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Områdena grönskar
Sommarpersonalen hjälper till att hålla utemiljöerna vackra

Trollebo blir
Hallstahem Arena
Samarbeten lokalt gynnar alla

Gå med i bilpool,
vinn weekend!
Sommarerbjudande

LEDARE

Längtan efter
mänskliga möten
Att börja på ett nytt jobb som fastighetschef mitt
under coronarestriktionerna är en ny sorts utmaning
för mig. Den första tiden är i vanliga sammanhang
tillägnad personliga möten, att lära känna kollegorna
och bygga relationer för att skapa bra samarbeten
framåt. Det är lika viktigt nu som tidigare - man får
bara finna sig i att göra det på nya sätt.

A

tt mötas ansikte mot ansikte ger så mycket mer än
mellan två skärmar. Nyanser i samtalen, kroppspråk och
stämningen i ett rum - allt det sammantaget leder relationerna och samarbetena framåt. Jag hoppas och tror
att vi efter sommaren får chans att mötas mer - inte bara
kollegor emellan utan även med er hyresgäster. Det är tillsammans
med er vi skapar bättre bostadsområden och lägenheter.
Just nu får vi mycket beröm för det arbete vi gör med våra utemiljöer.
Det växer så det knakar just nu och vår fastighetspersonal gör ett
kanonjobb med att hålla grönytorna klippta, rabatterna rensade och
buskarna ansade. Jag är imponerad över hur fina bostadsområden
vi har i beståndet. Det finns också mer potential i utemiljöerna som
jag vill kika närmare på framöver, tillsammans med mina duktiga
kollegor. Jag vill se mer varierad, lummig växtlighet och fler naturliga
platser för alla generationer att mötas på. Jag ser också fram emot
att få lära känna och vara med och utveckla en mindre kommun som
Hallstahammar - vilket jag tror skiljer sig en del mot Stockholmsförorterna där jag tidigare arbetat.
Och du - även om vi fortfarande har stängt
vårt Kundcenter för spontana besök, så vill vi
ha dina synpunkter! Mejla eller ring oss och
säg vad du tycker! Det är genom dig vi blir en
bättre hyresvärd.
Zara Lahouar
Fastighetschef
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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
Kundcenter är stängt för
spontana besök pga corona.
Endast nycklar och bokade
möten. Ring på porttelefonen.
Se telefontider när vi är här.
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
Serverado: 08–5000 5777
TV, INTERNET OCH
TELEFONI VIA FIBRA STADSNÄT
Besök fibra.se/hallstahammar
eller kontakta din tjänsteleverantör
FELANMÄLAN
hallstahem.se/minasidor

Bil står för länge
på gästparkeringen
- hur gör jag?
Har det stått en bil parkerad
för länge på gästparkeringen?
Då ringer du till Securitas på
tel 0220-77 40 50 och anger
registreringsnumret på bilen.
Securitas åker då ut och kontrollerar fordonet. De sätter max fem
böter, därefter skickas brev ut till
ägaren med en anmodan om att
flytta bilen annars kommer den
att forslas bort. En avställd bil får
aldrig stå på din hyrda p-plats, den
bötfälls också.

Pappersfakturorna försvinner i år
Snart slutar Hallstahem helt
med att skicka ut pappersavier
via post. Hyresavin för
november, som skickas i mitten
av oktober, blir den sista som
skickas. Därefter övergår man
helt till andra betalsätt.
- Idag får många av våra kunder
fortfarande sin hyresavi per post
i sin brevlåda, trots att vi erbjuder
andra miljövänligare betalsätt. För
att få fler att ansluta till e-faktura
och autogiro, har vi nu beslutat

att helt enkelt sluta erbjuda något
annat. Behöver man avin på pränt,
kan man öppna den som pdf från
Mina Sidor och själv skriva ut den,
säger Emma West, ekonom på
Hallstahem.
För att ansluta till autogiro - gå
in på hallstahem.se, Att bo hos
oss och Hyresinbetalningar så är
det gjort på några få klick med
BankID. Eller ring oss så skickar vi
en blankett till dig som du fyller i
och lämnar/skickar tillbaka.

