HF-nytt är en tidning
utgiven av Hyresbostäder
i samarbete med
Samhällsprogrammets
medieinriktning på
Ållebergsgymnasiet.
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Hälsning från HF:s VD
DEN BLOMSTERTID NU KOMMER

Äntligen står sommaren för dörren och sällan har den varit så efter-

längtad! Efter denna omvälvande vår då vi alla, på ett eller annat sätt,
blivit drabbade av Coronapandemin så känns det verkligen som att en
skön sommar behövs mer än någonsin. I våra försök att bli klimatsmarta så har vi de senaste åren försökt skapa mer blomsterprakt, ängar
och sköna gårdsmiljöer som vi hoppas Ni alla kan njuta av. Gräspedanten kommer kanske att klaga på att vi klipper gräset för sällan, men det
är för att främja insektsfloran och minska vårt fossilberoende.
Så varmt välkomna ut på våra gårdar i sommar men glöm inte: Håll
huvudet kallt, hjärtat varmt, tvätta händerna och håll avstånd!
VD Anders Johansson

Öppettider sommar 2020
13 - 26 juli är kontoret stängt
Öppet fr.o.m. 28 juli (tisdag) - 2 aug kl. 10-12
Från och med 3 augusti gäller ordinarie öppettider

Mina Sidor

I dessa Coronatider kan du göra de flesta av dina ärenden via
vår hemsida www.hyresbo.se under rubriken Mina sidor
Har du ingen inloggning så är du välkommen att ringa kontoret
0515-88 75 50

Grillning
GRILL HÖR SOMMAREN TILL

Att grilla utomhus är både trevligt och gott. Tänk på att om du
ska grilla måste du göra det på
ett sätt som inte stör dina grannar eller utsätter dig själv eller
andra för onödiga risker.
På balkong och uteplats är det
av säkerhetsskäl endast tillåtet
att använda elgrill.
Vid grillning med öppen eld eller
glödbädd ska det ske minst 6
meter från husfasad. I vissa
områden där det är lämpligt har

vi anordnat allmänna grillplatser
för våra hyresgäster.

Vårkänslor
På omslaget
detta nummer
Första till
4-hjulsdrivna
av HF-Nytt ser du vårti nya
fina
robotgräsklipparen
Falköping
insektshotell och vi vill passa på
att hälsa insekter välkomna att
bosätta sig här.
Välkommen är också vår
första fyrhjulsdrivna robotgräsklippare som även
är midjestyrd. I nuläget
har vi omkring 12 robotgräsklippare i drift i våra
områden.

Sortera eller spara - Välj själv!

Visste du att om vi inte sorterar matavfallet rätt

så tar AÖS bort matavfallskärlen och därefter får
alla hyresgäster i berörd fastighet betala 520:per år. Det tycker vi är en helt onödig kostnad!
Om du till exempel slänger en kyckling på 1 kg
och glömmer ta bort förpackningen så räknas hela
kycklingen som felsorterat enligt AÖS.
Om du inte vet hur du ska sortera så släng i sopbehållaren istället!
VALET ÄR LÄTT – SORTERA RÄTT!

Wetterlin

Renovering pågår av 300 lägenheter i området. Utemiljöerna har också förbättrats med nya entrélösningar och innergårdarna har rustats
upp med nya sittplatser, grillplatser och lekplatser.

I lägenheterna har badrum och
kök renoverats och i tvättstugorna har moderna självdoserande
tvättmaskiner installerats, som

automatiskt räknar ut mängden
tvättmedel som går åt, och därefter fyller på tvättmedel automatiskt
Du behöver alltså inte fylla på
med eget tvättmedel längre.
Tvättmedlet som används i våra
maskiner är givetvis godkänt
av Asthma Allergy Nordic.
Genom att använda rätt mängd
tvättmedel så kommer vi att
göra en stor miljöbesparing,
samtidigt som vi slipper spill
från överblivet tvättmedel.

Ett varierande
program!

med allt från
musik, dans,
pyssel,
fotbollsturneringar
till femkamp!

På hemsidan
www.taggalov.se
finns all

TAGGA FÖR
SOMMARLOV!

NU KAN BARN OCH UNGDOMAR FRÅN 6 ÅR SE
FRAMEMOT ETT HÄNDELSERIKT SOMMARLOV!

