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FINNS NU FÖR UTHYRNING

Nyproducerade lägenheter
Ni kanske har sett på vår hemsida att Hallstahem har börjat förvalta och hyra ut åtta stycken lägenheter åt 
Hallstahammars kommun. Lägenheterna ligger på Eldsbodavägen 27, granne med ishallen. De är nybyggda 
och var från början tänkta att användas som HVB hem. Men behovet till det finns inte längre så vi har fått 
möjligheten att hyra ut dem till sökande i vår bostadskö. Lägenheterna är 52 kvm stora, fördelat på 3 rum 
och kokvrå. De är ljusa och har ett stort badrum med egen tvättmaskin och torktumlare. Varje lägenhet  
har egen ingång. 

Kommunen bygger även ett hus i Kolbäck med 20 stycken liknande lägenheter som vi på samma sätt kommer 
att förvalta och hyra ut, preliminärt från årsskiftet. Håll utkik på vår hemsida om du är intresserad av någon av 
dessa lägenheter och ställ dig i kö om du inte redan gjort det.
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VD:N HAR ORDET

Hösten är här!

EN PLATS FÖR MÖTEN OCH SPONTANIDROTT

Bygget av multiarenan är påbörjat!
Arbetet ha påbörjats till Hallstahammars 
nya och första multiarena. En multiarena 
är en idrottsplats i kompakt format där det 
finns möjlighet att utöva bland annat fot
boll, basket och innebandy.

Multiarenan ska placeras på Tunalunds

vägen 3 och kommer att bli 23x14 meter 
stor. Hallstahammars kommun bekostar 
bygget med ett statsbidrag de fått för ökad 
integration. Vi på Hallstahem kommer att 
ta hand om den dagliga skötseln av arenan.

Tanken är att arenan ska bli en plats för 

möten och spontanidrott och vi hoppas på 
att detta kommer bli en lyckad satsning för 
alla ungdomar i Hallstahammar!

När klockan ringde i morse var det bara 5 plusgrader… Vi kan konstatera att hösten är här!  
En omväxlande och härlig årstid tycker jag, oftast med klar och fin luft och mycket  
färgskiftningar i naturen.

Sommaren har varit helt OK, det tror jag de flesta tycker. I slutet av 
densamma upplevde vi alla i kommunen en lite stökigare period, 
bl.a. med bilbränder och en incident vid polisstationen. 

Lite positivt mitt i allt detta negativa är att vi på Hallstahem inte 
haft fler ärenden till Jouren än vi normalt har under den här års
tiden. Vi jobbar också vidare med full kraft med trygghetsskapande 
åtgärder i våra områden. Säkerhetsdörrar, skalskydd, belysning är 
några exempel på sådana åtgärder. Under oktober månad kommer 
vi också genomföra s.k. Trygghetsvandringar i våra områden.

Solcellsanläggningen igång
I förra numret av Mitt Hallstahem berättade vi om den solcells
anläggning som nu finns installerad och i drift på Trädgårdsga
tan 22. Den el som anläggningen producerar täcker behovet av all 
 fastighetsel i byggnaden och det överskott som genereras säljs in på 
elnätet. En miljömässig och hållbar investering tycker vi!

Bomässa
I mitten på september besökte jag och ett par kollegor Bomässan 
i Linköping. Där har man byggt ett helt nytt område, Vallastaden, 
med 1 000 bostäder som binder ihop centrum av Linköping med 
universitetsområdet. 

Mässan gav en hel del intressanta uppslag och idéer för  
spännande nyproduktion som jag hoppas att vi kommer kunna  
få användning för här i Hallstahammar i kommande projekt.

Multiarena
Ett aktuellt projekt som är på gång just nu är Multiarenan som 
kommunen bygger i området mellan Trädgårdsgatan och Tuna
lundsvägen. Det är ett samarbetsprojekt mellan kommunen och 
Hallstahem där vi kommer att stå för skötsel och tillsyn. Det ska  

bli väldigt spännande att följa aktiviteten där. Läs mer om det  
längre fram i detta nummer.

Marknad & Kommunikation
Som ni kanske har sett så rekryterar vi just nu till en helt ny tjänst 
som Marknads & Kommunikationschef. Denna person kommer 
att ansvara för alla frågor inom områdena kundtjänst, uthyrning, 
marknadsföring, sociala medier och kommunikation. 