Så håller du dig sval hemma
Söker du laddplats
för din elbil?
Har du egen elbil, eller funderar
du på att skaffa en? Då kan du
ansöka om att få din befintliga
motorvärmare omvandlad till en
som är lämplig för elbilsladdning.
Hör av dig till Kundcenter, så
undersöker vi hur möjligheterna
ser ut på just din adress. Under
året kommer det dessutom gå att
söka tio färdiga laddplatser för
elbilar, placerade på fem adresser
i vårt bestånd. Mer info kommer
under hösten, håll utkik!

Sommaren är här och med den
värmen. Men hur ska du göra
för att hålla din lägenhet och
dig själv sval?
De flesta av Hallstahems hus är
byggda med frånluftsventilation
eller självdrag. Båda bygger på
att luft lämnar lägenheterna
genom ventilationen och ny luft
kommer in direkt utifrån genom
ventiler i fönster eller väggar.
Om luften utanför är varm så
blir det varmt inomhus.
Vid normalt sommarväder
fungerar det här bra eftersom
temperaturen normalt går
ner under natten och då kyler
ner husen och lägenheterna.
Däremot om nattemperaturen

är fortsatt hög fungerar inte detta,
vilket kan vara bra att känna till
om kommande sommar blir väldigt
varm. Ett tips är att i förebyggande
syfte skaffa sig AC eller fläkt till
lägenheten och tänka på följande:
• Dra för persienner och gardiner
under dagtid
• Vädra under dygnets svalare
timmar
• Drick mycket vätska
• Ha alltid en flaska vatten i kylskåpet, så slipper du låta vattnet rinna
• Undvik fysisk aktivitet under
dygnets varmaste timmar
• Välj svala, lätta kläder
• Ta en svalkande dusch
• Visa extra omtanke för äldre
grannar, släktingar och vänner för
att säkerställa att de mår bra.
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Anders njuter av
sitt nygamla hem
Lägenheten på Surbrunnsvägen rustades och blev
som ny
-DET BLEV VERKLIGEN ett stort lyft i vår vardag, säger
Anders Kvist när han tillsammans med hustrun Lena
tar emot oss i trean på Surbrunnsvägen. Under våren
genomgick lägenheten ett stambyte, som en del i det
treåriga investeringsprojektet på Växthuset som nu
Hallstahem är i slutskedet av. I vinter blir de sista
lägenheterna av 305 st klara.

Anders och Lena har bott i samma lägenhet i åtta år
nu och har tidigare bott även på Snevringevägen. De
har aldrig varit så nöjda med sitt boende som de är
just nu.
–Mälarbygg har gjort ett fantastiskt jobb! Visst var
det jobbigt att bo mitt i renoveringen under 6 veckor
när det pågick - vi fick plasta in halva sängen och
Lena bodde vardagsrummet på grund av dammet.
Men det var ändå värt besväret att få det så här fint.
Det känns fräscht och lättstädat. Hantverkarna var
alltid vänliga och hjälpsamma.
Paret valde dusch istället för badkar, vilket innebar
att de även fick plats med en egen tvättmaskin i
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Det var ändå värt
besväret att få det så
här fint
badrummet. Förutom nytt badrum och WC isolerades sovrumsväggen mot balkongen. Och förstås
en massa andra saker som t ex förbättrad ventilation,
porttelefoni och säkerhetsdörr.
–Man förstår hur mycket det är i ett stambyte - det är
ju inte bara det vi hyresgäster ser utan en massa annat
som förbättrar kvaliteten på huset, säger Anders. Det
är verkligen ett lyft för både lägenheten och huset. Vi
gillar den här delen av Hallsta, det är lugnt, trevliga
grannar och nära till centrum när man behöver
handla. Här kommer vi bo länge, säger han.

Anders visar det stora badrummet. Den tidigare dörren
mot sovrummet har satts igen för att ge mer utrymme.

NU ÄR STAMBYTET PÅ SURBRUNNSVÄGEN/
TUNALUNDSVÄGEN SNART KLART - VAD
BLIR NÄSTA PROJEKT?

