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HF-nytt är en tidning
utgiven av Hyresbostäder
i samarbete med
Samhällsprogrammets
medieinriktning på
Ållebergsgymnasiet.

Hälsning från HF:s VD
NU ÄR DET JUL IGEN...
Efter detta omvälvande år då vi
alla,
ett eller annat
blivit
Nupånalkas
ävensätt,
juletider,
så från oss alla på
drabbade av Coronapandemin så
Diggit
till
er alla,
skulle
det bli
så skönt
med enen
jul-riktigt god jul och trevlig läsning.
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och kära.
as även
så från
oss alla på
Nu när andra vågen av Covid-19
ill erhärjar
alla,såen
godblirjul och trevlig läsning.
får riktigt
vi se hur det
med det?
noga med hygien och avstånd
Trots oron för Corona så går
och mycket tacksamma för att
livet vidare och hos oss på Hyäven Ni hyresgäster lever upp till
resbostäder jobbar vi på ungefär
Folkhälsomyndighetens råd och
som vanligt. Dock försöker vi
rekommendationer.
anpassa våra arbeten så att vi
När julen är här så kommer de
bara gör nödvändiga arbeten inne
flesta lägenheterna i kv. Diamanhos våra kära hyresgäster. Vi är
ten att vara inflyttade och det blir
ytterligare en fin fastighet i vårt
bestånd.
Våra mycket populära fastighetsskötare jobbar hårt för Er trivsel
och vi hoppas att Ni kommer att
glädjas över de julgranarna som
vi satt upp i våra bostadsområden.
Avslutningsvis önskar jag Er alla
en fridfull julledighet!
VD Anders Johansson

Hyresbostäders kontorstider under jul och nyår
23 december:		
24–25 december:
28–29 december:
30 december:		
31 december:		
1 januari:		
4 januari:		
5 januari:		
6 januari:		

endast nyckelutlämning till kl. 12:00
kontoret stängt
endast nyckelutlämning till kl. 16:00 (lunch 12-13)
endast nyckelutlämning till kl. 12:00
kontoret stängt
kontoret stängt
endast nyckelutlämning till kl. 16:00 (lunch 12-13)
endast nyckelutlämning till kl. 12:00
kontoret stängt

Skulle det uppstå problem i din lägenhet kan du alltid registrera din
felanmälan på Mina Sidor på www.hyresbo.se.
Vid akuta fel kontakta trygghetsjouren på 0417-58 55 72.
Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ändringar på
grund av Corona
Vår reception kommer att kunna vara stängd för spontanbesök
utifrån de råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och
Smittskydd Västra Götaland som är gällande. Vid nyckelutlämning
och andra nödvändiga fysiska besök på vårt kontor går det bra att
boka tid eller ringa på dörrklockan. För aktuell information, se vår
hemsida www.hyresbo.se eller kontakta oss på telefon 0515 - 88 75 50.
Smittspridningsläget medför också att ej akuta arbeten i bostäderna
kan behöva skjutas fram och att visningar inte kan genomföras som
vanligt. Vid akuta arbeten i bostäderna ber vi er att befinna er i annat
rum eller utomhus under arbetet.

Fastighetsskötare Mikael

Papperskorgar 2.0

Vad heter du och vad jobbar
du med?
Mikael Andersson jobbar som
områdesansvarig fastighetsskötare på området Bergsliden
Vad tycker du om just det område som du jobbar i?
Jag tycker att det är ett fint område med mycket trevligt folk.
Vad är det bästa med just ditt
jobb?
Det bästa är att det är ett väldigt fritt jobb. Man får bestämma själv vad man vill jobba med.

Vad är det sämsta med ditt
jobb?
Det sämsta med mitt jobb är att
man kan inte göra alla nöjda.
Har det hänt något särskilt kul
under din tid på HF?
Det händer alltid roliga saker här.
Vi har t ex fått in nya robotgräsklippare. Sedan är det alltid roligt folk här, dvs våra hyresgäster.

Följ oss på
Instagram
Är du nyfiken på vad som händer hos oss?
Välkommen att följa vårt instagramkonto
@falkopingshyresbostader
Hoppas vi ses där!

I somras hade de barn och ungdomar som deltog under #taggalov-veckorna möjlighet att på ett
lekfullt sätt måla egna förslag
på hur papperskorgarna kan
göras snyggare.
Nu har några av dessa bilder
monterats på utvalda papperskorgar, vilket förhoppningsvis
kan leda till att både barn och
vuxna får ett ökat intresse att ta
hand om sin närmiljö.

Hyresgästföreningen
Susanne Persson-Blomvik är ordförande i hyresgästföreningen här i Falköping med omnejd vilket
även innefattar de små samhällena runt omkring
Falköping såsom Floby, Kinnarp och Åsarp. Hon
tycker själv att det är väldigt givande att jobba
med föreningen och har snart jobbat där i 19 år.
Hyresgästföreningarna hyr bland
annat ut gemensamhetslokaler
runt om i Falköping mot en depositionsavgift, men just nu i dessa
tider hyr de inte ut pga restriktionerna pga corona för att minska
folksamlingar.

vara till hjälp vad det än har varit
för problem”.
Hon vill även ge kredd till Hyresbostäder för att de lyssnar på
de boende och ställer upp. “Man
känner sig aldrig till besvär eller
obekväm när man kommer till
dem för att få hjälp. Hyresbostäder fullföljer alltid det som de
har lovat och om de säger att de

ska ringa upp så gör de det och
glömmer inte av en”.
Susanne vill även förmedla att
alla ska vara rädda om sig.

