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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, Eldsboda-
vägen och Vallmogatan
Serverado: 08–5000 5777

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

FELANMÄLAN
hallstahem.se/minasidor

LEDARE

Corona har 
påskyndat vår 
digitalisering

A tt hyresavierna inte längre kommer att skickas ut via 
brev är ett stort steg i den här riktningen. Vi vet att 
många hyresgäster av gammal vana valt att behålla 
brevledes hyresavi fram tills idag - trots att vi under flera 
års tid har erbjudit flera andra smidiga, miljövänligare 

alternativ. Nu anser vi att tiden är mogen även för de kvarvarande 
hyresgästerna. Sista hyresavin med brev skickas ut i mitten av oktober 
och du som ännu inte valt ett annat betalsätt bör göra det omgående 
för att slippa problem med hyran framöver. På sidan 3 kan du läsa om 
alternativen och hur du går tillväga.

Andra processer vi sett över i samband med pandemin, och för att mi-
nimera antalet besök i vårt kundcenter, är att vi har infört ett system 
för digital signering. Vi använder idag detta till kontraktskrivningar, 
uppsägningar, hyresgästgodkännanden vid större åtgärder på fastig-
heterna (t ex fönsterbyten) samt anställnings- och sekretessavtal. Vi 
tittar kontinuerligt på hur vi ytterligare kan digitalisera våra processer 
och därmed effektivisera vårt interna arbete, men också göra livet smi-
digare för dig som hyresgäst. Något som efterfrågats länge är digital 
bokning av tvättstugan, t ex via app, och det är något vi kommer att 
titta vidare på framöver. Vi välkomnar idéer även från dig - hör av dig 
om du upptäcker något som du tycker känns 
onödigt omständigt så tittar vi på hur vi kan 
förbättra oss.  
 
Med förhoppning om en ljus och frisk höst!

Berit Vester-Andersson
Ekonomi- och IT-chef

 
Pandemin har påverkat många verksamheter och så 
även Hallstahem. Vi har fått tänka nytt och prioritera 
digitalisering på en rad olika områden.
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Hallstahammar kommun firar 50 år
Lördagen den 25 september blir 
det storfirande i Hallstahammar 
centrum. Detta blir avslutningen 
på en hel vecka av uppmärksam-
het kring jubileet av Hallstaham-
mar som kommun i sin nuvaran-
de form.

– Det är 50 år sedan kommun-
sammanslagningen mellan 
Kolbäck och Hallstahammar, och 

det vill vi så klart uppmärksamma, 
säger Kent Sjöström som jobbar med 
arrangemanget. På lördagen den 25 
september står en mängd aktörer på 
Hammartorget för att delta i firandet, 
även Hallstahem. Kommunen bjuder 
på 500 tårtabitar och tårta kommer 
även att levereras ut till seniorerna på 
Lövåsen, Strandgården och Äppel-
parken.

Slutet för hyresavi på papper
Hyresesavin för november, som 
skickas i mitten av oktober, blir 
den sista som skickas, sen över-
går Hallstahem helt till andra 
betalsätt. 
 
– Idag får 1000 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 

Lediga p-platser 
och garage
Just nu har vi flera lediga parke-
ringar och garage på Sök ledigt, 
både med kontraktstart omgåen-
de och längre fram i höst. Anmäl 
intresse och boka kontrakt direkt 
på webben.

 
Tidigare i år har vi endast utfört 
akuta felanmälningar, men nu 
tar vi emot alla ärenden. Det är 
viktigt att du berättar om du är 
sjuk/har förkylningssymptom. Alla 
felanmälningar utförs inom fem 
arbetsdagar.  Vid besiktningar 
får du som hyresgäst återigen 
gärna delta. Tänk alltid på att hålla 
avstånd på 2 meter när vi utför 
arbeten hemma hos dig.  
 
Vi håller fortfarande Kundcenter 
stängt för spontana besök. Vi finns 
dock på plats (se telefontider) så 
du som har nyckelärenden eller 
har bokat tid ringer på porttelefo-
nen och blir då insäppt.  
 
TIPS! Vårt kundforum Frågor o 
svar på webben ger dig svaren på 
våra vanligaste frågor - bra för dig 
som inte vill ringa eller mejla.

