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Dags att söka
sommarjobb
18 nya, unga stjärnor ska sköta
utemiljön i sommar
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Nu kommer
kundenkäten
Påverka ditt boende

Nya samarbeten
och partnerskap
Nyheter för 2022

LEDARE

Kundenkäten snart i din mobil,
e-post & brevlåda
Vi vill veta vad du tycker om din lägenhet, ditt bostadsområde och Hallstahem som hyresvärd! Därför får
du mellan 17-30 mars en undersökning i form av en
enkät som vi hoppas att du vill besvara. De flesta får
den via mejl eller sms, resten får den på posten.

M

ed ett och ett halvt års mellanrum skickar vi ut vår
kundenkät till alla hyresgäster, med målet att ge er boinflytande och skapa en större kundnöjdhet. Vi vill bli
en hyresvärd i världsklass och det kan vi bara bli om
vi får ett kvitto på det vi gör bra, och synpunkter på
det vi gör mindre bra. Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten! Det
är det bästa verktyget för dig om du vill påverka ditt boende i positiv
riktning. Du som svarar har dessutom chansen att vinna din hyra!
Pandemin verkar nu vara i ett mindre kritiskt läge och vi väljer därför
att återgå till mera normala arbetssätt på Hallstahem. Kundcenter är
återigen öppet för besök och vi välkomnar även felanmälningar som
inte är av akut karaktär. Fortsatt gäller dock att du meddelar oss om
du är sjuk, så att du inte utsätter våra medarbetare och hantverkare för
onödig smittorisk.
I övrigt är det en orolig tid vi lever i just nu. Du kan bidra genom att ge
gåvor till hjälporganisationer till förmån för krigets nödställda. Från
Hallstahems sida följer vi noga utvecklingen och ser samtidigt över våra
skyddsrum, med tanke på det förändrade säkerhetsläget.
Mer om det på nästa sida.
Med förhoppning om fred - och förstås en
varm och frisk vår!
Lina Andersson
Kommunikationschef
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Kundtidningen Utsikten
Ansvarig utgivare:
Ulf Magnusson
KUNDCENTER
Besöksadress:
Parkgatan 2, Hallstahammar
Postadress: Box 64,
734 22 Hallstahammar
Telefon: 0220 – 77 40 00
E-post: info@hallstahem.se
Webb: hallstahem.se
TELEFONTIDER
Måndag – tisdag kl 8–16
Onsdag kl 8–17
Torsdag kl 8–16
Fredag kl 8–15
Lunchstängt kl 12–13
BESÖKSTIDER
Måndag – tisdag kl 10–15
Onsdag kl 10–17
Torsdag - fredag kl 10–15
Lunchstängt kl 12–13
JOUR (KVÄLLAR OCH HELGER)
När det gäller utelåsning,
akuta fel och störande grannar.
Ring Securitas: 0220 – 77 40 50
TV, INTERNET OCH TELEFONI
VIA KABELTV-NÄTET
Hallstahammar, Kolbäck
Telenor: 020–222 222
Strömsholm
Satcom: 0221 – 345 50
N Prästgårdsgatan, Eldsbodavägen och Vallmogatan
Kalejdo: 0771-191700
TV, INTERNET OCH
TELEFONI VIA FIBRA STADSNÄT
Besök fibra.se/hallstahammar
eller kontakta din tjänsteleverantör
FELANMÄLAN
hallstahem.se/minasidor

Kundcenter har nu
öppet för besök
Nu har Kundcenter återigen öppet
för besök. Om du är sjuk ska du
förstås stanna hemma, och gör
gärna din felanmälan på Mina
Sidor eller ring in ditt ärende. Nya
besökstider - se inforutan på s 2.

Hur fungerar
skyddsrummen?
Just nu genomför Hallstahem en
översyn av alla skyddsrum i beståndet. I ett läge då Regeringen
beslutar om höjd beredskap, kan
det bli aktuellt att iordningställa
dessa. Det ska enligt lag ske inom
48 timmar. Ett iordningställande
innebär bland annat att tömma
rummen och att det ska finnas
vatten upptappat på kärl, värme,
ventilation och toalettmöjligheter.
Cyklar och förrådsmaterial som
finns i rummet kommer då att
ställas på annan plats, kanske till
och med utanför fastigheten.
Skyddsrummen ska vara
tillgängliga för alla invånare, inte
bara dem som bor i den aktuella
fastigheten.

