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Våren är här
– ut och njut!

INSIDAN

Äntligen värmer solen igen, fåglarna kvittrar och det börjar så smått att
spira i rabatterna. Det våras i Uddevalla, och det är hög tid för utomhus
aktiviteter! Här bjuder vi på lite inspiration på just det temat. Glad vår!

Magnus Nordberg, Kommunikationsansvarig
Då har vi hunnit några månader in i 2019.
Äntligen börjar dagarna bli ljusare och
längre. Det är en inspirerande tid vi har
framför oss.
För oss på Uddevallahem är den här
våren dessutom lite extra händelserik.
När nästa nummer av den här tidningen
kommer i början av sommaren håller vi
precis på att flytta. Vårt nya huvudkontor
på Sundberg-tomten, vid Västerlånggatan/
Lagerbergsgatan, står och väntar på oss
och i mitten av juni går flyttlasset.
Vi ser såklart väldigt mycket fram emot
detta! Här kommer vi att få större, modernare och mer ändamålsenliga lokaler. Vi
får lokaler som är bättre anpassade för att
vi ska kunna ta emot våra hyresgäster och
bostadssökande på ett bra sätt.
Det nya kontoret kan egentligen sorteras in i ett större sammanhang. Det
handlar om att vi hela tiden med små
och ibland stora medel skruvar i vår verk
samhet för att bli bättre. Och vi gör det
med kundens bästa för ögonen. Vi strävar

hela tiden efter att det ska bli ännu enklare,
tydligare och smidigare att vara kund hos
Uddevallahem.
Vi vet också att vi redan gör mycket rätt, annars hade vi inte haft cirka 42
procent som gav oss högsta betyg i kund
undersökningen.
Men vi vill bli ännu bättre. Och här
har du som hyresgäst en stor möjlighet att
vara med och påverka. Genom att svara på
kundundersökningen och framföra dina
synpunkter får vi veta vad som är viktigt
för dig i ditt boende.
Vi läser allt det som ni hyresgäster skriver till oss i undersökningen - och tar till
oss av vad ni tycker och önskar. På sidan
7 i den här tidningen har vi listat några exempel på åtgärder vi nu gör, som är
sprungna ur synpunkter vi fångat upp i
kundundersökningen.
Så missa inte detta tillfälle att vara med
och påverka!
Kundundersökningen kommer till dig
en gång per kalenderår. Eftersom mät-

ningen görs löpande under året kan vi inte
säga när den dimper ner i just din postbox.
Håll utkik!
Det är Uddevallahem som hyresvärd
som sätter ramarna för ett bra och trivsamt
boende ute i våra områden. Men vi vet
samtidigt att ett bra boende handlar om
så mycket mer. Det handlar inte minst om
människor. Alla ni som bor i våra områden
påverkar boendemiljön genom ert sätt att
vara.
Vi vet alla att bra grannar kan vara
skillnaden som gör att man stortrivs i sitt
boende. Därför vill Uddevallahem nu uppmärksamma alla dessa snälla och hjälpsamma grannar som gör så mycket gott för
trivseln i våra områden.
Vi har utlyst tävlingen ”Goda grannar
2019” och uppmanar alla er som har en
härlig granne att nominera denna person
till oss. Läs mer på sidan 5 om tävlingen och tveka sedan inte att nominera din
granne till oss!

Härliga utflyktsmål i trakten
Visst är det lätt att bli lite hemmablind i sin egen stad? När vårsolen
lyser, passa på att ta på dig turistglasögonen för en stund och se dig
omkring. Här kommer några tips från Uddevalla Turistcenter.

Skalbanksmuseet & Skalbanksslingan
Att promenera runt på skalrester från djur som levde här för drygt 10 000 år sedan är
en mäktig upplevelse. Titta in i Skalbanksmuseet och lär dig mer om Uddevallas historia,
och varför inte ta en promenad längs med Skalbanksslingan? En härlig naturupplevelse!

Emaus Lantgård
Klappa minigrisar och ankor, kaniner och katter. Kanske vågar ni er
till och med på en ridtur? En stor, härlig lekplats, fina promenadstigar
och fikaplatser där picknickkorgen kommer till sin rätt finns också.