Vi tar nu emot alla 
felanmälningar

Sidor och själv skriva ut den, säger 
Linn Ahlén, redovisningsekonom 
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 Kundcenter för 
att få en blankett att fylla i och 
lämna/skicka tillbaka.

CORONA

SÖK LEDIGT

Många minns Hallstagården, numera bostäder.
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Hallstahem Arena är 
nu invigd

SAMARBETEN

Söndagen den 8 augusti firade HSK sitt 
115-årsjubileum som förening med serie-
start mot Hökåsen på Hallstahem Arena. 
Samtidigt invigdes det nya arenanamnet av 

representanter från både Hallstahem och HSK. Hall-
stahem Arena, tidigare Trollebo, kommer att ha det 
nya namnet under 4 års tid mellan 2021-2024. 
 
Cirka 100 åskådare kom för att titta på matchen som 
slutade 5-1 till HSK Fotboll.

Hallstahems VD Ulf Magnusson klipper bandet och förklarar 
Hallstahem Arena invigd..Straffläggning mellan Hallstahem och HSK Fotboll i halvlek.



H 
allstahammar Bordtennisklubb bjuder 
nu i samarbete med Hallstahem in till 
pingiskvällar för hyresgäster. Passa på 
att lära dig en ny sport under roliga 
former! Alla som är 60+ är välkomna 

till klubbens träningshall. 
 
VAD? Pingis för dig som är 60+. Inga förkunskaper 
krävs. Ledare finns på plats för att hjälpa till med 
spelet. Rack och bollar finns att låna. Ingen föranmä-
lan. Kostnadsfritt. Ta med bekväma skor och kläder. 
Klubben bjuder på kaffe, saft och fikabröd. 
NÄR? Onsdagarna 6 okt, 13 okt och 20 okt kl 18-20. 
VAR? Hallstahammar BTKs träningshall i Lindbo- 
skolan (mittemot ishallen). 
 
Hallstahammar BTK är en av åtta lokala föreningar 
som Hallstahem har ingått partnerskap med för 
2021.

Aktivera dig och träffa 
nya vänner på kuppen

SAMARBETEN

Hyresgästföreningen
stuvar om lokalt

HYRESGÄSTFÖRENINGENS AKTIVA  
OMRÅDESFÖRENINGAR from hösten 2021 

Knektbacken (här ingår fd Kolbäck)
Centrum (hette tidigare Centrum 2. Här ingår 
fd Centrum 1 och Lövboås). 
Östra Nibble
Tunåsen
Om du har frågor, ta då gärna kontakt med 
någon av nedanstående i föreningsstyrelsen.

Marie Ytterberg 073-0736875
Esa Tähkä 070-3212061

SÅ HÄR SÖKER DU

DE LOKALA OMRÅDESFÖRENINGARNA omorganiserar 
för att få bättre aktivitet och kunna tillgodose hyres-
gästernas önskemål. Därför slår man nu ihop några 
områden. Med detta hoppas man att det blir lättare 
att anordna aktiviteter för de boende. Områdesför-
eningarna Kolbäck, Centrum 1 och Lövboås läggs 
ned och medlemmarna här tillhör nu annat område. 
Hyresgästföreningen välkomnar alla nya och gamla 
medlemmar till respektive områdesförening och 
dess aktiviteter! Här bredvid hittar du information 
om hur sammanslagningarna ser ut.

Bordtennis för seniorer

FRÅGOR?
Har du frågor om medlemsskap eller onsdags-
träffarna? Ring Per Vidén på tel 072-5535329 
eller mejl pergong65@gmail.com
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BRANDSÄKERHET

DET ÄR INTE OVANLIGT att våra reparatörer noterar 
att vissa av våra uthyrda garage används till annat 
än som plats för bilen. Ibland kan de vara fyllda till 
bredden med möbler, byggmaterial 
och kartonger, ibland används dem 
som regelrätta verkstäder för bilar 
eller mopeder och ibland även som 
tvätthall. Vad får man använda gara-
get till egentligen?  
 
– I korthet kan man säga att garaget är till för din 
bil och det du behöver för att kunna utföra enklare 
arbeten på den - t ex byta däck, fylla på olja och byta 
lampor. Däck och verktygslåda får förvaras i garaget, 
men allt därutöver är inte ok och kan medföra att 
vi som hyresvärd har rätt att säga upp avtalet, säger 
Jimmy Robertson, områdeschef på Hallstahem.

