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VD HAR ORDET

Efter drygt 5 år som vd för Hallstahem är det 
nu dags för mig att säga ”Tack och hej”. Jag är 
stolt och hedrad över att ha fått leda det fina 
bolag som Hallstahem är under den här perio-

den. Det har varit en omtumlande tid på många olika 
sätt, bl a då en världsomspännande pandemi påverka-
de det mesta under i princip två års tid. Jag kommer 
minnas den här tiden med stor glädje, alla möten och 
samtal med hyresgäster, medarbetare, styrelse, ägare, 
samarbetspartners m.fl.  
 
Jag har lärt mig massor med nytt under de här 5 åren, 
förhoppningsvis har jag också bidragit med några 
pusselbitar till Hallstahems utveckling och till att bli 
ett starkare och bättre företag. Nu ska jag förverkliga 
en dröm jag haft länge, att driva eget företag. Det ska 
så klart bli väldigt spännande. 
 
DET ÄR INTE LÄTT ATT SUMMERA allt som hänt sedan 
mars 2017 på ett par sidor i vår fina tidning, jag gör 
ett försök genom att lista fem höjdpunkter under den 
här perioden som jag är lite extra stolt över att vi som 
företag har åstadkommit:
 
59 NYA LÄGENHETER 

Ett tydligt uppdrag jag fick från styrelsen och ägaren 
när jag tillträdde som vd var att se till att det bygg-

des fler lägenheter. Resultatet som uppnåddes är 
59 st. Inledningsvis skapade vi 22 st. nya bostäder i 
tomma/f.d. kontorslokaler under en 2-årsperiod, bl a 
åtta lägenheter på Nämndemansgatan 1 i en byggnad 
med lång och brokig historia. Parallellt med detta 
projekterade vi och förberedde för nyproduktionen i 
Kolbäck och det som blev Myrans Trygghetsboende 
55+ med 37 fina lägenheter mitt i Kolbäck, med 
inflyttning i november 2021. Förhoppningsvis sätter 
vi också snart spaden i backen för ytterligare 34 nya 
lägenheter på Knektbacken. 

Tack för mig!

Byggnationen av åtta nya lägenheter på 
Nämndemansgatan 1.



3

 
ÖKAT SERVICEINDEX 

Vårt viktigaste uppdrag är att ge våra drygt 4 000 hyresgäster ett så bra 
boende och hemmiljö som möjligt. Vi har nyligen genomfört ännu en 
kundenkät (mer om den på s 6) och det känns bra att vi har tagit ett par 
rejäla kliv i vår service till er hyresgäster mellan 2018 och 2022. Det 
finns fortfarande delar att förbättra och utveckla ännu mer, och det är 
jag övertygad om att företaget kommer jobba vidare med och lyckas 
med. 

HÅLLBARHETSARBETET

Vi har under dessa 5 år satsat en hel del resurser på att förbättra vårt 
hållbarhetsarbete, speciellt inom miljö- och energiområdet. Samtli-
ga hyresgäster har sedan ett par år tillbaka tillgång till hushållsnära 
källsortering i våra miljöbodar med insamling av sju olika fraktioner. 
Det känns fantastiskt bra! Vi har också satsat på solcellsanläggningar för 
produktion av fossilfri fastighetsel. I dagsläget har vi tre anläggningar 
igång (Trädgårdsgatan 22, Nämndemansgatan 1 samt Vallbygatan 17) 
och fler är i planeringsstadiet. 

STÄRKT EKONOMI

Ett annat viktigt uppdrag jag fick var att stärka företagets ekonomi och 
det tycker jag att vi har gjort. Vi har ökat vår soliditet trots över 300 Mkr 
i investeringar under perioden, vi gör större resultat idag än för fem år 
sedan vilket främst bidrar till ett minskat lånebehov. Resultatförbätt-
ringarna har vi åstadkommit genom att arbeta effektivare, vi är ännu 
mer affärsmässiga i vårt tänk och i vårt agerande, vilket gett bra effekt. 
Hyreshöjningarna har under samma period legat på måttliga 1,5% 
per år i genomsnitt. En stark ekonomi är långsiktigt mycket viktigt för 
bolaget, och för hyresgästerna. Finns bra ekonomiska förutsättningar 
kan man göra mycket bra saker, det är inte svårare än så!