– Vi tittar på flera adresser. Behovet
är stort på flera ställen. Vi har
en långsiktig plan på många år
framåt för kommande stambyten.
En avgörande faktor är antalet
vattenskador i en fastighet. Det är ett tydligt tecken
på att det är dags att göra ett större ingrepp i huset.,
säger Lotta Hanssen, ombyggnadssamordnare på
Hallstahem.
Omfattningen av ett stambyte bestäms från projekt
till projekt. Det kan alltså skilja sig åt vilka åtgärder
man väljer att göra från en adress till en annan. Allt
beror på fastighetens unika behov.
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Alla kan bidra till klimatet
Hallstahem är med och
gör Sverige mer hållbart

eldrivet. Vi har också gjort oss av med dieselslukande
bilar och traktorer under de senaste åren, till förmån
för eldrivna servicebilar och golfbilar.

ostadsbolagen har en viktig roll för Sveriges
klimatomställning och hittills har 185 bostadsbolag med sammanlagt över 715 000
lägenheter anslutit sig till Allmännyttans
Klimatinitiativ. Då världen står inför en oerhört stor
klimatutmaning måste vi alla vara med och bidra.

HUR KAN DU SOM HYRESGÄST BIDRA?

B

VAD GÖR HALLSTAHEM?

- Vi jobbar på flera fronter i det här för att bidra, säger
Johan Ollberg, teknik- och miljöchef på Hallstahem.
Fram till år 2030 ska all energi vara baserad på
förnybara eller återvunna bränslen. Mälarenergi har
kommit långt där, vilket är bra eftersom de just nu är
vårt energibolag. Vi investerar också i nya solcellsanläggningar varje år för att kunna producera egen
förnybar energi. Senast installerades en anläggning
på Nämndemansgatan 1, och i år kommer en upp
på Myrans nyproduktion i Kolbäck. Vi jobbar också
successivt för att förvandla vår fordonspark till en fossilfri sådan. Där har vi en bit kvar - men när våra bilar
och maskiner behöver bytas ut, så är det alltid till
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- Bygg- och fastighetssektorn står för 20 procent av
Sveriges utsläpp av växthusgaser och bostadsföretagens hållbarhetsarbete spelar stor roll för om vi
ska uppnå miljömålen i Sverige. Men för att lyckas
minska miljöpåverkan och få ett grönare boende
behöver alla medverka – både bostadsbolagen, deras
medarbetare och du som hyresgäst. T ex kan du lära
dig mer om hur du kan leva mer klimatsmart hemma
genom gratiskursen nedan, som bara tar 20 min.

SNABBKURS I GRÖNT OCH
KLIMATSMART BOENDE FÖR HYRESGÄSTER
Gå in på sverigesallmannytta.se och klicka på
Klimatinitiativet för att hitta länken till utbildningen. Tack för att du gör vad du kan för att
minska din egen klimatpåverkan!

MILJÖ
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Bli medlem - vinn weekend!
Bli medlem i bilpoolen
och tävla om weekend
med fri elbil + hotell

U

nder sommaren kör vi en kampanj för att
öka antalet medlemmar i Hallstahems
bilpool. Du som registrerar dig som medlem senast 16 juli får fri månadskostnad
under juni-aug, samt tävlar om en weekend med fri
användning av bilen (värde 975 kr), samt en övernattning på hotell för 2 personer (värde 2000 kr).
Vinnaren meddelas den 20 juli. Ev vinstskatt betalas
av vinnaren.

VARFÖR ÄR BILPOOL SÅ BRA?

Bilpool är perfekt för dig som behöver bil eller en
extra bil, men bara ibland. Det är oftast mindre kostsamt att använda jämfört med att äga en egen bil.
Hallstahems elbilspool har en helt eldriven Nissan
Leaf med räckvidd på 20-30 mil på en laddning.
Elbilar som drivs med förnyelsebar el bidrar till att
man kan transportera sig utan att släppa ut några
fossila växthusgaser.
HUR GÖR JAG FÖR ATT ANVÄNDA BILEN?

Registrering, bokning och nyckelhantering sker
digitalt via företaget Move About. Är du hyresgäst – kontakta Hallstahems kundcenter för en
kampanjkod. Övriga använder koden Hallstahem
vid registrering, för att få gratis medlemsskap för
sommaren. Frågor ang kampanjen? Hör av dig till
lina.andersson@hallstahem.se.