Bohusläns försvarsmuseum
Lär dig mer om bohuslänsk krigshistoria och Bohusläns regemente – och spana in
den unika silverskatten. I den vackra regementsparken kan du också uppleva hur en
soldat och hans familj levde under krigstiden i Soldattorpet nr. 57 Löfhem Lunna rote.
Fler tips och mer information hittar du på uddevalla.com under fliken Se och göra.
Trevlig utflykt!

Bästa picknickmaten – pizzabullar
Pizza i form av kanelbullar, kan det bli bättre? Receptet ger ca 25 stycken,
men gör gärna dubbel sats, dessa godingar är perfekta att ha i frysen!

OMSLAGSBILDEN: Shutterstock

Bo&Trivas ges ut av Bostadsstiftelsen Uddevallahem

Kontaktinformation och öppettider

Ansvarig utgivare: Thomas Aebeloe, VD

Huvudkontor
Postadress
Telefon växel
Fax
Öppettider kundtjänst

Nästa tidning utkommer: Juni 2019
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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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

• 25 g jäst
• 3 dl vatten (37°)
• 1 msk matolja
• 2 tsk salt
• 9-10 dl vetemjöl

• 1 ägg (till pensling)
• 2 dl tomatsås (gör egen eller använd färdig)
• 250 g riven ost
• 200 g strimlad rökt skinka och/eller valfria grönsaker

Lös upp jästen i vatten och olja. Tillsätt socker, salt,
ägg och nästan allt mjöl – spara lite till utbakning.
Arbeta ihop till en smidig deg och låt jäsa under duk
i 30 minuter. Sätt ugnen på 225°. Kavla ut degen till
en rektangel, bred ut tomatsåsen över hela degen
och strö över din fyllning. Rulla ihop degen och skär i
skivor. Lägg bullarna på bakplåtspapper och låt jäsa
under duk i ytterligare ca 30 minuter. Pensla med
uppvispat ägg och grädda mitt i ugnen tills de fått fin
färg: 10-15 minuter.

Vårkänslor
i Uddevalla
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Uddevallahem tipsar

T.o.m. 14 april
Min djuriska park,
Bohusläns museum
En minst sagt fantasieggande utställning
för hela familjen. Här möter du ett 40-tal
djur konstruerade av olika vardagliga
prylar. Här finns också en djurverkstad där
du som besökare har möjligheten att skapa
ditt eget fantasidjur.

1 april
Månadsmarknad
på Kungstorget
Första helgfria måndagen varje månad
betyder knallemarknad på Kungstorget
– kom och fynda!

13 april
Herrestads fjällmaraton
Tuff terränglöpning i en unik miljö på
Herrestadsfjället. Här finns utmaningar
för både nybörjare och erfarna löpare!
Mer information och anmälan: www.uok.se.

4 maj – 1 september
The Great Longing,
Bohusläns museum
Konsthallens sommarutställning visar
ett tjugotal samtida konstnärer. Från
kraftfullt expressivt abstrakt måleri till
mera finstämda och undersökande uttryck
utlovas.

5 maj
Vår-kickoff med
Barnens Loppis
Barnens egen loppis på
Kungstorget, 10.00-15.00.
Ställ ut bord och sälj som
på en riktig loppis. Ingen
förbokning och ingen avgift,
men kom i god tid om ni ska sälja.
OBS! Endast barnvänliga saker.

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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Uddevallahem har en politiskt samman
satt styrelse. Så här ser vår nya styrelse
ut efter höstens val:
Ordinarie ledamöter: David Sahlsten
(KD), ordförande, Paula Berger (S),
Christer Höij (UP), David Bertilsson (M)
och Anna-Karin Palm (S).
Ersättare: Curt Nyman (L), Kiomars
Heydar (S), Torbjörn Larsson (MP),
Hosam Waarie (C), Lars-Göran
Andersson (V).

Fönsterbyte och
tilläggsisolering
på Skogslyckan
Under året kommer Uddevallahem att
göra en större renovering av vår fastighet
på Sunnanvindsvägen 10.
Vi kommer både tilläggsisolera huset
och byta fönster. Som en följd av att vi
tilläggsisolerar kommer huset också att
få en ny fasadbeklädnad.
Syftet med de här åtgärderna är att
uppnå ett bra inomhusklimat.
Arbetet är planerat att starta under
våren.

Snart har du som hyresgäst hos Uddevallahem möjlighet att beställa snabbare
bredbandstjänster. Och på sikt kan du se fram emot ett förbättrat tv-utbud.
Detta som en följd av att Uddevallahem
har handlat upp en ny kommunikationsoperatör av bredbandstjänster till våra
bostäder. Vår nya kommunikationsope
ratör heter Open Universe och ingår i
Telenor-koncernen.
För dig som hyresgäst ger denna förändring ett antal fördelar.