NY LOGGA & GRAFISK PROFIL 

En devis som jag arbetat för under mina år på Hallstahem har varit att 
”vi ska synas och höras, mer och oftare”. Det tycker jag också att vi gör 
nu, mer än när jag började. En rejäl skjuts runt denna strategiska inrikt-
ning fick vi i början på 2019 då vi uppdaterade vår logga och satte en 
ny grafisk profil. Det gav oss fina, uppfräschade möjligheter att på olika 
sätt och i olika kanaler berätta om allt som händer i företaget och om 
alla bra saker vi gör för att förbättra våra boendemiljöer och hyresgäster-
nas hem. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till styrelsen med ordförande 
Rolf Hahre i spetsen för att jag fick ert förtroende att leda bolaget under 
drygt 5 år, och till alla medarbetare i Hallstahem som har gjort allt ovan 
möjligt.

Kundtidningen Utsikten
Ansvarig utgivare: 
Håkan Jansson, VD (tf)

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
OBS! SOMMARSTÄNGT V. 28-29 

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, Eldsboda-
vägen och Vallmogatan
Kalejdo: 0771-191700

TV, INTERNET OCH 
TELEFONI VIA FIBRA STADSNÄT
Besök fibra.se/hallstahammar
eller kontakta din tjänste-
leverantör

FELANMÄLAN
hallstahem.se/minasidor
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Elbilspoolen avvecklas
Move About och Hallstahem har 
tagit ett beslut om att avveckla 
Hallstahems elbilspool. Sista 
dagen som bilen kan bokas är 
30 september 2022. 

Du som är medlem kan efter detta 
datum fortfarande boka elbil på 
Move Abouts bilpooler på andra 
orter i Sverige, om du vill. Medlem-
skapet är då gratis, oavsett om 
du är hyresgäst eller inte. Önskar 
du säga upp ditt medlemskap, ta 
kontakt med Move About via mejl 
info@moveabout.se, alt. via tele-
fonnummer 031-799 28 04.
 
Varför avveckling?
Tyvärr har användandet av bilpoo-
len varit kontinuerligt lågt sedan 
starten 2019 och pandemin har 
förstås troligen varit bidragande 
till det. Försök har gjorts att värva 
fler medlemmar och därmed få 

Den traditionella Skantzen-
dagen på Åsby Skantzen-
området är ett gratis event för 
alla. I år gick den av stapeln den 15 
maj. Hallstahem, som är partner 
med arrangören Svedvi-Berg 
Hembygdsförening, var på plats 
för att hjälpa barn och familjer att 
bygga nya bostäder till några av 
våra minsta invånare, nämligen 
småfåglarna. 

Delar till 50 holkar hade förbe-
retts, och de gick åt som smör i 
solsken. Det bankades och skru-
vades överallt på gräsmattorna. 
Tack alla ni som kom och byggde 
med oss!

Hallstahem med-
verkade under 
Skantzendagen

upp frekvensen på bokningarna, 
men utan att tillräckligt höga 
nivåer har uppnåtts.
 
- Vi har verkligen trott att intres-
set för elbilpoolen skulle växa 
under dessa tre åren, men tyvärr 
är engagemanget fortfarande för 
svalt för att det ska vara moti-
verat att ha den kvar, säger Lina 
Andersson, kommunikationschef 
på Hallstahem. Vi tror dock att 
delningsekonomi är framtiden, 
och hoppas att tiden kommer när 
Hallstahammarborna är redo att 
ta steget, säger hon.

Den 9-11 augusti kör vi en favorit 
i repris, när vi drar igång årets 
upplaga av Summer Camp. Alla 
barn 7-14 år är välkomna till vår 
Multiarena mellan kl 12-16 dessa 
tre dagar. Det kommer vara full 

aktivitet på arenan – innebandy, 
fotboll, brottning, dans, ridning, 
pingis, basket, VR, brädspel, hin-
derbana, bumper balls och mycket 
mer. Så, notera datumen redan nu. 
Varmt välkomna!