Nya bokningstavlor i tvättstugorna
De kommande tre åren görs en
satsning på att byta ut alla bokningstavlor i tvättstugorna till
digitala. Planen är att bokningen
i nästa steg ska kunna göras via
app eller Mina Sidor.
- Vi vill förbättra möjligheterna
till att boka tvättstugan på ett
smidigare sätt, utan att behöva gå
ned i tvättstugan, säger George
Bruggeman, områdeschef på Hallstahem. Första steget blir att byta
ut alla manuella bokningstavlor
till digitala. Arbetet har påbörjats
sedan ett par år tillbaka. Samtliga
bokningstavlor ska vara bytta
under en treårsperiod.

- En stor fördel med en digital
lösning är att ingen annan än den
som bokat tvättiden kommer in
i tvättstugan under den aktuella
tiden, vilket ökar tryggheten för
hyresgästerna, säger George. Om
den bokade tiden inte öppnas
inom en halvtimme, blir den
tillgänglig för en annan hyresgäst
att boka. Ett annat plus är att det
öppnar upp möjligheten till att
kunna ansluta bokningen till Mina
Sidor eller en app så småningom,
avslutar George.
Alla hyresgäster som får denna
förändring kommer att informeras
i god tid före.

Hallstahem rekryterar ny VD

När är din felanmälan akut?
På kvällar och helger ringer du
jouren på tel 0220-77 40 50 när
du har en akut felanmälan. Till
akut räknas allt som inte kan vänta
till nästa vardag, utan kräver
direkt åtgärd. Det kan till exempel
vara en vattenläcka, trasig fönsterruta eller att dörren inte går
att låsa. Vaktbolaget Securitas
sköter Hallstahems jour.

Hallstahems vd Ulf Magnusson
har beslutat sig för att lämna
bolaget. Ulf jobbar kvar under
sin uppsägningstid och slutar
på företaget till sommaren.

jag förverkliga en dröm och driva
eget företag, med konsultverksamhet inom ekonomi, fastighet,
organisation, affärsutveckling med
mera, säger Ulf Magnusson.

– Ulf har varit en fantastiskt fin
vd under sina 5 år, och arbetat
upp bolaget till en nivå som varit
till stor gagn för både hyresgäster
och företaget såväl som för ägaren, säger styrelsens ordförande
Rolf Hahre.

Processen för att hitta Hallstahems nya vd har påbörjats.

– Jag har trivts fantastiskt bra på
företaget och det har varit en ära
att få leda och utveckla det fina
bolag som Hallstahem är. Nu ska
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SOCIALT ANSVAR

Hallstahem
stöttar Junos
kamp
Föreningen som hjälper
svårt sjuka barn och
deras familjer

N

är familjen Zeecks barn Juno var 2,5 år
gammal drabbades hon av svår cancer.
Hon fick under flera år genomgå tuffa
behandlingar vilket satte alla i familjen
under hård press och det var svårt att få tillvaron att
fungera normalt. Ur den här upplevelsen växte en
idé fram om att kunna stötta andra familjer vars barn
drabbas av svåra sjukdomstillstånd eller diagnoser.
2018 startade därför föräldrarna Susanne och Gunnar
föreningen Junos kamp, för familjer lokalt här i Västmanland.
– Vi började i mindre skala med att fokusera på
matkassar till familjer som vi kom i kontakt med via
sjukhuset. Sen har vi utökat till att erbjuda hemstädning och nu även en lägenhet nära sjukhuset som kan
nyttjas av familjer som behöver det. Västmanland är
ju stort och sjukhuset kan inte erbjuda övernattningsmöjligheter till fler än en anhörig till barnet, berättar
Susanne.

HALLSTAHEM ÄR PARTNER med Junos kamp och
bidrar med hyran till denna lägenhet under mars
månad, som ett sätt att stötta föreningens arbete.
Junos kamp har sedan starten hjälpt över 40 familjer
med olika insatser. Många får hjälp med mat och städ
under minst två månaders tid och flera får fortsatta
punktinsatser för särskilda behov. Men grundtanken
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Juno är idag 8 år och frisk från cancer.