Vill du jobba hos
Uddevallahem i sommar?

Ordförande David Sahlsten (KD).

Nu uppgraderar vi vårt bredbandsnät

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

Vem kan söka?

Vi vänder oss med detta erbjudande till
er ungdomar som är hyresgäster hos
Uddevallahem. Vi kommer att erbjuda
sommarjobb åt ett antal ungdomar under
veckorna 27-31.
Arbetet består av att jobba med våra
yttre miljöer. Gräsklippning, trimning,
sophantering och skräpplockning kommer att vara de huvudsakliga arbets
uppgifterna.
För att trivas med jobbet krävs det
således att du gillar fysiskt arbete och
att du trivs med att jobba utomhus. Vi
förväntar oss också att du är engagerad
och serviceinriktad. I gengäld lovar vi dig
spännande arbetsuppgifter och härliga
arbetskamrater!

Maila din ansökan till rekrytering@uddevallahem.se så snart som möjligt, men
senast 31 mars. Döp mailet till ”Ansökan
sommarjobb”. Därefter kallar vi ett antal
sökande till så kallad speed dating, där vi
gör kortare intervjuer. Vårt mål är sedan
att under april ge besked om du fått jobb
hos oss.
Din ansökan ska innehålla uppgifter om dig själv (ålder, utbildning, event
uell tidigare arbetserfarenhet), kontakt
uppgifter (adress, mail/telefon) samt gärna
lite om vem du är.
För mer information är du välkommen att kontakta Henrik Engelin,
ansvarig för våra miljövärdar, på telefon
0522-65 35 08.

Vi vänder oss till dig som är 16-24 år och
som bor i någon av Uddevallahems fastig
heter.
Hur söker jag?

I slutet av februari var Uddevallahems Henrik Engelin och Emil Isenheim på plats på
Jobb- och Utbildningsmässan för att svara på frågor om bland annat våra sommarjobb.

• Du kan beställa snabbare bredbandstjänster, upp till 1 Gbit/s om du så
önskar
• Du har en stor valfrihet
• På sikt kommer grundutbudet för din
TV förbättras (mer information kommer senare)

Som vi berättat i den information du tidigare fått hem i brevlådan behöver vi under
våren byta ut den dosa som fördelar ut
dina bredbandstjänster i din lägenhet. Det
här arbetet startade vi i februari och pågår
fram till maj, då bytet ska vara genomfört i
samtliga Uddevallahems lägenheter.
Jobbet utförs av Open Universe och
deras underleverantör Fiberoptics. Detta
är kostnadsfritt för dig.
Bytet är helt nödvändigt – annars kommer dina bredbandstjänster att sluta att
fungera. Därför är det viktigt att leveran
tören får tillträde till din lägenhet för
att göra bytet. Och bytet behöver göras

ENKÄT

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”!

Elisabeth Gerd

Hur ska en god granne vara?
”Jag tycker om när
grannar vill prata,
mer än att bara säga
hej till varandra. Och
att man hjälper var
andra med tjänster
och gentjänster.”

Markku
Jauhiainen

Här är några exempel:

• Hälsa på alla grannar du möter i huset.
• Var snäll och hjälpsam.
• Erbjud dig att vattna grannens
blommor när grannen är bortrest.
• Hjälp dina grannar att sopsortera på
rätt sätt.

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.
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alldeles oavsett om du idag köper bredbandstjänster eller inte.
Håll utkik i ditt brevinkast efter information om när det är dags i din lägenhet
(om vi inte redan har varit där).

Nu söker vi Goda grannar
En bra granne kan vara skillnaden som gör
att man känner att man har det perfekta
boendet. Vi vet att det ute i våra bostadsområden finns massor av snälla, hjälp
samma och omtänksamma grannar som är
värda lite uppmärksamhet.
Därför lanserar vi nu tävlingen Goda
grannar 2019, där du har chansen att
nominera din goda granne. Maila din

nominering till info@uddevallahem.se och
märk mailet med Goda grannar. Skriv en
kort motivering varför din granne är värd
att uppmärksammas!
Vill du själv ha tips på hur man kan
agera för att vara en god granne rekommenderar vi att titta i Uddevallahems
almanacka för 2019. Här finns massor av
små enkla tips på hur du kan agera för en
god grannsämja.
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Sök
senast
31 mars!