Summer Camp 9-11 augusti
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GRATIS KLIMATSMART 
KURS FÖR HYRESGÄSTER
Vill du som hyresgäst leva mer klimatanpassat? 
Besök sverigesallmannytta.se/klimatinitiativet 
för att hitta länk till utbildningen. Tack för att 
du gör vad du kan för att minska din egen 
klimatpåverkan!

Biologisk mångfald i 
utemiljöerna

HALLSTAHEMS FASTIGHETSSKÖTARE har 
nu genomgått en utbildning i biologisk 
mångfald, för att kunna ta klimatvänliga 
beslut i utvecklingen och förvaltningen av 

områdenas grönytor. 

– Vi vill bidra till ett artrikt ekosystem inne i våra 
bostadsområden och har nu fått bra verktyg för 
att fortsätta arbetet framåt, säger Zara Lahouar, 
fastighetschef på Hallstahem.  
 
Val, placering och skötsel av buskar, träd och blom-
mor kommer att göras mer omsorgsfullt framöver, 
med stor hänsyn till att gynna den biologiska mång-
falden. Man kommer också att bygga fler bostäder 
till insekter och fåglar.

KLIMAT & MILJÖ
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BOSTADSOMRÅDENA

DET HAR VARIT EN STÖKIG VÅR FÖR hyresgästerna 
på Trädgårdsgatan 50. Dräneringsarbeten har gjorts 
längs med fasaden, vilket medfört både buller och 
temporära entréer.  
– Det var omfattande men nödvän-
diga åtgärd för att minska risken 
för vattenskador i källaren, säger 
områdeschef George Bruggeman. 
Successivt har nu marken återställts 
och 27 vackra körsbärsträd har plan-
terats i området. 

Andra satsningar är ny källarbelysning med LED,  
målning av väggar och golv i källarna, samt nya 
säkrare troaxförråd med stabila galler. Man kom-
mer också att  komplettera med ny stolpbelysning 
utomhus och byta till LED på befintliga stolpar. Det 
ger mer ljus, ökad trygghetsupplevelse samt lägre 

Stora behov och många 
satsningar under våren

Lyft i Östra Nibble

energiförbrukning. Man har även under våren 
bytt lägenhetsdörrar på Smörblommevägen 14 och 
Hästhovsvägen 13. På Smörblommevägen har man 
även förbättrat ventilationen i lägenheterna. Arbete 
pågår också just nu med nya dagvattenbrunnar på 
Smörblommevägen 14 och Trädgårdsgatan 50.
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BOSTADSOMRÅDENA

En liten täppa - 
både lyx & ansvar
MARKLÄGENHETER MED EGEN  grästäppa eller 
trädgård finns lite överallt i Hallstahems bostads-
områden - bland annat på Östra Nibble, i Ström-
sholm, på Knektbacken och på Hallstavägen i Kol-
bäck. Det är en stor efterfrågan på dessa lägenheter, 
då många har odlingsintresse eller vill ha lite mer 
yta för grillning, husdjur och lekande 
barn. 
– En egen uteplats är underbart, men 
det krävs också lite omsorg för att 
hålla den fin. Vi vill att våra områden 
ska upplevas trygga och välskötta, 
och marklägenheternas uteplatser 
och trädgårdar bidrar till helhetsintrycket. Det står 
i hyresavtalet att man på egen bekostnad ska hålla 
den i gott skick, t ex klippa gräs, häck och buskar 
samt rensa ogräs. Uteplatsen får inte heller användas 
till annat än rekreation - inte som uppställningsplats 
eller förvaring av prylar, säger Tobias Olsson, om-
rådessamordnare på Hallstahem. 