HALLSTAHEMS
ELBILSPOOL
PRIS MEDLEMSSKAP
Gratis medlemskap för alla som registrerar sig
från 21 juni-31 augusti. Gratis för Hallstahems
hyresgäster även efter kampanjen, för övriga
50 kr/månad.
PRIS KÖRNING:
95 kr/timme
5-timmarsbokning för 375 kr
1 dygn för 725 kr
Hel helg för 975 kr
Försäkring ingår och du betalar inga kilometeravgifter eller bränsleavgifter. Läs mer på
webben hallstahem.se och registrera dig på
moveabout.se
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VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

Fräschare utemiljöer
Grönt och skönt när vi
satsar stort på utemiljön

D

et märks att det läggs extra krut på utemiljön i år. Många synpunkter kommer in om
att gräsmattorna hålls i fint skick, och nu
kommer årets sommarjobbare lägga sina
händer på rabatter och buskar för att rensa och hålla
fint. Här intill syns lite av det fastighetsförvaltningen
har arbetat med hittills i år.

Fasadtvätt på Snevringevägen.

- I år har vi tagit in 18 sommarjobbare 16-17 år,
samt 4 semestervikarier över 18, säger Katja Erola
som ansvarat för rekryteringarna. Sommarjobbarna
jobbar i treveckorsperioder med målning, rensning
och skräpplockning. Vikarierna kör gräsklippare och
andra maskiner, samt täcker upp för ordinarie personal. Samtliga bär kläder med Hallstahems logga på
t-shirt eller kepsar. Säg gärna hej till dem när ni möts
i områdena!

Nya planteringar på Bulten.
8

Emil klipper gräs vid Trädgårdsgatan.

VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

Pallkragar och markarbete vid Hyresgästföreningens lokal, Knektbacken.

Nyplantering och markarbeten vid Lövåsen.

Markarbete och belysning, parkeringen Fasanvägen.

Ny kompisgunga, Fredhem.
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PARTNERSKAP

Ny prägel på Trollebo

Trollebo byter namn till
Hallstahem Arena

T

rollebo IP i Hallstahammar har nu fått en
ny huvudsponsor. Hallstahem går in som
arenanamnsägare i fyra år, mellan 20212024. Anläggningen har två naturgräsplaner
och en konstgräsplan, och nyttjas av bland annat HSK
Fotboll med sina 300 medlemmar som även har sin
klubblokal där.
- Det känns jättebra att vi på det här sättet kan stötta
en lokal förening som varit verksam i kommunen
sedan tidigt 1900-tal och som har en ambitiös verksamhet för barn och unga. Samtidigt kan vi sätta vårt
namn på den lokala kartan ytterligare och med det
visa att vi är och vill vara en aktiv samhällsbyggare i
vår kommun, säger Lina Andersson på Hallstahem,
som ansvarar för partnerskapen med lokala föreningar.
- Vi är glada över att Hallstahem som är ett lokalt bolag valt att ingå partnerskap med HSK Fotboll och på
det viset stödjer föreningsverksamheten i kommunen.
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Nu hoppas vi bara att seriespelet kommer igång så att
vi kan få släppa in publik till nya Hallstahem Arena,
säger Jan Holmström, ordförande HSK Fotboll.
HUR JOBBAR HALLSTAHEM MED SPONSRING?

- Att engagera sig lokalt ser vi som en självklarhet.
Att få se barn och ungdomar utvecklas ger mycket
tillbaka, men det ger oss också en plattform att
möta befintliga och nya kunder. Vi blir synliga och
kan marknadsföra oss och samtidigt bidrar vi till
något som är positivt för både föreningslivet och
kommunen, menar Lina Andersson. Pengarna ska
komma så många tillgodo som möjligt, eller träffa
ett särskilt behov som finns i bostadsområden eller
i kommunen som helhet. Samarbetet ska gynna i
första hand barn och ungdomar, vilket förväntas öka
tryggheten och trivseln totalt sett i kommunen.
De övriga sju föreningar som har ingått partnerskap med Hallstahem för 2021, med möjlighet till
förlängning under 2022, är Hallsta Ridklubb, Ekeby
BK, Hallstahammars Brottningsklubb, IBK Hallsta,
Hallstahammars Bordtennisklubb, Strömsholms GK
och Hallstahammars Kultur- och Idrottsförening.