är att kunna vara med och stötta den första svåra
tiden när livet omkullkastas och är kaos.
– Målet nu är att kunna växa mer. Behovet är stort
och det finns en stor vilja hos företag och privatpersoner att engagera sig i detta. Utmaningen är att
få ihop det, vi gör ju detta helt ideellt och vid sidan av
arbetsliv och familjelivet med nio barn i olika åldrar,
säger Gunnar.
DET MAN KAN GÖRA JUST NU för att stötta föreningen

är att följa Junos kamp på Instagram och Facebook för
att hålla lite koll på när de efterfrågar hjälp med något
särskilt. Man kan också köpa nallar, armband och
mössor på junoskamp.se och tipsa sin arbetsgivare
om att bidra med pengar till verksamheten.

ÖVRIGA PARTNERS 2022
Alla har möjlighet att söka partnerskap under
jan-feb varje år. Under 2022 stöttar Hallstahem
följande föreningar: IBK Hallsta • Ekeby BK• HSK
Fotboll • Hallsta Ridklubb • Hallstahammar Brottning • Strömsholms GK • Hallstahammar Kultur& Idrottsförening • Hallstahammar Bordtennis
• Nattvandrarna Hallstahammar • Mälardalens
Dansklubb • Norrby IK Fotboll • Svedvi Berg Hembygdsförening • Shadowplayers Spelförening

SOCIALT ANSVAR
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16-17 år? Sök sommarjobb!
Extra sommarlovspengar
och bra jobbreferenser

N

u söker vi dig som vill jobba som fastighetsskötare i våra bostadsområden i
sommar. För att söka ska du uppfylla
följande kriterier:

Period 1 vecka 25–27 (6 platser)
Period 2 vecka 28–30 (6 platser)
Period 3 vecka 31–32 (6 platser)
ÅLDERSKRAV

Vi har valt 16-17-åringar eftersom just de har svårt
att få sommarjobb. Det är viktigt att man har fyllt
16 år när perioden för sommarjobbetär, eftersom
vi följer de arbetsmiljöregler som reglerar jobb för
minderåriga.

• Du har fyllt 16 år men är yngre än 18 år
• Du har god fysik
• Du är serviceinriktad och kan möta hyresgäster på
ett bra sätt

ARBETSUPPGIFTER OCH TIDER

Arbetet består av exempelvis ogräsrensning, skräpplockning och oljning av möbler. Sommarjobben
finns i tre perioder på två-tre veckor vardera över
sommaren.

18 år eller äldre?
HALLSTAHEM ÄR I BEHOV AV 2 sommarvikarier som

tillsammans med övrig personal jobbar med fastighetsservice i 3 månader under juni-augusti. Vi söker
positiva och ansvarsfulla personer som tycker om att
arbeta i både lag och självständigt. Du har god fysik,
är praktiskt lagd och arbetar effektivt. Vi ser gärna
kvinnliga sökanden.

VÄLKOMMEN ATT SÖKA!
Oavsett om du söker sommarjobb eller
sommarvikariat, så anmäler du ditt intresse via
vår karriärsida:

hallstahem.se
klicka på Jobba hos
oss
Sök senast 20 mars till
sommarvikarie och 31 mars till
sommarjobbare. Antagningar
sker löpande. Vid frågor, kontakta Katja Erola
på: tel 0220-77 40 07 eller
mejl katja.erola@hallstahem.se.
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MILJÖ & KLIMAT
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Emil Kumpula, Joel Hedberg, Elias Gustasson och Kristoffer
Kallio (ej med på bild) är grabbarna bakom UF-företaget.
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MILJÖ & KLIMAT

Cyklar får nytt liv
UF-företag återbrukar
övergivna cyklar
I EN LITEN LOKAL PÅ FINNSLÄTTEN jobbar Velo
Recycling med att reparera gamla begagnade cyklar.
UF-företaget startades av fyra gymnasie-elever, och
de hämtar sina cyklar hos bland annat Hallstahem.