VAD HÄNDER OM UTEPLATSEN MISSKÖTS? 
– Vi pratar med de hyresgäster vars uteplatser inte 
håller måttet, enligt vårt tycke. Om uteplatsen har 
missköts så pass mycket att vi behöver göra en insats 
för att den ska bli fin igen, så tar vi betalt för det 
arbete vi behöver lägga ned. 

Ansvaret för uteplatsen gäller även vintertid. Vill du 
ha bort snö och is eller sanda, så är det du själv som 
ansvarar för det. 
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Tack alla hyresgäster som svarade på årets 
kundenkät! Detta ger oss ett bra underlag 
när vi förbättrar vår service och husen ni 
bor i.  
 

Enkätsvaren resulterar i statistik i form av ett servi-
ceindex och ett produktindex. Dessa index visar hur 
attraktiva vi är som hyresvärd, i jämförelse med andra 
liknande bostadsbolag i Sverige. De visar också vilka 
fastigheter som har utmaningar vi bör titta närmare 
på samt ger oss ett kvitto på när de insatser vi gjort 
ger resultat i form av nöjdare hyresgäster.  
 
RESULTAT SERVICEINDEX 
Vårt serviceindex landar i år på 85,3 % nöjda eller 
mycket nöjda hyresgäster. Vi har backat marginellt 
med 0,3 % jämfört med förra årets servicenivå, men 
vi är fortfarande bland de 25 % bästa på service bland 
bostadsbolagen i Sverige, i vår storlek. Serviceindexet 
mäter mjuka värden såsom om vi tar kunden på allvar, 
den upplevda tryggheten där du bor, rent och snyggt 
i huset och området samt om du får hjälp när det 
behövs. 
 
RESULTAT PRODUKTINDEX 
Produktindex mäter mer hårda faktorer, såsom 
fastighetens funktioner t ex ventilation och värme, 
lägenhetens standard och skick, allmänna utrymmen 
och utemiljön i närområdet. Detta index är svårare att 

1 553 hyresgäster tyckte till om Hallstahem. 85,3 % 
är nöjda eller mycket nöjda med vår service.

Tack för alla svar 
på kundenkäten!

BOINFLYTANDE

förändra på kort sikt, då det ofta krävs större invest-
eringar för att t ex ge lägenheter en förhöjd standard 
eller förbättra ventilationen i en fastighet. Därför är 
det extra kul att vårt produktindex har ökat med  
0,2 % till 79,7 % nöjda hyresgäster. Det visar att vi har 
fastigheter och lägenheter som ligger i medelskiktet 
när vi jämför oss med andra bolag i Sverige med lika 
stort bestånd, samt att de investeringar vi gör påver-
kar kundnöjdheten i rätt riktning. 
 
VAD HÄNDER NU? 
Hur respektive chef väljer att prioritera sin budget 
baseras till stor del på resultatet från enkäten. Vi 
lägger stor vikt vid att titta på vad som är viktigt för 
hyresgästerna när vi beslutar om investeringarna 
framåt. Vi kan se vad kunderna tycker så långt ned 
som på trapphusnivå och jämför utvecklingen från 
tidigare års enkäter. Vi skruvar på våra processer och 
rutiner och tittar på hur vi kan förbättra vår service, 
med målet att öka kundnöjdheten ytterligare lite till. 
 
Under hösten kommer vi att informera dig om vad 
vi gjort hittills under 2022 och vad vi planerar under 
resten av året och under 2023 i ditt närområde. Mer 
information om det kommer i nästa nummer av 
Utsikten i september.
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BOINFLYTANDE

STORT GRATTIS till Fereshteh Feyezi, hyresgäst på 
Smörblommevägen, som besvarade vår kundenkät 
och blev den lycklige vinnaren av sin hyra till ett 
värde på 7 142 kr!  Vinnaren utsågs genom lottning 
via vårt enkätföretag AktivBo.

Två cyklar, som återbrukats av Velo Recycling, har 
också lottats ut. De lyckliga vinnarna blev Lars Ove 
Artursson (Hästhovsvägen) och Eiwe Nilsson (Vall-
bygatan). Grattis!