PARTNERSKAP

Ekeby BK ordnar sommarkul
Alla barn 7-14 år är
välkomna till fotbollsplanerna på Ekliden

T

yvärr väljer Hallstahem även denna
sommar att ställa in Summer Camp på
Multiarenan, på grund av rådande coronarestriktioner. Istället kan nu Ekeby BK
erbjuda sommarlovsaktiviteter under två dagar i
egen regi. Ekeby BK är en av åtta lokala föreningar
som Hallstahem har ingått partnerskap med för
2021.
Sommarkul arrangeras på Ekliden där du som är
7-14 år kan att prova på bumperballs, prickskytte
och fotboll. På grund av corona så kommer de, om
det behövs, att begränsa antalet deltagare eller
att dela in barnen i mindre grupper för att kunna
sprida ut sig på gräsplanerna.

SOMMARKUL
FÖR BARN 7-14 ÅR!
NÄR?
22-23 juli kl 12-17
VAR?
Eklidens fotbollsplaner, Ekebyvägen 14 i
Hallstahammar
HUR?
Gratis! Ingen föranmälan. Det kan behövas
gruppindelningar eller begränsningar i antalet
deltagare, pga coronarestriktioner.
FRÅGOR?
Kontakta Niko på tel 073-6551093 eller via
mejl ljevarniko@hotmail.com
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LOKALER

Nya förråd
skapas

Knektbacken

Gamla matkällarförråd
omvandlas och hyrs ut

M

atkällarförråd var ett vanligt inslag
när man byggde fastigheter på
50-60-talen, då man behövde lagra
konserver och annat som behövde stå
lite kallare men inte fick plats i de små kylskåpen
som erbjöds på den tiden. Nu är
situationen en annan och de matkällarförråd som finns kvar är mest
fyllda med gammalt bråte. Det vill
man nu komma tillrätta med, eftersom det är outnyttjade utrymmen
och dessutom en brandrisk.
- Vi har valt ut ett antal adresser attt börja med (se
rutan här bredvid) men planen är att successivt
ta bort alla matkällarförråd och göra om till större
förråd som vi kan hyra ut till de som behöver
extra förvaringsutrymme, säger Jimmy Robertson,
områdeschef på Hallstahem. Du som har saker i
ditt gamla matkällarförråd idag behöver omgående ta hand om dessa och lägga in i ditt vanliga
förråd eller i lägenheten, betonar Jimmy.
De nya förråden som skapas kommer att läggas
upp som lediga lokaler på Hallstahems webb

12

De flesta förråd är fulla med en massa skräp som
hyresgäster lämnat kvar vid utflytt.

när de är klara. Storlekarna på förråden kommer
att variera från 2 kvm till 20 kvm. Det kommer att
bli troaxlösningar, dvs förråd med galler för både
väggar och dörrar. Håll utkik på hallstahem.se under
hösten om du är intresserad av att hyra ett extra
förråd.

HÄR TITTAR VI PÅ ATT OMVANDLA MATKÄLLARNA
• Lövboås (Snevringevägen, Bofinkvägen,
Fasanvägen
• Trädgårdsgatan
• Surbrunnsvägen
• Tunalundsvägen

HANTVERKARNA

Tryggare dörrar
Secor byter till säkerhetsdörrar på flera områden
HEJ IDA WALLIN, PROJEKTLEDARE OCH SÄLJARE PÅ
SVENSKA SÄKERHETSENTREPRENADER / SECOR.
VILKA ÄR NI OCH VAD GÖR NI ÅT HALLSTAHEM?

Svenska Säkerhetsentreprenader är
ett av 16 Secor-bolag i Sverige som
installerar Daloc säkerhetsdörrar.
Vår expertis är säkerhetsdörrar till
lägenheter. Dörrarna tillverkas i Töreboda, Mellerud och Orresta. Vi är
verksamma i Mälardalen sedan 2001. Ca 25 % av vår
omsättning i Mälardalen kommer från kommunala
bostadsbolag inom allmännyttan.
HUR GÅR ETT DÖRRBYTE TILL?