Ny styrelse
i Uddevallahem

”En god granne
är en sån som vill
stanna och pra
ta, och skoja och
skratta tillsammans.
Som grannar i ett
hyreshus behöver
man också ha viss förståelse för varandra.
För egen del kan jag verkligen inte klaga
på mina grannar.”

Lena Olsson
”Att man har en
dialog med varandra
och till exempel
frågar varandra hur
man mår. Jag tycker
att det fungerar
jättebra i min trapp
uppgång.”
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Fakta Bostäder Sundberg
Uddevallahem bygger 26 hyreslägenheter.
Dessutom bygger vi ett äldreboende
(30 vårdrum), gruppboende (8 platser) och
serviceboende (14 platser) åt Uddevalla
kommun. HSB bygger 43 bostadsrätter.

Snart dags för inflyttning på

Sundberg

På tomten byggs också ett nytt huvudkontor
åt Uddevallahem, samt ett parkeringsgarage.
Tomten ligger vid Västerlånggatan/Lager
bergsgatan. Inflyttning sker maj/juni 2019.

Hit flyttar
Uddevallahem
i sommar
Det är inte bara våra nya hyresgäster som
väntar på att flytta in i kvarteret Sundberg.
Även Uddevallahem flyttar i sommar in här
i ett nybyggt och verksamhetsanpassat
kontor.
Preliminärt öppnar vi det nya kontoret
17 juni. Då är det hit du som kund ska vän
da dig när du behöver besöka vår kund
tjänst.
Givetvis återkommer vi under våren
med mer information om vår flytt!

En ljus och fin atriumgård med ett pyramid
format glastak kommer säkert bli populär
bland de boende på äldreboendet.

Den gamla grustomten har för
vandlats till attraktiva bostäder.
Nu är det bara ett par månader
kvar till inflyttning på Sundberg.
Uddevallahem är på god väg att bli klara
med ytterligare ett projekt som stärker
Uddevalla centrum. Strax före jul öppnade
vi dörrarna till 78 nya lägenheter i kvar
teret Eol och nu ser vi målsnöret närma sig

6

Sundberg-tomten kommer att få en trevlig
innergård när den är klar.

Flera av lägenheterna får stora, härliga, terrasser.

Missa inte att svara på
vår kundundersökning!
Du glömmer väl inte att svara på
Uddevallahems hyresgästunder
sökning!
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.
Här intill ser du några exempel på kommentarer vi fått från våra hyresgäster
som har lett till, eller kommer att leda
till, åtgärder från Uddevallahems sida.
Så missa inte detta tillfälle att 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.

Åtgärder som Uddevallahem gjort
AN

SÖDERGAT

även i kvarteret Sundberg.
Här, på den gamla grustomten bredvid
Västerlånggatan, står snart över 100 nya
bostäder samt ett kontor klart för inflyttning. Och det är onekligen ett bostads
bygge utöver det vanliga. Ett besök innanför avspärrningarna på Sundberg-tomten
ger snart ett nytt perspektiv på hur stort
bygget faktiskt är.
– Det är ungefär 100 personer som
sysselsätts här varje dag, så det är ingen
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TUREBORG

er belysning
Önskemål: M
ghet
för ökad tryg
r installerat
ha
Åtgärd: Vi
rådet.
nya lampor i om

Önskemål: Få ordning
på parkerings
problematiken i områd
et
Åtgärd: Vi har infört mö
jligheten att
hyra sin egen parkering
splats på
Tureborg.

LÖRDAGSVÄGEN

Önskemål: Önskemål: Mer
belysning för ökad trygghet
Åtgärd: Förbättrad utomhus
belysning genom nya ljus
armaturer

HAGARNEVÄ

liten arbetsplats det här, säger Andreas Lindström på Peab, som är huvud
entreprenör för bygget.
De dryga 100 bostäderna kommer att
rama in en trevlig innergård, som blir lite
av en grön oas på den centralt belägna
tomten. Här kommer ett pyramidformat
glastak från äldreboendets atriumgård ge
extra karaktär åt innergården.
Redan om ett par månader sker de
första inflyttningarna på Sundberg.
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I månadsskiftet maj/juni är det så dags för
Uddevallahems nya hyresgäster att flytta
in i de 26 hyreslägenheter vi byggt.
Dessa lägenheter kommer ligga på de
översta planen med en mäktig utsikt över
centrala Uddevalla. Samtliga lägenheter är
också utrustade med härliga terrasser.
Nyligen släppte Uddevallahem de 26
hyreslägenheterna som byggs på Sundberg. Precis som när vi släppte Eol tidigare
i år var intresset mycket stort.