SERVICEINDEX
Procenten anger hur många som svarat att de 
tycker detta fungerar bra eller mycket bra.

Högst resultat
• Bemötande av fastighetsskötaren/reparatören: 95,8 %
• Telefontider: 95,5 %
• Bemötande vid felanmälan: 95,2 %
• Komma fram på telefon: 94,4 %
• Möjligheter till källsortering: 93,8 %

Störst positiv trend 
• Personlig trygghet i området: +4,8 % (83,2 %)
• Tryggheten i trapphuset: +3,5 % (92,8 %)
• Säkerheten mot inbrott i lägenheten: +3,4 % (92 %)
• Personlig trygghet källare och vind: +2,4 % (77,9 %)
• Information om vad som ska hända i fastigheten: 
+2,2 % (89 %)

Lägst resultat
• Tillsyn / städning av källare och vind (63,6 %)
• Städning av tvättstuga (63,8 %)
• Förrådens säkerhet mot inbrott (67,9 %)
• Städutrustningen i tvättstugan (69,3%)
• Städning av soprum/källsorteringsstation (72,9 %)

Störst negativ trend 
• Städningen av gård & närmiljö: -9,9 % (75,5 %)
• Skötsel av rabatt, buskar/träd & grönytor: -7,1 % (77,7 %)
• Snöröjning & sandning vintertid: -6,1 % (79,3 %)
• Städning av trapphus: -3,2 % (79,7 %)
• Städning av tvättstuga: -3,2 % (63,8 %)

Fereshteh vann lägenhetshyran!

PRODUKTINDEX
Procenten anger hur många som svarat att de 
tycker detta fungerar bra eller mycket bra.

Högst resultat
• Ljusmiljö/Tillgång till dagsljus: 95,2 %
• Trivsel i lägenheten: 92,6 %
• Planlösning/möblerbarhet: 90,4 %
• Utformning av entré: 88,1 %
• Trivsel i trappuppgången: 88 %

Störst positiv trend 
• Temp/värme inomhus vintertid: +5,7 % (64,4 %)
• Luftkvalitet/ventilation: +3,2 % (77,8 %)
• Trivsel i trappuppgången: +3,4 % (92 %)
• Möjlighet att få tvättider: +2,1 % (85,4 %)
• Trafikmiljö i närområdet: +3,5 % (77,7 %)

Lägst resultat
• Tillgång på bänkar och bord (61,9 %)
• Temp/ värme inomhus vintertid (64,4 %)
• Val av blommor, buskar och träd (66,5 %)
• Ljudmiljö / isolering (66,6 %)
• Temp / värmekomfort sommartid (74,4 %)

Störst negativ trend 
• Val av blommor, buskar och träd: -7,9 % (66,5 %)
• Tillgång på bänkar och bord: -5,7 % (61,9 %)
• Utformning av gård och närmiljö: -4,4 % (83,6 %)
• Torkmöjlighet i tvättstuga: -1,2 % (85,3 %)
• Tvättutrustning i tvättstuga: -0,4 % (84,5 %)
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VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

Det är många nya ansikten på Hallstahems 
fastighetsavdelning. Det senaste året har 
flera rekryteringar gjorts, främst på grund 
av pensionsavgångar. 

– Det pågår ett stort generationsskifte just nu i hela 
vår bransch, så den som gillar att arbeta med fastig-
hetsskötsel och visar framfötterna har goda chanser 
till jobb, säger Urban Kristensen, nyrekryterad fastig-
hetsskötare på Hallstahem. 
 
VAD GÖR MAN SOM FASTIGHETSSKÖTARE? 

–Det är ett väldigt varierande, fysiskt och fritt arbete 
vilket passar mig, säger Urban. Sommartid är det 
skötsel av grönytor, t ex gräsmattor och rabatter, 
ibland ska nya växter planteras. Året om ska skräp 
tas bort från Hallstahems mark och miljöbodarna ses 
över så att det är någorlunda rent och snyggt och att 
källsorteringen fungerar. Grovsopor (t ex gamla möb-
ler) ska ju hyresgästerna själva frakta till Återbruket, 
men tyvärr landar det ofta på oss att bära ut och frakta 
bort sådant som står i vägen och är en brandrisk i t ex 
källare. Som fastighetsskötare lever man med årstider-
na. Det ska skottas och sandas på vintern. På våren 
ska gruset upp och på hösten blåses löven. Det är ett 
kul jobb för den som gillar att vara ute och att jobba 
med kroppen, avslutar Urban.