När vi får ett uppdrag lägger vi först en tidplan.
Nästa steg är att kontrollmäta på plats sex veckor
före planerat dörrbyte. Det görs i några lägenheter
på den aktuella adressen, ofta på flera våningsplan,
så att vi säkerställer rätt mått på dörrarna. Minst en
vecka före dörrbytet aviserar vi till hyresgästerna
att bytet är på gång. För hyresgästens del innebär
det att de behöver plocka undan saker en meter in i
hallen, så att vi får utrymme att arbeta. När arbetet
väl drar igång färdigställs i regel 6 lägenheter per
dag i projektet. Dörrarna får alltid nya karmar och
dörrfoder, samt har alltid ringklocka och titthål integrerat. Den gamla låscylindern flyttas över till den
nya dörren, om vår uppdragsgivare inte beställer
ett låsbyte samtidigt. Vi monterar även postboxar i
entrén och tidningshållare utanför dörren.
VILKA ÄR FÖRDELARNA MED SÄKERHETSDÖRRAR?

Den allra största fördelen med en säkerhetsdörr är
att den är just säker – mot brand och inbrott. Dörren
står emot brand i minst 30 min och förvandlar
lägenheten till en egen brandcell vilket minskar

Installatören Jonny Olsson förbereder en av säkerhetsdörrarna för montage.

risken för att branden sprider sig vidare i huset. En
annan stor fördel är att det blir tyst i lägenheten – du
slipper ljud från trapphuset. Många tycker också att
det är skönt att slippa brevinkast – postboxarna i
entrén blir en naturlig mötesplats för grannarna i
huset.
VILKA UPPDRAG HAR NI FÖR HALLSTAHEM JUST NU?

Nu arbetar vi för fullt på Trädgårdsgatan 50 och Tunalundsvägen 3, där 150 lägenheter får nya dörrar.
Framöver har vi ett källardörrsbyte på Snevringevägen, samt färdigställer dörrbytet på sista etappen av
stambytet på Surbrunnsvägen/Tunalundsvägen som
får nya säkerhetsdörrar, entrépartier och källardörrar inne och ute. Vi har avtal i två år till med HBV,
som Hallstahem handlar via.
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HALLSTAHEM BYGGER

Knektbacken

Myrans arbetsmyror
JSB jobbar i rask takt
mot färdigställande
MYRANS TRYGGHETSBOENDE 55+ I KOLBÄCK färdigställs nu i rask takt inför inflyttningen 1 november.
Besiktningen av alla 37 lägenheter och resten av
fastigheten är planerad till september. Mycket är
gjort redan före sommaren - badrummen är kaklade,
balkonger och inglasningar är på plats, kök och dörrar är monterade och kompletteringar av rör, el och
ventilation genomförs just nu. Även förrådsbyggnaden och miljöboden är på plats. Återstår gör vitvaror
och en hel del markarbeten och cykelförråd, inklusive uteplatserna i markplan, planteringar, bänkar
och bord. Åk gärna förbi och kika på vår kommuns
senaste nytillskott på hyresmarknaden, det blir en
riktig pärla i Kolbäcks centrum på Vallbygatan 17!
VID TIDIGARE NYPRODUKTIONER, senast på Norra

Prästgårdsgatan, har man haft visningar för allmänheten före inflytt. Intresset brukar vara enormt - det
är ju ändå några år mellan varje nyproduktion av
hyresrätter i Hallstahammar och många är nyfikna
på resultatet invändigt. Dock sätter corona käppar i
hjulet även här.
- I dagsläget planerar vi inte för någon visning för
allmänheten, eftersom vi inte kan säkerställa restrik-
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tioner om avstånd ur smittskyddssynpunkt. Självklart ska vi visa huset
på webben och i våra sociala kanaler
istället, säger Håkan Jansson, projektchef på Hallstahem.
INTRESSERAD AV ATT BO I MYRAN I FRAMTIDEN?

Du som är intresserad av att bo i Myran i framtiden
registrerar dig som sökande på vår webb och loggar
in på Mina sidor en gång per år för att behålla dina
poäng. Lägenheter i Myran som blir lediga vid uppsägningar kommer att fördelas genom den vanliga
kön enligt den ordinarie uthyrningsprocessen. Det
finns alltså ingen separat kö för dessa lägenheter,
utan du söker som vanligt på hallstahem.se.

PLANERADE PROJEKT
KNEKTBACKENS FOTBOLLSPLAN
Ca 20 lägenheter • 5 våningar • prel byggstart 2022

RONDELLEN
Cirka 55-60 lägenheter • 3-7 våningar

TÄVLING

Varför är det viktigt att ha en hemförsäkring?
1. Det är en ekonomisk trygghet
vid t ex brand, stöld eller vattenskada, och man har skydd även
om man själv orsakat skadan.
X. Det ger rätt till en ny bostad
om man vill byta.
2. Det gör det möjligt att hyra ut
sin lägenhet i andra hand utan
godkännande från hyresvärden.

