallahem fortsätter
att i hög takt renovera våra
äldre lägenheter. Nu är turen
kommen till Östanvindsvägen,
där vi ska ROT-renovera 231
lägenheter.

Tor-Björn Amilon, 38 år, är
nyanställd fastighetsskötare
på Skogslyckan. Tor-Björn och
familjen (sambo och tre barn)
är nyinflyttade i Uddevalla och
kommer närmast från Göteborg.
– Jag jobbade för Bostadsbolaget i Södra
Biskopsgården, ett område som var snäppet
tuffare än här i Uddevalla.
Höghusen på Östanvindsvägen står först i tur i den stora ROT-renoveringen.

Stor ROT-renovering
på Unneröd
I vinter avslutade vi den omfattande stam
renoveringen på Aftonbrisvägen. Nu flyt
tar vi över gatan och startar under mars
motsvarande arbete på Östanvindsvägen.
Här ska Östanvindsvägen 12-16 och 19,
samt Ögårdsvägen 1 ROT-renoveras un
der 2017/2018.
– Vi tar med oss många erfarenheter
från Aftonbrisvägen. En sådan är att ha
en ombyggnadskoordinator på heltid. Att
ha Peter Mattsson som en länk mellan
hyresgästen och entreprenören har varit
mycket uppskattat av alla inblandade, sä
ger projektledare Jonas Olsson.
Arbetet innefattar en totalrenovering
av kök och badrum. Dessutom installerar
vi ny ventilations- och elanläggning, vi
satsar på åtgärder för att göra husen mer
energieffektiva och vi byter fönster. Bland
annat. Höghusen på Östanvindsvägen 1216 kommer också få en ny fasad, som går i
grått som när husen byggdes.
De här husen på Unneröd byggdes i
mitten av 1960-talet och är således om
kring 50 år gamla.
Uddevallahem har de senaste åren
stamrenoverat lägenheter i bland annat

Jonas Olsson,
projektledare.

Peter Mattsson,
ombyggnadskoordinator.

Hur skulle du beskriva en vanlig
arbetsdag?
– Jag tar hand om sopor som inte är
slängda på rätt ställe, plockar skräp och ser
över tvättstugor. Sedan tar jag hand om fel
anmälningar och varvar det med att se över
den yttre miljön.

Vad är roligast med jobbet?
– Att jobbet är varierat, ingen dag är den
andra lik. Att kunna hjälpa till att göra folk
glada är nog det som gör detta så härligt att
jobba med.
Avslutningsvis, vad fyller du helst
fritiden med?
– Jag gillar naturen och är ofta ute med
mina barn på utflykter, fiske och svamp
letande. Jag har tidigare hållit på med
kampsporter, fotboll och jobbat som stunt
man på High Chaparall.

Svara på vår
kundundersökning!
När det begav sig, 1966. Bo66 var en
bostadsutställning när området byggdes.

kvarteret Garvaren, på Tureborgsvägen
1-3, på Aftonbrisvägen samt att ett arbe
te pågår sedan i somras på Timmerbergs
vägen 1-3.
Fotnot: ROT är en förkortning för
renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

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