Bästa jobbet för dig som 
gillar att vara utomhus

Urban plockar skräp kring Multiarenan.

Alex sår nytt gräsfrö vid Norra Kapellgatan.

Uteliv på arbetstid

VILL DU JOBBA HOS OSS?
VI SÖKER EN KOLLEGA 
MED ÖGA FÖR UTEMILJÖ!
Just nu söker vi fastighetsskötare! Läs mer på 
hallstahem.se
klicka på Jobba hos oss



VÅRA  BOSTADSOMRÅDEN

11

Miljöbodarna ses över så gott som dagligen.

Gruset blåser man ut i vägbanan, 
sen kommer ett fordon och samlar upp allt.

Emil trimmar högt gräs längs kanter där man inte kommer åt med gräsklipparna.

Stora ytor behöver klippas under sommaren.
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VÅRA OMRÅDEN

Inventering i alla fast-
igheter under våren

Knektbacken

Koll på skyddsrummen

När kriget i Ukraina startade i början av året, 
ställdes frågor kring status på de svenska 
skyddsrummen. I ett läge då Regeringen 
beslutar om höjd beredskap kan det bli 

aktuellt att iordningställa dem. Det ska enligt lag ske 
inom 48 timmar, vilket innebär att tömma rummen 
och se till att det finns vatten, värme, 
ventilation och toalett.  
– Vi har även i fredstider ett ansvar 
som fastighetsägare och ser kontinu-
erligt över skyddsrummen. I samband 
med det skärpta säkerhetsläget tog 
vi dock beslut om att göra en total genomgång av 
alla skyddsrum på en gång för att få en helhetskoll. 
Generellt ser det bra ut, men vi har hittat en del saker 
på några ställen som vi nu håller på att åtgärda, bland 
annat felaktiga rördragningar, säger Zara Lahouar, 
fastighetschef på Hallstahem. Nu tar vi in en extern 

konsult, certifierad hos MSB, som kollar av att åtgär-
derna vi själva beslutat om är tillräckliga. 
 
OM DET BLIR HÖJD BEREDSKAP, VAD HÄNDER MED ALLA 

CYKLAR OCH FÖRRÅD SOM FINNS I VISSA SKYDDSRUM? 
– Cyklar och förrådsmaterial som finns i skyddsrum-
met kommer då att ställas på annan plats, kanske 
till och med utanför fastigheten. Vid höjd beredskap 
prioriterar vi människors säkerhet framför privat 
egendom, säger Zara.
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HEJ MICHAEL ERIKSSON, ELEKTRIKER PÅ SURAHAM-
MARS ELEKTRISKA. VILKA ÄR NI OCH VAD GÖR NI ÅT 
HALLSTAHEM? 

– Surahammars Elektriska är ett 
familjeföretag som funnits sedan 
1937. Vi firar alltså 85 års-jubileum 
i år! Vi sysslar med det mesta inom 
el åt företag, bostadsrättsföreningar, 
kommuner och privatpersoner. Vi har 
även haft en butik med vitvaror, men som vi tidigare 
i år beslutade att stänga igen. Idag är vi ca 15 anställ-
da, och försöker ständigt jobba för förbättringar i vår 
verksamhet.

VILKA UPPDRAG HAR NI FÖR HALLSTAHEM JUST NU?

– Just nu så är det mest mindre servicejobb i lägen-
heter, t ex skarvning av antennkabel, armaturbyten 
och liknande. Det har också varit mycket förbätt-
ringsarbeten kring ytterbelysningar, samt en del 
vattenskador sen vi började på avtalet.