– Hittills har vi hämtat 23 cyklar och i slutet av mars
hämtar vi fler, säger Emil.
HUNDRATALS ÖVERGVNA CYKLAR tas omhand av
Hallstahems fastighetsskötare varje år. Det rör sig
oftast om cyklar i dåligt skick som lämnats i cykelställ, källare och förråd. Situationen ute i området
skulle bli ohållbar om man inte gjorde rensningar
under både vår och höst.

– Vi måste skapa plats för de cyklar
som hyresgästerna använder, därför
måste vi rensa. Vi aviserar alltid före
vi gör våra cykelrensningar, i trapphuset och via sms. Alla misstänkt övergivna cyklar får en lapp fastlimmad. Tas lappen inte
bort inom en vecka så tar vi cykeln och förvarar den
inlåst hos oss i sex månader. Enligt lag är vi skyldiga
att göra det, oavsett cykelns skick. Under den här
perioden kan du som saknar din cykel höra av dig
till oss - då ger vi förstås tillbaka den mot beskrivning om vi har den, säger Tobias Olsson, fastighetsskötare på Hallstahem.

EFTER SEX MÅNADER tillfaller cykeln Hallstahem.

Tidigare år har cyklarna slängts som metallskrot
på Återbruket - men nu väljer man alltså att göra
en miljöinsats genom att låta så många cyklar som
möjligt få nytt liv.
– Många cyklar kan med lite kärlek rulla igen. Vi kan
vid behov byta bromsbelägg, sadlar, kedjor, växlar,
slangar och däck. Vi smörjer också upp dem och gör
dem trafiksäkra igen, säger Joel.

VELO RECYKLING TAR EMOT alla sorters vuxencyklar

och barncyklar som folk vill skänka. De får in alltifrån damtrallor till mountainbikes, och kollar alltid
av ramnumret mot Polisens register för stöldgods
innan de kör igång. Cyklarna säljs via Facebook
Marketplace, Instagram och Blocket. Hittills har
efterfrågan varit stor och mest populära är damtrallorna. Priset på en cykel varierar beroende på skick,
men brukar ligga mellan 500 kr - 1 800 kr.
– Vill du skänka eller köpa en begagnad cykel?
Mejla oss på velorecyclinguf@gmail.com eller följ
oss via Instagram @velorecycling_uf, uppmanar
Elias.
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MILJÖ & KLIMAT

Hur återvinns soporna?
... och varför måste vi
källsortera alls?
HEJ ALEX LOVEN, FASTIGHETSSKÖTARE PÅ HALLSTAHEM. HUR FUNGERAR
SOPSORTERINGEN IDAG?

– På många håll bra, men tyvärr
inte optimalt. Alla hyresgäster
måste sortera bättre för att vi ska få väl fungerande
miljöbodar. Det handlar om en beteendeförändring
som börjar i lägenheten. Vi har alla ett ansvar för en
bättre miljö, vilket källsorteringen bidrar till.

VAD LEDER FELSORTERINGEN TILL, FÖRUTOM ATT DET
ÄR EN MILJÖBELASTNING?

Förutom en större klimatpåverkan får vi smutsigare
miljöbodar, vilket försämrar trivseln för alla boende
och dessutom drar till sig fåglar och andra djur. Vi
som hyresvärd får också straffavgifter, vilket i sin
tur påverkar vårt ekonomiska resultat och därmed
hyran. Bättre sortering leder alltså till ökad trivsel,
bättre miljö och lägre hyreshöjningar i slutändan.
VEM TÖMMER MILJÖBODEN, OCH HUR OFTA?

Vi har avtal med Vafab Miljö. De anlitar firman
Allmiljö som tömmer restavfall och matavfall 1 gång
i veckan (på vissa områden varannan vecka), och ansvarar själva för tömning av förpackningar 1 gång i
veckan. Det sker vanligen på olika veckodagar. Begär
vi extra tömning sker det inom fem arbetsdagar.
VAD HÄNDER MED SOPORNA NÄR DE SORTERATS I
SITT RÄTTA KÄRL?