Omvärlden förändras ständigt och ställer allt högre och 
”snabbare”  krav. För att möta dessa ökade krav  
och förhoppningsvis ligga i framkant  
väljer vi att satsa inom detta  
område. Kan detta vara något  
för just Dig? Gå gärna in och  
läs ansökan och sök!  
All  information finns på  
hemsidan: www.hallstahem.se

Slutligen vill jag passa på att  
önska alla en härlig höst!

 

Ulf Magnusson
VD 



Vad som pågår/är på gång inom Hallstahems fastigheter:

✓	 Renovering av 3 hissar på Äggsjögatan 8 – klart.

✓	 Införa hushållsnära källsortering i Strömsholm – klart.

✓	 Rivning av garage på Hästhovsvägen 13 samt uppbyggnad 
av annan parkeringsmöjlighet – rivning pågår.

✓	 Införa hushållsnära källsortering på Trädgårdsgatan 12–34 
– klart under hösten.

✓	 2 cykelbodar på Trädgårdsgatan 26–34 – startar inom kort.

✓	 Installation av solceller på Trädgårdsgatan 22 – klart.

✓	 Portlås samt skalskydd på Trädgårdsgatan 50 – klart.

✓	 Färdigställa parken bakom Hästhovsvägen 1 – pågår.

✓	 Projektering och ombyggnation av ventilation på  
Tunåsen – projektering och utredning pågår.

✓	 Portlås samt skalskydd på Barnängsgatan 18–22  
och Vattugatan 5.

✓	 Införa hushållsnära källsortering i Kolbäck  
– klart under hösten.

✓	 Stamrenovering Tunalundsvägen och  
Surbrunnsvägen – Projektering pågår.

✓	 Asfaltering av hela Tunåsens grusade  
ytor – klart under hösten.

Henrik Reimerth
Fastighetschef

På gång
HOS OSS PÅ 
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Stefan & 
Lotta

Från dig till dig
 Anslut dig till stadsnätet du redan äger.

Oskar

Din bostad är redan ansluten det kommunala stadsnätet.  
Genom att surfa via Fibra kan du spara många hundralappar! 
Kom igång på fibra.se/fixafiber

100Mbit/s 
Från 200kr/mån

FRÅGOR OCH SVAR

Värmen
Alla upplever temperatur på olika sätt. Vissa fryser 
och en del tycker det är för varmt. Vår teknik- och 
miljöchef, Johan Ollberg, svarar på de vanligaste 
frågorna om värmen:

Vilken temperatur ska jag ha i min lägenhet?
Våra lägenheter ska hålla en temperatur på minst 20 grader. Det 
har Hallstahem och hyresgästföreningen kommit överens om.

När sätter ni på värmen i husen?
Värmen sätts på automatiskt i våra lägenheter. Det är utomhus
temperaturen som styr. Under våren och hösten, som har kalla  
nätter och varmare dagar, kan det ibland ta en stund innan sys
temet hittar rätt balans. Då kan ni, våra, hyresgäster uppleva att  
det blir en lägre temperatur i lägenheten, men systemet reglerar 
detta på någon dag.

Vad ska jag göra om jag upplever att det är kallt i min lägenhet?
Då är det bra om du mäter temperaturen själv i lägenheten innan 
du felanmäler till oss. För att mäta en korrekt temperatur i ett rum 
ska du placera termometer en meter från en yttervägg på en meters 
höjd från golvet.

Jag upplever att temperaturen sjunker på natten, stämmer det?
Temperaturen på värmesystemet sänks inte på natten men då  
man stänger av lampor, datorer och andra elektriska saker så kan 
temperaturen i lägenheten sjunka något.

Jag tycker att det drar i lägenheten? 
Tejpar man för eller stänger friskluftsventilerna i sin lägenhet är 
risken stor att det bildas ett undertryck. Det gör att kall luft kom
mer in på andra ställen i lägenheten, till exempel under trösklar 
och då kan man uppleva att det känns kallt och dragit.

KÖ REDAN VID 16 ÅRS ÅLDER

Nu behöver du inte vänta tills du fyllt 18 år för att ställa  
dig i kö hos oss på Hallstahem. 

Denna möjlighet finns redan för dig som fyllt 16 år.  
Dock måste man fortfarande vänta tills man är myndig, 
det vill säga 18 år, innan man kan intresseanmäla och 
teckna kontrakt på lägenhet.