Vi har även kollat möjligheter kring laddstolpar 
för elbilar på några ställen, som eventuellt kan bli 
aktuellt i närtid.

Elsäkerhet först
De gör eljobben i Hallsta-
hems lägenheter

Michael Eriksson kollar elanslutningarna på fasa-
den till Parkgatan 4, tillsammans med områdes-
chef Ove Aldén Sahlin på Hallstahem.

HANTVERKARNA
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HALLSTAHEM BYGGER

STAMBYTET I KOLBÄCK planeras för fullt och man har 
nu inventerat de berörda fastigheterna på Hagvägen 
12-16(etapp 1). Hagvägen 18-20 görs i etapp 2. Men 
varför väljer man att genomföra ett stambyte just 
här?
– Vanligen är det antalet vattenskador i ett hus som 
väger tungt när vi gör planen för 
kommande stambyten. Att lappa 
och laga vattenskador kostar mycket 
och i förlängningen blir stammarna, 
dvs rören för vatten och avlopp, i så 
dåligt skick att de behöver bytas ut. 
Genom att göra stambyten förebygger man akuta 
lagningar och som dessutom blir mer besvärliga för 
hyresgästen. Hagvägen har under flera år dragits 
med omfattande vattenskador, säger Håkan Jansson, 
projektchef på Hallstahem.

HALLSTAHEM HAR EN UNDERHÅLLSPLAN för stam-
byten på hela fastighetsbeståndet. När ett projekt 
avslutas tar nästa vid. Inför varje nytt projekt görs en 
ny utvärdering för att se om nya skador uppdagats 
sedan planen lades. Alla fastigheter är byggda med 
olika tekniker och olika material. Därför är det svårt 
att säga vilket år det är dags för just ditt hus att få 

Investeringar håller 
gamla hus i schack

nya stammar - det är helhetsbedömningen just där 
och då som avgör.

– När vi beslutar om ett stambyte försöker vi få med 
fler åtgärder samtidigt för att minimera störningar 
för de boende. Här är det alltid en avvägning mot 
budget. Man vill göra mycket, men vi behöver alltid 
prioritera. Vi tittar på byggår, skick, reparations-
kostnader, problem med ventilation och fukt etc. I 
samband med stambyten försöker vi också höja upp 
standarden för att modernisera lägenheterna, samt 
skapa ökad trygghet. Trygghet är det många som vär-
desätter - därför har vi satsat stort på det genom åren, 
t ex med skalskydd (porttelefoni) och säkerhetsdör-
rar. Vi tittar också på kundenkäten vad som önskas 
och tar hänsyn till det. 

MYCKET INVESTERAS OCKSÅ i sådant som hyresgäs-
terna inte ens ser - t ex byte av undercentraler och 
energisystem, mätning av radon och byte av venti-
lationsaggregat. Vid större reparationer förbättras 
också tillgängligheten. Man ser då över t ex plan-
lösning, dörröppningar och trösklar för att personer 
med särskilda behov ska kunna nyttja lägenheten för 
att kunna bo enkelt, t ex gå med rullator. 

Förutom stambyten finns en plan även för andra stör-
re åtgärder såsom tak, fönster, dörrar och dränering.

Knektbacken

Utmaningar med äldre hus



TÄVLING
Var ska du göra av emballage och gamla 
möbler du vill bli av med? 
1. Jag ställer dem i miljöboden.
X. Jag forslar dem till Återbruket.
2. Jag lägger dem i källargången, 
så tar fastighetsskötarna hand 
om dem.

Vad kan du vinna?
Svarar du rätt kan du vinna  
ett kit för utflykter utomhus.
Svaret hittar du här i tidningen 
och 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.

TRIVSEL
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GRATTIS!
I förra numret ställde vi 
följande fråga:

Hur ofta städar vår städ-
entreprenör i trapphuset?
Rätt svar: 1 gång i veckan

Vinnare av termos blev Leila 
Sjögren på Trädgårdsgatan 
30. Grattis!