Matavfall är matrester, kött- och fiskben samt skal.
Men till matavfall räknas också servetter, hushållspapper och vissna blommor. Av matavfallet
görs biogas och gödsel. Biogasen används till bussar,
bilar och renhållningsfordon. Gödsel används som
gödning på åkrar. Plast i matavfallet förstör produktionen
av biogas och gödsel - därför är
det viktigt att du inte lägger
bruna påsen i en plastpåse!
PAPPERSFÖRPACKNINGAR sorteras, balas och körs
sedan till pappersbruket. Papperet blir nytt papper, antingen nya förpackningar eller papp utanpå
gipsplattor. Fibrerna i pappersförpackningar och
wellpapp kan återvinnas upp till åtta gånger innan
de är utslitna. Vid papperstillverkning av returmaterial sparas 15 procent av den energin som går åt vid
papperstillverkning med ny råvara.
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MILJÖ & KLIMAT

PLASTFÖRPACKNINGAR skickas till plaståtervinning där de rengörs i

olika steg och sedan mals ner till små flingor och smälts till plastkulor, s k granulat. Detta används sedan i tillverkningen av nya plastprodukter. Återvunnen plast kan formas till bland annat bullerplank,
lastpallar, parkbänkar, plastbackar, kabelskydd, häststaket, nya
förpackningar, nya påsar med mera. Genom att använda återvunnen
plast i tillverkningsprocessen sparas 75 procent av den energi som går
åt att göra plast av ny råvara. Dessutom sparas olja, 1 kg återvunnen
plast spar 1 liter olja.

GLASFÖRPACKNINGAR sorteras ytterligare och krossas. Det krossade

glaset blir nya glasförpackningar, men det används också vid tillverkning av glasfiber och betong. Vid användning av returglas sparas 20
procent jämfört med den energi som går åt vid tillverkning av nya
råvaror. Glas kan smältas och formas om hur många gånger som helst
utan att förlora kvalitet.

METALLFÖRPACKNINGAR finfördelas och sorteras med hjälp av en stor
magnet i olika metallslag. Det smälts sedan ner och används i tillverkningen av nya produkter. Det kan bli nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar. Metall kan återvinnas hur många gånger som
helst utan att det påverkar kvaliteten. Genom att använda återvunnen
metall i stället för att utvinna ny, sparas mycket energi. Att använda
återvunnen aluminium sparar 95 procent energi, återvunnen stål
sparar 75 procent energi.
TIDNINGAR sorteras, balas och körs till pappersbruk. Återvunnet

papper blir för det mesta nytt tidningspapper. Det kan också bli toalett- eller hushållspapper, förpackningskartong eller gipsskivekartong.
En liten del används till husisolering och hästströ. Pappersfibern kan
återvinnas 5-7 gånger. Vid användning av returfiber spars 15 % energi
jämfört med att använda ny råvara.

GLÖDLAMPOR OCH LYSRÖR

RESTAVFALL är allt som inte kan

sorteras. Det skickas till förbränning på Kraftvärmeverket i
Västerås.

BATTERIER sorteras i Göteborg
av maskiner som känner av olika
batterier. Därefter återvinns dem.
Kvicksilver går till slutförvaring.

återvinns i Småland. Lysrör
skickas till Tyskland som har bra
teknik för återvinning. Rören
vakuumsugs på kvicksilver och
glasen återvinns.
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TRYGGHET & TRIVSEL

Bli familjekompis
Nya vänskapsband genom
familjeupplevelser
VILL DU VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD på ett enkelt

sätt, men som gör stor skillnad i människors liv?
Familjekompis ger etablerade och nya svenska
familjer möjligheten att lära känna varandra, öka
förståelsen samt skapa värme mellan människor. Ge
din familj nya perspektiv genom att träffa en familj
från en annan kultur än din!

VAD ÄR FAMILJEKOMPIS?

Familjekompis, som är ett samarbete mellan Hallstahammars kommun och studieförbundet Bilda, vill
skapa förutsättningar för nya svenska familjer och
etablerade svenska familjer att lära känna varandra.
Allt görs på ett enkelt sätt som passar er och på lika
villkor.

samtidigt som du bidrar till ett varmare Hallstahammar. Alla typer av
familjekonstellationer är välkomna
att anmäla sig, säger projektledaren
David Wedegård.
HUR BLIR MAN FAMILJEKOMPIS?