HUVUDKONTOR:
Besöksadress:  
Parkgatan 2, Hallstahammar
Postadress:  
Box 64, 734 22 Hallstahammar
Telefon: 0220-77 40 00 
E-post: info@hallstahem.se 
Internet: www.hallstahem.se

KONTORS- OCH TELEFONTIDER:
Måndag–fredag 07.30–12.00, 12.45–16.00. 
Onsdag 07.30–12.00, 12.45–17.00.

BESÖKSTID:
Måndag–fredag  
09.30–12.00, 13.00–15.00.
Onsdag 09.30–12.00, 13.00–17.00.

JOURTJÄNST (EFTER KONTORSTID)
När det gäller utelåsning, akuta fel,  
störande grannar m.m.  
Ring Securitas telefon 0220-77 40 50

TV, INTERNET OCH TELEFONI VIA  
KABELTV-NÄTET 
Bredbandsbolaget, telefon 0770-776 767
Strömsholm: Satcom, telefon 0221-345 50

TV, INTERNET OCH TELEFONI VIA  
FIBRA STADSNÄT
kontakta din tjänsteleverantör

MITT HALLSTAHEM:
Ansvarig utgivare: Ulf Magnusson
Redaktion: Emma West, Mikael Suokas

NY PÅ JOBBET

Håkan Jansson
Jag heter Håkan Jansson och började min 
tjänst på Hallstahem 1 juni som projekt 
och underhållsansvarig. Jag kommer i  
huvudsak arbeta med större renoveringar 
samt om och tillbyggnationer av bolagets 
fastigheter.

Jag är 50 år och bor tillsammans med 
min sambo på landet utanför Hallstaham
mar. Jag har två barn och ett barnbarn. 

Jag har tidigare jobbat med fastigheter 
som konsult och förvaltare. Närmast kom
mer jag från Hallstahammars kommuns 
tekniska förvaltning där jag var enhetschef 
för beställar och planeringsavdelningen.

Ni hittar mig på vårt huvudkontor.  
Välkomna!

NY PÅ JOBBET

Rickard Seger
Jag heter Rickard och började arbeta i  
fastighetsbranschen redan som 16 åring. 
Idag är jag 33 år och är fortfarande kvar 
och det är ju ett starkt bevis på hur mycket 
jag trivs inom branschen. 

Variationen som yrket fastighetsskötare  
ger mig är det som gör att jag håller mig 
kvar och ett stort plus är att man får träffa 
så många härliga människor! 

Min arbetsplats kommer att vara i 
Nibble.  Just nu håller jag på att lära mig 
området och komma i ordning på min nya 
arbetsplats.  Jag ser fram emot att kunna  
hjälpa er med era felanmälningar och ta 
hand om den yttre miljön i området. 

Hoppas vi ses snart!

MATA INTE FÅGLAR FRÅN  
BALKONGEN!

Matrester och fågelspillning  
skräpar ner och lockar till sig  
möss och råttor. 

Det kan även medföra höga och 
störande ljudnivåer från exempel vis 
måsskrik.

P-PLATS

När du hyr en p-plats av Hallstahem 
är det du själv som ska sköta den. 

Det innebär att renhållning, snö-
röjning och sandning åligger varje 
hyresgäst.

CENTRAL FELANMÄLAN

Hallstahem har sedan en tid tillbaka 
central felanmälan.

Gör gärna din felanmälan under 
”Mina sidor" på vår hemsida: 
www.hallstahem.se

Du kan också besöka oss på  
Parkgatan 2 eller ringa på  
0220-77 40 00 på följande tider:

Mån–Fre 09.30–12.00 samt  
13.00–15.00

Onsdagar även till 17.00 

MOTORVÄRMARE

När kylan börjar komma kopplar 
många in sin motorvärmare. 

Kom ihåg att ta ut din motor-
värmarsladd när den inte är 
ansluten till bilen! 

Lösa sladdar kan leda till  
olycksfall  
eftersom  
de är  
strömförande.

PORTTELEFONI

Bor du i ett hus med porttelefoni?

Då kan dina besökare ringa till dig 
på den mellan kl. 06.00–22.00. 

Efter kl. 22.00  
är port telefonen  
av stängd.  
Detta för att  
undvika  
felringningar  
nattetid.