GEN

39-41

PACKHUSGATAN

änna
Önskemål: Bättre belysning i allm
n
mme
utry
ny
Åtgärd: Vi kommer att installera
ering.
park
och
lrum
cyke
runt
g
snin
bely

Önskemål: Bä
ttre belysning
i allmänna
utrymmen
Åtgärd: Vi ko
mmer att inst
allera ny
belysning runt
cykelrum och
parkering.
re att komma
Önskemål: Enkla
kundservice
r
vå
i kontakt med
nklat för den som
re
fö
Åtgärd: Vi har
ligare knappval.
ringer oss med tyd

TRUBADUREN

Önskemål: Ökad trygghet i
bostadsområdet
Åtgärder: Vi kommer installera
portlås i alla entréer samt
installera mer utebelysning.
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Vi vet från vår kundenkät att trygghetsfrågorna är viktiga för våra hyresgäster.
Därför står också säkerhet och trygghet i fokus i Uddevallahems underhållsplan för 2019.
Trubaduren

En av våra viktigaste trygghetsåtgärder är
att vi är på gång att installera nytt passersystem med porttelefoni i våra norra
stadsdelar. Vi vet från de samtal vi haft
med våra hyresgäster att det här är en
efterlängtad åtgärd, som kommer att öka
trygghetskänslan i berörda områden.
Vi satsar också på förbättrad belysning
på flera ställen i våra områden, som även
det bidrar till ökad trygghet.
– Vid sidan av passersystemen kommer
vi att ha mycket fokus på el och belysning.
Det handlar om belysning i trapphus, källare och garagestolpbelysning, men också
utomhusbelysning, säger förvaltningschef
Mikael Måneling.

Här har vi samlat några av de åtgärder
Uddevallahem planerar att genomföra på
våra fastigheter under 2019. Med reser
vation för att det alltid kan bli förändringar eller omprioriteringar.
Kv Myntet
Här fortsätter det omfattande arbetet med
att måla om och byta delar av fasaderna.
Vi passar också på att byta fönster och
balkong
dörrar samt byta armaturer vid
entréerna för ökad trygghet.
Sälghugget/Trubaduren
I våra norra stadsdelar har vi stort fokus
på trygghetsfrågorna och här sätter vi in
nytt passersystem och porttelefoni. På
Sälghugget är arbetet klart och vi håller
på att programmera taggar. Detta arbete
fortsätter på Trubaduren och förarbetet är
i full gång.
Walkeskroken
I våra fastigheter på Walkeskroken kommer vi att påbörja renovering av tvätt
stugor och installera ny tvättutrustning.

Östanvindsvägen

Walkeskroken

Höghusen på Östanvindsvägen
Östanvindsvägen 12-16 har precis genom
gått en stor ROT-renovering. Under 2019
ska trapphuset i 14 målas. Vi kommer
även att dränera om några av fastigheterna
och så ser vi fram emot den sista delen i
arbetet, som är att göra iordning utemiljön
kring husen. Ett arbete vi hoppas kommer
igång under senhösten.
Östanvindsvägen 19
Precis som höghusen på Östanvindsvägen
har den här huslängan också precis blivit ROT-renoverad. Här kommer vi nu
också att bygga ett nytt miljöhus för sop
hantering.
Korpemyren
Här målar vi om de tre hus som fortfarande återstår att fräscha till.
Parkvägen
Här kommer vi byta fönster i vissa lägenheter som en bulleråtgärd.