FRÅN DEN 22 JUNI–14 AUGUSTI (VECKA 26-33)
MELLAN KLOCKAN 13-17 KOMMER
#TAGGALOV FINNAS PÅ PLATS I VÅRA
BOSTADSOMRÅDEN.
MÅNDAGAR – WETTERLIN
TISDAGAR - FLOBY
ONSDAGAR - GRÖNELUND
TORSDAGAR – STENSTORP
FREDAGAR – BERGSLIDEN

information som ni
kan tänkas
behöva.

Samt hur Taggalov
följer
Folkhälsomyndighetens
riktlinjer.

FÖR MER
INFORMATION
KONTAKTA:
Johanna Dahl
Verksamhetsledare
Johanna.dahl@falkoping.se
0730-74 34 16

Papperskorgar 2.0
Unga kon

stnärer - s

e hit!

Som ett led i vårt miljöarbete och i samarbete med #taggalov
har vi en vision om att snygga till några av våra papperskorgar på områdena. De barn och ungdomar som deltar under
#taggalov-veckorna ska på ett lekfullt sätt få måla egna förslag på hur papperskorgarna kan göras snyggare.
Detta önskar vi sedan göra till verklighet och trycka upp på
utvalda papperskorgar, vilket förhoppningsvis kan leda till att
både barn och vuxna får ett gemensamt intresse att ta hand
om sin närmiljö.

Miljödiplom
Vi på Falköpings Hyresbostäder
är glada och stolta över att ha fått
motta Falbygdens Naturskyddsförenings miljödiplom 2019.
Naturskyddsföreningens motivering lyder:
Att skapa boendemiljöer där människa och miljö står i centrum är av stor
vikt.
Vinnaren av årets miljödiplom har
visat att åtgärder i både nya och
äldre fastigheter bidrar till minskad
klimatpåverkan och ökad biologisk
mångfald.

En hållbar stadsutveckling är beroende av att det finns föredömen att lära
av.
Årets pristagare visar på vikten av att
tänka långsiktigt och hållbart.
Det är väldigt roligt att få denna
utmärkelsen som visar att vårt
arbete ger resultat.
Detta ger oss ytterligare drivkraft
att fortsätta vårt miljöarbete.

Logga in för att behålla
din plats i kön!
Information har gått ut till alla
som är registrerad i vårt kösystem.
Beroende på vilka kontaktuppgifter
vi har, och om dessa är aktuella,
kommer du få information antingen
via sms, mail eller med post.
Kort innebär detta att om du är
registrerad som sökande hos oss
måste du logga in på Mina Sidor

för att behålla din köplats.
I annat fall kommer din sökandeprofil att rensas ur vårt system i
enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Det är ditt eget
ansvar att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade och att logga
in årligen för att behålla dina
köpoäng.

Vaktmästare Kenneth
Kenneth är 58 år gammal och
har arbetat som vaktmästare
sedan 2004. Han trivs väldigt
bra med sitt yrke. ”Jag stortrivs”
säger han.
Vad är det bästa med ditt
jobb?
Det bästa med mitt jobb är att
det är så omväxlande, många
arbetsuppgifter och att man får
träffa mycket folk hela tiden.
Vad är varit det tuffaste med
ditt jobb?
Det måste nog vara på vintrarna
när det är mycket snö och man
får handskotta mycket, det är väl
bland det tuffaste. Sedan i slutet på månaden så är det alltid
in- och utflyttningar och då är
det mycket att göra, och det är
ganska så tuffa arbetsuppgifter
och man ska även hinna med allt.
Vad tycker du om wetterlins
området?
Jag tycker bra om wetterlinsområde, jag har jobbat här sedan
2004 och varit med om väldigt
mycket. Nu som läget är så är
wetterlinsområdet ett väldigt

fint område, för att vi renoverar
300 lägenheter och gör i ordning
innergårdar.
Hur lång tid kommer renoveringen av alla lägenheter ta?
Det är ju trots allt 300 lägenheter vi renoverar men vi har sagt
att allt kommer att vara färdigt
2021.
Vad har varit det största projektet under din tid på HF?
Det är nog renoveringen på Wetterlinsgatan, eftersom jag jobbar
på detta området. Men sen så
har ju HF stora projekt, till exempel så håller de på och bygger
två nya höghus och haft väldigt
mycket nyproducerade lägenheter.
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.58)
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