ma nummer som innan: 0771
443 443. Detta gäller inte bara
medlemmar utan alla hyresgäster
som känner att de behöver stöd
kan ringa till hyresgästföreningen.
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alla på
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till erInom
alla,
en riktigt god
jul och
läsning.
olikatrevlig
sätt och när
det kommer
Hyresgästföreningen
finns

till just hyresgästföreningarna
det många olika möjligheter och
om just du vill bli medlem går det försöker de komma igång med sin
verksamhet så fort de kan. Men
att nå dem på 0771 443 443,
och sedan begära medlemsregist- pga de förhållanden vi har nu har
en juletider,
så från oss alla påcorona blivit ett hinder för dem.
ret. Den som du får kontakt med
alla, kommer
en riktigt
godhjälpa
jul dig
och
läsning.
Detta ska
de försöka lösa genom
sedan att
att trevlig
att hålla många av sina bomöten
registrera dig som medlem. Som
eller liknande online.
medlem betalar du en medlemsavgift på 85 kronor i månaden.
Susanne vill ge en speciell eloge
till regionkontoret i Vänersborg
Nu i dessa tider vill även förensom försöker sitt bästa i dessa
ingen uppmärksamma att man
tuffa tider.
alltid kan finna stöd hos dem.
“De får så mycket skit ändå, men
Om man söker efter någon att
prata med eller behöver hjälp att
jag vill ge dem en speciell eloge
för att de orkar hålla igång och
handla kan man nå dem på sam-

Adventskalender
I år har vi på Hyresbostäder gjort en egen
julkalender. Den kommer
vara fylld med miljötips
och du hittar den på vår
hemsida www.hyresbo.se
och Instagram.

Ängar istället för gräsmattor
Vi på hyresbostäder har börjat
omvandla utvalda gräsytor till
ängar. Förutom att de är vackra
så har ängar många fler fördelar.
Insekter såsom bin, humlor och
fjärilar älskar ängar och dess
blommor. De får mat från blommorna och möjligheter att föröka
sig genom att lägga sina ägg i det
höga gräset. Fler insekter ger oss
bättre pollinering av frukt och
grönsaker som odlas i staden. Det
är ju dessutom trevligt när man
ser en vacker fjäril fladdra förbi.
De ytor vi väljer är sådana som
tidigare varit svåra för oss att

sköta, t.ex. en brant slänt där det
finns risk att gräsklipparen välter
när vi kör.
Ytterligare en fördel med ängar
är just att det blir mindre gräsklippning och därmed mindre
utsläpp av avgaser från gräsklippare och andra maskiner. En äng
klipps bara en gång per år och då
med lie som inte släpper ut några
avgaser alls.
En annan bra sak är att när det
regnar mycket så kan ängen samla upp och hålla mer vatten än
en klippt gräsmatta. Då minskar
risken för översvämning på andra
ställen såsom källare.
Växterna i en äng tar också upp
koldioxid ur luften. Något som
vi har alldeles för mycket av i
dagsläget. Koldioxid är en del av
ängens mat, så fler ängar hjälper
oss att motverka växthuseffekten.
De ängar som vi har i dagsläget
finns på Östertullsgatan 4, Bergsliden 11 - 17 och vid höghusen
som nu byggs på Diamanten. Gå
gärna förbi nästa sommar, lukta på en blomma och lyssna på
insekternas surrande.
Foto: Bergsliden 11-15

HF producerar grön energi

Fastighetsskötare Thomas

Vad heter du och vad jobbar
du med?
Thomas Svensson, jobbar som
fastighetsskötare på
området Bergsliden

Alvershus Åsarp

Ännu ett steg i klimatinitiativet är taget.
Anläggningarna Alvershus Åsarp,
Vilskegården Floby samt Bergsliden Falköping har fått solceller installerade på del av taken.
Anläggningarna är installerade
under hösten och är nu i drift.
Anläggningarna kommer att producera energi motsvarande 5-7 st
normalförbrukande lägenheter.
Även Plåtslagaren 19 och vårt
senaste tillskott Diamanten har
solceller installerade och vår
strategi är att ytterligare anläggningar kommer att installeras.

Vi är stolta över att bidra till
framtida generationer.

Vad gör du i ditt jobb?
Jag gör allt möjligt man kan tänka sig som man kan tänkas göra
i både hus och lägenheter, hjälper
hyresgäster när de behöver hjälp.
Man kan säga att jag gör olika
typer av renoveringsjobb.
Vad tycker du om just det område som du jobbar i?
Jag tycker att Bergsliden är ett
bra område, mycket blandad
befolkning om man kan säga så.
Både utländska och svenskar,
trevligt med nya inslag i livet. Däremot har det med sina problem
med olika kulturkrockar men det

Bergsliden

får man ju försöka lösa på bästa
sätt.
Vad är det bästa med just ditt
jobb?
Variation, att det varierar. Man
vet ju inte vad man gör från
en dag till en annan. Sedan får
man ju prioritera de jobben man
tycker är mest akut. En annan
sak som är bra är att träffa
människor och kunna hjälpa dem
med det som de behöver hjälp
med.
Vad är det värsta med ditt
jobb?
Att man inte riktigt hinner med
allt.

PYSSELSIDAN
HÄLFTEN SKA BORT

ss?

Ta bort en bokstav från varje bokstavspar och
för att få fram tre djur!
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