Miljö

Hållbarhetstankar
Jennie Bergh, KMA-samordnare

Uddevallahem definierar hållbarhet
Hållbar utveckling är ett begrepp som slog igenom i samband med Brundtlandrapporten 1987. Målet är att
människans liv skall kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett
idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter mänskliga behov utan att äventyra
hållbarheten i ekosystem och miljön så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.
För oss på Uddevallahem är vårt hållbarhetsarbete grundat i en hållbar ekonomi,
att verka för ett hållbart boende och utöva ett hållbart byggande det som utgör
grunden i vårt hållbarhetsarbete. Men ett
hållbart arbetssätt och ett hållbart arbetsliv
är också grundläggande byggstenar för ett
företag som verkar i hållbarhetens anda.
Redan i början av 2018 deltog Uddevallahem i en utbildning om de Globala
hållbarhetsmålen. Detta tillsammans med
större aktörer som Sida, Läkemedels

verket och Migrationsverket. I de Globala
hållbarhetsmålen, eller Agenda 2030 som
de också benämns har världens ledare förbundit sig till 17 globala mål som ska uppnås till 2030.
– Att avskaffa extrem fattigdom.
– Att minska ojämnlikheter och orättvisor i världen.
– Att lösa klimatkrisen och skydda planeten.
Dessa ska balanseras ur perspektivet
ekonomi, socialt, miljö.

Nu hyr vi ut laddplatser
på Tureborg och Skogslyckan
Här kommer en glad nyhet för dig som kör elbil. Under mars har
Uddevallahem startat uthyrningen av parkeringsplatser med elbilsladdare
på Tureborg och Skogslyckan.
Parkeringsplatserna finns på Klippgatan
och Ögårdsvägen och är i första hand avsedda för dig som kör elbil. Det finns två
platser på vardera ställe.
Du som kör elbil och vill söka någon av
dessa platser kan göra det via vår hemsida.
Observera att du behöver vara registrerad
på Mina sidor för att kunna söka platserna.
Elbilar är på snabb tillväxt i hela världen. Antalet laddbara fordon har ökat
med 57 procent de senaste tolv månaderna i Sverige, och prognosen är 72 000
laddbara fordon vid årsskiftet.
Uddevallahem följer samhällsutvecklingen och som en följd av utvecklingen
på elbilsmarknaden vill vi kunna erbjuda
våra hyresgäster laddmöjligheter.
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Så ser våra underhållsplaner
ut för 2019

Förutom nämnda laddplatser på
 ureborg och Skogslyckan har vi installeT
rat laddplatser i vårt nya hyreshus på Bratt
gatan. Under året kommer också nya kvarteret Sundberg i centrum att få laddplatser.
Uddevallahem räknar med att fortsätta installera laddplatser i vårt fastighets
bestånd, men i vilken takt detta kommer
att ske beror mycket på hur den framtida
efterfrågan kommer att se ut.

Vi på Uddevallahem satsar på hållbarheten sett ur ett helhetsperspektiv. Vi har
bland annat gått med i Allmännyttans
Klimatinitiativ, som innebär att vi förlänger vårt energimål till att reducera vår energianvändning med 30 procent (jämfört
med 2007), samt att avskaffa fossila bränslen i den egna verksamheten.
Vidare gör vi en stor digitaliseringssatsning, för att effektivisera och förenkla
vardagen både för våra medarbetare och
kunder.

Missa inte
Earth hour
Du missar väl inte Earth hour lördag
30 mars, klockan 20.30-21.30. På
Earth hour släcker världen sin belys
ning för att gemensamt uppmärk
samma att vi bryr oss om vår planet.
Uddevallahem har ingen möjlighet att
släcka ner i våra bostadsområden, vi
måste ta hänsyn till våra hyresgästers
trivsel och säkerhet. Men självfallet
står vi ändå bakom denna manifesta
tion för klimatet.
Du som vill uppmärksamma Earth
hour kan göra det genom att släcka
ner din lägenhet. Håll också utkik på
Uddevalla kommuns hemsi
da, www.uddevalla.se, för
information om aktivi
teter lokalt.
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Det gäller att ha en stor
soffa så att alla får plats.
Här ser vi Lilo, Kim och
alla hundarna.

Snälla grannar
och bra bovärdar

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 hos
Kim Edvardsson på Tureborg. Sonen Lilo, 4 år är också med, men äldre
brorsan Milian är i skolan.
Trygg plats för hela familjen

Här, i en mysig fyra, bor Kim och barnen
sedan 2,5 år tillbaka. Familjen består också
av ett helt gäng fyrbenta vänner: katterna Harry och Zoe, chihuahua-hundarna
Bailey och Kenzo och två oemotståndliga
valpar. Här trivs hela familjen väldigt bra.
Både i lägenheten och i området, där Kim
bott ända sedan 18-års åldern.
– Ja, jag känner mig hemma här! Tureborg är trevligt, folk pratar med varandra

Katten Harry poserar som ett proffs
framför kameran.

utsmyckning i Uddevalla – och så är han
Kims pappa.
– Tyvärr är pappa svårt sjuk nu, men
jag är väldigt glad över att ha tavlorna,
de kommer alltid finnas kvar som minne,
berättar Kim.

och det är nära till allt: skogen, staden och
tåget till Göteborg. Jag har alltid känt mig
trygg här, även under sena kvällspromenader med hundarna, berättar Kim.