Du anmäler ditt intresse genom att fylla i ett e-formuläret på www.familjekompis.nu. När ni anmält
er kommer vi att försöka matcha er familj med en
familj som vi tror kommer passa bra ihop med er.
Därefter kommer vi kontakta er och bjuda in till en
första träff som Bilda organiserar och bjuder på. Sen
är förhoppningen att riktig vänskap uppstår!
KONTAKT

– Vi vill på detta sätt bidra till meningsfulla relationer samt öka förståelsen för varandra. Vår målsättning är att alla ska kunna vara med, det kräver
inga förkunskaper utan det enda vi önskar är att
du är öppen för att testa att lära känna en ny familj
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David Wedegård, projektledare Familjekompis i
Hallstahammar
E-post: david.wedegard@bilda.nu
Tel: 070-274 77 89
Läs mer på: www.bilda.nu/familjekompis

TRYGGHET & TRIVSEL

Rent i trapphuset
Nytt förlängt avtal för
städ i trapphus och
gemensamma utrymmen
I BÖRJAN AV ÅRET vann Miljöpalatset en ny upphandling för städtjänster hos Hallstahem. Det innebär
att de får förnyat förtroende att städa i trapphus,
tvättstugor, källare, vindar och övriga gemensamma utrymmen. Städning sker en gång i veckan i
trapphus och hissar. Korridorer i källare och vindar
samt tvättstugor och gemensamma utrymmen
såsom cykel- och barnvagnsförråd städas en gång i
månaden. Avtalet med Miljöpalatset är på två år,
med möjlighet till förlängning 1+1 år.

– Vi har just nu 7 städare som jobbar i Hallstahems
bestånd. Våra anställda har vanligen ansvar för samma adresser kontinuerligt, säger Anestis Chartalidis,
VD på Miljöpalatset.

– Vi är tacksamma om du som boende tar med dig
din reklam från entrén till miljöboden. Vill du inte
ha reklam - sätt en skylt med "Nej tack till reklam" på
postboxen. Du ska också alltid städa tvättstugan själv
efter ditt tvättpass, sen gör vi en månadsstädning för
att hålla en bra nivå. Instruktioner och städmaterial
finns i din tvättstuga, säger Anestis.
Om du som hyresgäst har synpunkter på städningen
i din fastighet, så lämnar du en felanmälan.

HUR STÄDAS MITT HUS?
En gång i veckan:
• Trapphus och hiss sopas/våttorkas
• Lister & foder dammas
• Fönsterpartier putsas från fläckar
• Avtorkningsmatta i entrén skakas/rengörs
• Räcken, kontakter & inventarier torkas av
• Skräp & fimpar tas bort från utsida entré
• Borrttagning av affischering & tejp utanför
anslagstavla

En gång i månaden:
• Tvättstugan inkl toalett rengörs (golv
sopas/fuktmoppas, inventarier och tvättmedelsfack torkas av och rengörs, papperskorgar töms)
• Korridorer i källare och vindar samt cykeloch barnvagnsrum städas (Löst smuts sopas
bort, inga större mängder synligt damm får
förekomma, klottersanering.
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HALLSTAHEM BYGGER

Dags för nya
spännande projekt
Planerade byggprojekt under 2022
KNEKTBACKEN, NYPRODUKTION

Nu när både stambytet på Surbrunnsvägen/Tunalundsvägen är klart och Myrans Trygghetsboende
55+ är inflyttat så är det dags att börja arbeta med
nästa två stora investeringsprojekt på
Hallstahem.

Ca 34 lägenheter • fem våningar • byggstart
2022/23 • inflyttning 2023/24

KOLBÄCK, STAMBYTE HAGVÄGEN
100 lägenheter • 5 huskroppar •byggstart
2022/2023 • klart 2024/25

NÄSTA STAMBYTE MAN nu börjat

arbeta med är Hagvägen 12-20 i Kolbäck. Det är dessa fastigheter som
har störst behov av renovering just
nu i Hallstahems bestånd.