KUNDFORUM

Svar på vanliga frågor
Du vet väl att du som kund
kan söka svar på våra vanligaste
frågor, eller ställa en egen fråga, i
vårt kundforum på hallstahem.se?
Leta efter någon av symbolerna
här bredvid på hallstahem.se, så
kommer du till forumet.

MILJÖ

Samla din matolja
- häll inte ut i slasken!
Visste du att:
• matfett som spolas ned i ditt
avlopp stelnar och bildar proppar
• det är dyrt för kommunen att
fixa stopp och översvämningar
• det går att återvinna fettet till
nya produkter
From augusti kan du hämta en
EcoTratt på Kundcenter som du
skruvar på en petflaska och häller
din matolja i. Flaskan lämnar du
sen på Återbruket för återvinning.

Vad kan du vinna?
Svarar du rätt kan du vinna
ett kit för utflykter utomhus.
Svaret hittar du på vår webb.
Skicka ditt svar till:
info@hallstahem.se senast den
30 juli. Märk mejlet
"TÄVLING UTSIKTEN". Ange
namn och kontaktuppgifter.
Vinnaren meddelas per telefon.

VANLIGA FRÅGOR

GRATTIS!
I förra numret ställde vi
följande fråga:
Vad ska du göra om du är
intresserad av att bo i kommande nyproduktion?
Rätt svar: Om du inte redan
står i bostadskön, bör du
registrera dig och logga in en
gång per år
Vinnare av ett kit för utflykter utomhus blev Kerstin
Blomgren, Barnängsgatan.
Grattis!

NYTT MOBILNR?
Vi skickar ibland sms
om saker som rör dig och
ditt boende. Se till att
uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina Sidor!

BANK-ID

Säg upp ditt
kontrakt digitalt
Förutom kontraktskrivning
kan vi nu även erbjuda dig att
säga upp din lägenhet via BankId. Du behöver då inte skriva i
blankett och skicka/lämna in till
oss utan allt sköts via mejl och
signering med BankID. Hör av dig
till Kundcenter, så hjälper vi dig.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
Du följer väl oss på Instagram?
Här kan du hålla dig uppdaterad på vad som
händer på Hallstahem
och i bostadsområdena.

15

VANLIGA FRÅGOR

TUFFA TIDER

Du handlar väl lokalt?

Jag har låst mig ute från min
lägenhet, vad gör jag nu?
/Linnea
Hej Linnea! Om du låst dig ute eller
tappat bort dina nycklar, så ringer
du oss om det är under arbetstid,
annars jouren, Securitas. Var beredd på att visa legitimation.
/Ibrahim, kundvärd

Kan du handla lokalt - gör det.
Om vi vill ha kvar våra butiker och
restauranger så bör vi visa det
genom att handla där. Nu mer än
någonsin. Ta för vana att först leta
lokalt efter det du behöver, så gör
du en god gärning för vår kommuns välmående och tillväxt.

Får man grilla på balkongen?
/Lotta

Tack för att du bryr dig!

Hej Lotta! Ja, det går bra men bara
med elgrill. Har du egen uteplats så
går det bra med andra grillar, men
se till att röken inte stör dina grannar. Ett annat bra alternativ är att
grilla på någon av våra gemensamma grillplatser inne i bostadsområdena. Dessutom trevligt, då du kan
träffa fler av dina grannar!
/Rickard, områdessamordnare

Får man sätta upp en badpool på
sin uteplats?
/Yati

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 SOMMAR!

Hej Yati! Badpool är okej på din
egen uteplats, om du följer alla
säkerhetsåtgärder t ex poolskydd.
Dock har vi en begränsning för
poolens storlek på max 500 liter.
Anledningen är att läckage på
större pooler kan medföra vattenskador på fastigheten.
/George, områdeschef

Måste man säga till er när man
bytt mobilnummer?
/Leif
Hej Leif! Ja, det är bra om vi får
ditt nya nummer eftersom vi kan
behöva nå dig om saker som berör
dig och din lägenhet samt ändra
nummer i porttelefonen.
/Maria, kundvärd