En annan orsak till att familjen trivs så
bra här är grannarna. Kim berättar att de
känner de flesta och Lilo har en speciell
favorit i form av närmaste grannen som
bjuder på godis. Gott om kompisar finns
också i området.
– Ja, och det är bra med innergård när
man har barn. Ibland är de ett gäng på fem
ungar som busar runt där, säger Kim.
Och Kim tycker att Uddevallahem gör
ett bra jobb.
– Man får hjälp när man ringer, och de
är duktiga på att städa och hålla fint här i
området. Jag tycker Uddevallahem är väldigt bra, framförallt våra bovärdar Andreas
och Torbjörn!

Familjens favoritplats i lägenheten är den
stora soffan i vardagsrummet, här finns
plats för både busiga barn och gosiga hundar. Lägenhetens ljusinsläpp och plan
lösningen är två saker som Kim uppskattar.
– Den är bra planerad, inte så stor för
att vara en fyra, men den fungerar perfekt
för oss.
Att båda pojkarna får eget rum, och
att Lilos ligger i direkt anslutning Kims
eget sovrum är också ett plus. Lägenheten är jättefint inredd, en skön mix av
trendigt och personligt med härliga tavlor
på väggarna signerade V. Kirovski. Känns
namnet igen? Vele Kirovski är en duktig
konstnär som även utfört en del offentlig

Du har väl registrerat dig på Mina sidor på Uddevallahems
hemsida!? På Mina sidor får du tillgång till en massa
användbara tjänster som du har stor nytta av.
På Mina sidor kan du till exempel göra din felanmälan enkelt och smidigt. Här finns ett antal fält med förinställda val där du helt enkelt väljer
det som passar för den felanmälan du ska göra. Och det fina är att du
kan göra din felanmälan precis när det passar dig – utan att vara beroende av våra telefontider.
Snabbare och enklare blir det inte!
På Mina sidor kan du också se alla uppgifter om din hyra – och du
kan hålla koll på lediga lägenheter och bilplatser.
Att registrera sig är enkelt. Du hittar fliken Registrera dig längst upp
på vår hemsida, oavsett om du sitter med dator eller mobil.
Sedan är det bara att fylla i dina uppgifter och följa anvisningarna.
Och givetvis är det kostnadsfritt att använda Mina sidor!

Nya på
jobbet!

Kims stora intresse är våra fyrbenta vänner.
Hon har länge varit aktiv inom Djurens vänner och genom åren har omkring 200 (!) katter fått ett tillfälligt eller permanent hem hos
Kim. Till vardags jobbar Kim inom social
psykiatrin, men hon prioriterar också att vara
med barnen så mycket hon bara kan.
– De är ju bara små en gång. Jag vill inte
tänka ”tur att jag jobbade så mycket” utan
”vilken tur att jag valde att vara så mycket
med barnen”.

Nakenkatten Zoe vill egentligen inte vara
med på bild – hon myser hellre i vårsolen.

Namn: Kim Edvardsson
Yrke: socialrehabiliterare
Gör på fritiden: djur och familjeliv
Bor i: fyra på Tureborg
Hyresgäst sedan: 2,5 år tillbaka
(i den här lägenheten)
Det bästa med lägenheten:
att den är ljus, och så bra planerad
att barnen får var sitt rum

Uddevallahem
cyklar för kampen
mot barncancer
Lördag 30 mars trampar Uddevallahems
personal till förmån för Barncancer
fonden. Då arrangeras Spin of Hope över
hela landet, där man som lag ska hålla
igång en spinningcykel under tolv timmar.
I Uddevalla sker det i Friskis&Svettis regi.

Vi har förstärkt vårt kundservice-team med Johanna Espenkrona och
Jenny Sandblom. Båda började hos Uddevallahem för några månader sedan.

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
10

Mina sidor förenklar
tillvaron för dig

Djurvän med barnen i fokus

Ljust, välkomnande och
välplanerat
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Tureborg är
trevligt, folk pratar
med varandra
och det är nära
till allt.