– Stambytet kommer att göras i två etapper där

Hagvägen 12-16 är första etapp och Hagvägen 18-20
etapp 2. Byggarbetet beräknar vi påbörja i slutet av
2022 eller början av 2023. Före dess ska vi genomföra en omfattande inventering, som blir ett underlag i upphandlingen av entreprenör för projektet.
Vad som kommer att ingå i stambytet vet vi inte
förrän inventeringen är klar. Berörda hyresgäster
kommer att informeras kontinuerligt, säger Håkan
Jansson, projektchef på Hallstahem.
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KNEKTBACKEN BLIR NÄSTA nyproduktion. Här

planeras ett nytt femvåningshus på egen mark med
34 lägenheter, mellan två befintliga femvåningshus.
Idag ligger en fotbollsplan i gräs på platsen som inte
används. Lägenheterna blir i storlek 1-3 rum och kök.
Byggstart beräknas till 2022/2023 och inflyttning
sker under 2023/2024, säger Håkan.
Projektet är ännu i sin linda, mer information kommer längre fram. Lägenheterna kommer vara möjliga
för alla att söka. Du som är intresserad av detta projekt ställer dig i Hallstahems vanliga bostadskö.

HALLSTAHEM BYGGER

Detta är fasadskisser på ett tidigt stadie. Utformning och färger kan komma att ändras under projektets gång.
Huset får fem våningar, inte sju som på bilden.
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VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

Planerade investeringar
& underhåll 2022

U

nder 2022 är det mycket på gång ute
i bostadsområdena. Här listas lite av
det som planeras under året. Detta kan
komma att ändras om oförutsedda
saker händer som gör att man behöver
prioritera om, t ex akuta skador på fastigheterna.
Områdescheferna Ove (område 1) och George
(område 2) beslutar i samråd med sin personal vilka
prioriteringar som ska göras.
Resultatet av kundenkäten är också något som vägs
in innan projekten dras igång. Främst påverkar dock
kundenkäten arbeten som planeras efter sommaren.

OMRÅDE 1
Centrum (östra), Lövboås
• Balkongrenovering, Nämndemansgatan 3
• Fönsterbyte, Trädgårdsgatan 30-34
• Säkerhetsdörrar Parkgatan 6-8 ev även fler
• Ventilationsåtgärder Nämndemansgatan 3
• Hissrenovering Trädgårdsgatan 6
• Ommålning fasad Parkgatan 4
• Ny belysning, Parkgatan 4
• Nya markiser, Parkgatan 4
• Cykelbodar, Surbrunnsvägen 4, 6, 8, 10,
Tunalundsv 3 och Nämndemansg 3
• Omskyltning parkeringar, hela området
• Takrenovering Trädgårdsgatan 16
• Grönyterenovering Snevringe- &
Bofinksvägen

OMRÅDE 2
Knektbacken, Östra Nibble,
Centrum (västra), Kolbäck, Strömsholm
• Nya bokningstavlor tvättstugor, Fredhem
• Fönsterbyte, Fredhem
• Fasadtvätt, LED-belysning, Sofielundsv. 22-24
• Plantera buskar/växter, Trädgårdsg. 50
• Troaxförråd och LED-belysning, Trädgårdsg. 50
• Säkerhetsdörrar, Hästhovsvägen 13
• Säkerhetsdörrar, Smörblommevägen 14
• Ventilation, Smörblommevägen 14
• Komplettera utebelysning, hela området
• Solceller Lövåsens äldreboende

Östra Nibble får säkerhetsdörrar och postboxar.
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TÄVLING
Hur ofta städar vår städentreprenör i
trapphuset?
1. En gång i veckan
X. Varannan vecka
2. En gång i månaden
Vad kan du vinna?
Svarar du rätt kan du vinna
en snygg termos. Svaret hittar du
här i tidningen.

Skicka ditt svar till:
info@hallstahem.se senast den
30 april. Märk mejlet
"TÄVLING UTSIKTEN". Ange
namn och kontaktuppgifter.
Vinnaren meddelas per telefon.

GRATTIS!
I förra numret ställde vi
följande fråga: Vi skickar
inte längre ut hyran via
brev, utan hänvisar till
Mina Sidor eller att betala
via autogiro eller e-faktura.
Varför?
Rätt svar: För att minska på
papper och transporter och
därmed bli mer klimatsmarta
Vinnare av en termos blev
Hans Sundh,Trädgårdsg. 4.
Grattis!