Skaka inte mattan 
från balkongen
Behöver du skaka mattan hem-
ma - gör det inte från balkongen, 
då det yr väldigt mycket damm 
som då istället flyger in genom 
grannens fönster. Ta med mattan 
ut i markplan och piska den/skaka 
den där ingen störs av dammet.

Tvätta inte bilen i eller utanför 
ditt garage - då kommer kemi-
kalier från bilen och rengörings-
medel att hamna i grundvattnet.  
Åk till en tvätthall - de renar 
avloppsvattnet. Bättre för miljön!

MILJÖ

Knektbacken pausas pga skenande byggpriser
NYPRODUKTION

På grund av det mycket osäkra 
läget i omvärlden som påverkar 
byggpriser, byggmaterialpriser, 
tillgång till material med mera 
har styrelsen beslutat att avvakta 
med att gå vidare med investering 
i projektet. Kostnadsberäkningar-
na visar att det inte går att få ihop 
det affärsmässiga i projektet som 
läget ser ut just nu. 

Du stänger väl bommen efter dig 
på området? Bommarna är till för 
att skydda lekande barn från bilar. 
Lås efter dig!

TRYGGHET

Riktningen framåt är dock 
glasklar, målsättningen är att 
de 34 lägenheterna ska byggas, 
men längre fram i tiden när det 
allmänna världsläget har stabili-
serats och förbättrats. Bygglovs-
handlingar har redan skickats 
in och förberedande arbeten 
kommer att fortgå.
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Får man grilla på balkongen?  
/Sara

Hej Sara! 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 gran-
nar. Ett annat bra alternativ är att 
grilla på någon av våra gemensam-
ma grillplatser inne i bostadsområ-
dena. Dessutom trevligt, då du kan 
träffa fler av dina grannar!
/Billy, områdessamordnare

När kommer min hyresavi?
 /Jasmine 

Hej Jasmine! Vi skickar inte längre 
ut hyresavier via brev. Har du 
autogiro dras beloppet den sista 
vardagen varje månad. Den 15:e 
varje månad finns din hyresavi att 
hämta på Mina Sidor på vår webb 
hallstahem.se.  
/Linn, redovisningsekonom

Aktivera ditt 
stadsnät och  

surfa i rekordfart
Du som bor hos Hallstahem har ett stadsnät i världsklass 

installerat och klart att använda i din lägenhet. Med stads-
nätet kan du surfa snabbt, ringa billigt och ta del av ett stort 

tv-utbud. I vår tjänsteguide på tjanster.fibra.se hittar du  
alla leverantörer, tjänster och aktuella priser.

KONTAKTA OSS:
Telefon: 0220–77 40 00
Mejl: info@hallstahem.se

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

VI ÖNSKAR DIG 
EN VARM OCH 
SKÖN SOMMAR!

Hur ställer jag mig i kö för p-plats 
och garage?
 /Greger 

Hej Greger! Bilplats söker du 
genom att registrera dig i vår kö 
för bilplatser. Det gör du på Mina 
sidor. Under ”Mina önskemål och 
prenumerationer” aktiverar du din 
köplats. När du väl registrerat dig 
börjar du samla ködagar. Vi förde-
lar till den sökande med flest kö-
dagar och hen kan skriva kontrakt 
direkt via digital kontraktskrivning. 
Det är bara hyresgäster hos Hall-
stahem som kan söka bilplats hos 
oss. Du kan bara ha ett kontrakt 
på garage per bostad, samt två 
kontrakt på p-plats.
/Maria, kundvärd

VANLIGA FRÅGOR
MISSA INGET VIKTIGT!

Kolla sms & trapphus
Det är viktigt att du känner dig 
väl informerad om saker som 
berör dig, din lägenhet och ditt 
hus. Se därför till att uppdatera 
ditt mobilnummer på Mina Sidor, 
eller ring oss så lägger vi in det 
i vårt system. Vi kommunicerar 
allt som berör dig via sms och/
eller trapphusinformation - ta för 
vana att kolla de meddelanden 
som sitter på listen på bottenplan 
i trapphuset, så du inte missar 
något viktigt.