– En sak som gör det här jobbet så roligt är
att ingen dag är den andra lik. Det händer
nya saker varje dag, säger Johanna.
– Sedan är det fantastiskt roligt med
alla kontakter med kunder. Det utbytet ger
så otroligt mycket, tillägger Jenny.
Som mest intensivt blir det i månadsskiftena, i samband med alla omflyttningar.
– Men även om det är väldigt mycket att göra då, så är det samtidigt väldigt
roligt att möta alla positiva och förväntansfulla människor, säger de.
Jenny och Johanna har båda två stor
erfarenhet av kundservice från sina tidi
gare jobb. I den här rollen handlar det
framför allt om att hjälpa kunderna med
boservicefrågor.

Pengarna som samlas in under Spin of
Hope går till Barncancerfonden. Fjolårets
arrangemang genererade drygt 6,5 miljo
ner kronor till Barncancerfonden.

– När man har frågor om till exempel registrering på Mina sidor, om vår
bostadskö, om tapet- och golvval ska man
kontakta oss. Dessutom sköter vi nyckelutlämningar. Däremot ska man inte kontakta oss när man ska göra en felanmälan,
det gör man på Mina sidor eller direkt till
sin bovärd, säger Johanna och Jenny.
För närvarande har Uddevallahem sitt
kontor på Kålgårdsbergsgatan, men i juni
flyttar vi till helt nya lokaler i kvarteret
Sundberg, vid Västerlånggatan/Lagerbergsgatan.
– Vi ser verkligen fram emot det. Där
får vi större ytor som är mer verksamhetsanpassade. Det kommer bli jättebra för
våra kunder!
11
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Gå på simskola till
rabatterat pris i sommar
Nu har du chansen att låta ditt barn ta första steget mot att
lära sig simma. Anmäl ditt barn till Uddevalla Sims sommarsimskola – som hyresgäst hos Uddevallahem betalar du bara
en tredjedel av priset och har förtur till platserna!
Erbjudandet gäller simundervisningen
Baddaren, som är för barn i åldern 4-7 år.
Här är syftet att träna upp sin vattenvana
genom lek och rörelse.
Simundervisningen är i form av en
intensivkurs måndag-torsdag under tre
veckor i början av sommarlovet. Badda
ren är en mycket populär simskola och
från Uddevallahems sida ser vi det som
oerhört viktigt att försöka bidra till att
fler ges möjlighet att lära sig simma.

(15 april för övriga). Du anmäler dig
genom att maila till niklas@uddevallasim.
se. Ange namn, adress och personnum
mer. Obs att det finns ett begränsat
antal platser. För ev frågor, kontakta
Uddevalla Sim, 0522-346 85.

Vinn fribiljetter
till Oddevolds
hemmapremiär!
Nu har du chansen att
se Oddevold ta emot
forna Superettanlaget Landskrona
BoIS i division 1-fotbollen, när Uddevallahem
lottar ut ett antal fribiljetter
till våra hyresgäster!
Anmäl intresse genom att maila
info@uddevallahem.se eller ring
0522-65 35 00, senast 1 april.
Döp mailet ”Oddevold” och
uppge namn och adress.
Varje vinnare får två biljetter
vardera.

Vad: Sommarsimskolan Baddaren
När: 10-27 juni. Varje måndag-torsdag,
kl 16.40-17.20. 12 tillfällen.
Var: Walkesborgsbadet

Matchen spelas
söndag 14 april klockan
16.00 på Rimnersvallen.

Pris: 300 kr plus entréavgift
(ordinarie pris 900 kr).
Anmälan: Anmälan öppnas 8 april,
kl 12.00 för Uddevallahems hyresgäster

KNEP & KNÅP
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Adress:__________________________________________________________
Postadress:_______________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________
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Uddevallahem, Box 344, 451 18 Uddevalla, senast 2019-04-30
Vi drar 5 st vinnare bland de rätta lösningarna som får 2 st trisslotter var.
Namn:___________________________________________________________
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Lösningen insändes till:

Sudokuvinnare från Nr 4 – 2018

3

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.

6

Ahmed Altanib, Sunnanvindsvägen 9B. Yaser Kasem, Balladvägen 17. Britta Hansson,
Hagarnevägen 41B. Ulla Cragell, Asplundsgatan 5. Boris Kozlowski, Tureborgsvägen 1.
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