TRYGGHET

Ladda inte bilen i
garaget

UNDERHÅLL

Radonmätningar
Radonmätningar genomförs nu
under en treårsperiod i 1200 av
Hallstahems lägenheter. Mätdon
placeras då i utvalda lägenheter
under några månader. De fastigheter som ligger över gränsvärdet
för radon i bostadshus, utreds
och åtgärdas med t ex förbättrad
ventilation.

Berörda hyresgäster informeras
alltid inför mätningen och om
resultatet av mätningen, oavsett
om värdena visar under eller över
gränsvärdet på 200 bq.

TRIVSEL

Var slänger du hundbajset och fimparna?
Du är väl inte en av dem som
lämnar hundbajspåsen och slänger fimpen direkt utanför entrén till
ditt hus? Bra! Dessa ska nämligen
slängas direkt i miljöbodens kärl
för restavfall. Tack för att du är
omtänksam mot dina grannar!

NY WEBB

Tillgänglig webbplats
med sökfunktion
Som du kanske har märkt har
hallstahem.se fått en ansiktslyftning. Ett fräschare yttre, men
samma bra funktioner.
Dessutom mer tillgänglig för dem
med funktionsnedsättning och
mer användarvänlig generellt. Det
är enklare att se och tabba sig
fram till länkar och i menyer. Vi har

Att ladda sin elbil i garaget i ett
vanligt vägguttag är inte tillåtet
pga brandrisken. Gör du det så
riskerar du att bli ansvarig i
händelse av brand. Hör av dig till
oss om andra alternativ.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
också smidigare undermenyer för
innehållet, en praktiskt sökfunktion och mer överskådliga Mina
Sidor. Välkommen in!

Du följer väl oss på Instagram?
Här kan du hålla dig uppdaterad på vad som
händer på Hallstahem
och i bostadsområdena.
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SENIORGLÄDJE FLYTTAR

Ny verksamhet på Parkgatan 4

VANLIGA FRÅGOR
Mitt förråd ligger i ett rum som är
skyltat som skyddsrum. Ska det
vara så?
/Ola

Inom kort flyttar kommunen
delar av sin verksamhet, bland
annat Seniorglädje på Trädgårdsgatan 4, till en mer tillgänglig lokal
på Parkgatan 4. Här kommer du
finna personal för Anhörigstöd,
Seniorglädje & Demensteamet.

Hej Ola! Det stämmer att vissa förråd är placerade i skyddsrumsklassade utrymmen. Tanken är att de
ändå ska kunna utrymmas snabbt
vid behov. Vi ser just nu över alla
skyddsrum för att säkerställa att
ett iordningsställande är möjligt
inom 48 timmar.
/Ove, områdeschef

– Dessa tre verksamheter samverkar mycket idag, därför är det
bra att vi sitter samlade på en
plats. Vi kommer att ha öppet
måndag-fredag och invigning
sker i slutet av april, säger Paolo
Sandblom och Evelina Nettelbladt
på Socialförvaltningen i Hallstahammars kommun.

Varför betalar vissa för sin varmvattenförbrukning och andra inte?
/Hanna
Hej Hanna! Alla betalar för sitt
varmvatten, bara på olika sätt.
Vid alla större ombyggnationer
och nyproduktion sätter vi in IMD,
individuell mätning. Då betalar du
endast för det du själv använder.
De som inte har IMD har en högre
grundhyra.
/Tommy, Drift- och teknikchef

Kan man skriva på sitt kontrakt
digitalt?
/Zamira

Vi har internet
och tv för dig!
fibra.se
KONTAKTA OSS:
Telefon:
0220–77 40 00
16
Mejl: info@hallstahem.se

HÄR FINNS VI:
Webb: hallstahem.se
Besök: Parkgatan 2

VI ÖNSKAR DIG
EN VARM OCH
FRISK VÅR!

Hej Zamira! Ja, vi använder oss av
signering via BankID, men det går
också bra att signera via sms. Kravet är att du har en e-postadress.
/Ann-Katrin, kundvärd uthyrning

Jag har bytt telefonnummer,
behöver Hallstahem veta det?
/John
Hej John! Ja, vi behöver veta det
för att din porttelefon ska fungera
samt vid kontakt med dig. Du
ändrar uppgifter på hallstahem.se
och Mina sidor.
/Ibrahim, kundvärd