Som hyresvärd har man skyldighet att se till att 
fastigheten är brandsäker, och det är därför det är så 
noga att dessa regler efterföljs.

– Vi kommer att jobba mer intensivt med att komma 
tillrätta med dessa problem framöver och tar också 
tacksamt emot tips om garageplatser som inte följer 
dessa regler. De hyresgäster som inte uppfyller 
kraven, kommer vi att ta kontakt med för åtgärd. 

Användning av ditt garage 
som verkstad eller förråd 
är inte ok 

Vad får du ha i 
ditt garage?

TRAPPHUS, KÄLLARE OCH VINDAR

Brandsäkerhetsansvaret gäller även i allmäna 
utrymmen.

– Möbler i gångar i källare och på vindar är ett 
återkommande problem, framför allt kring månads- 
skiften när många lämnar kvar möbler och skräp de 
inte vill ha kvar istället för att åka med dem till Åter-
bruket, säger Jimmy. Barnvagnar, cyklar och annat 
som lämnas i trapphuset utgör också en brand-risk 
och hindrar blåljuspersonal att komma fram i hän-
delse av en olycka. Vi måste alla hjälpas åt att hålla 
ordning för allas säkerhet om det skulle börja brinna 
eller om någon blir allvarligt sjuk.

Garaget är en plats för bilen och några få tillbehör.
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V 
isste 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
 
Nu kan du hämta en EcoTratt ur en låda utanför 
Kundcenter, alternativt i Kommunhuset. EcoTratten 
skruvar du på en petflaska och häller sen din matolja 
i. Flaskan lämnar du i första hand på Återbruket för 
återvinning, i andra hand i restavfallet i miljöboden. 
Då går den till förbränning, istället för att återvinnas 
på nytt - men det är  ändå bättre än att orsaka stopp 
i avloppet.

Hämta en Eco Tratt i låda 
utanför Kundcenter

HEMMA HOS DIG

Kallt i lägenheten?
I STORT SETT ALLA lägenheter har en tempgivare 
i plast monterad på väggen i hallen, ungefär i 
ögonhöjd. Den mäter temperaturen och luftfuktig-
heten kontinuerligt och gör att det går att avläsa 
digitalt exakt hur varmt du har det hemma hos 
dig. I övergången mellan sommar och höst varierar 
temperaturen utomhus mycket, och det påverkar 

Häll inte oljan i slasken

även värmen inne. Värmesystemet ställer nämligen 
in sig efter utomhustemperaturen. När vi har kallare 
nätter och varmare dagar, som på höst och vår, tar 
det ibland ett tag innan systemet hittar rätt balans. 
Då kan du uppleva att det blir kallare i lägenheten. 
Dock reglerar systemet detta på ett par dagar, så ha 
tålamod och avvakta lite med att göra felanmälan. 
Har du väntat och fortfarande inte har minst 20 
grader inomhus efter ett par dagar, hör av dig till oss 
med en felanmälan. 
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HALLSTAHEM BYGGER

– Två stora projekt har de senaste åren tagit upp en 
större del av våra investeringar. Det känns kul att vi 
kan både skapa nya lägenheter och förvalta de äldre 
husen på ett bra och nödvändigt sätt. Med ett ål-
dersstiget fastighetsbestånd är det minst lika viktigt 
att successivt höja standarden på 
de hus vi redan har. I höst blir sista 
etappen klar på Tunalundsvägen 
och Surbrunnsvägen (kv Växthuset), 
samtidigt som vi har en inflytt på 
Myrans Trygghetsboende 55 + med 
37 nya, förväntansfulla hyresgäster, 
säger Håkan Jansson, projektchef på Hallstahem.
  

STAMBYTET PÅ SURBRUNNSVÄGEN och Tunalunds-
vägen som pågått i över 3 års tid börjar närma sig 
sitt slut, nu när tredje och sista etappen går in i ett 
slutskede. Slutbesiktning och de sista återflytterna 
sker i december 2021-januari 2022.

Dags för inflytt för 
Myrans hyresgäster

MYRANS TRYGGHETSBOENDE 55 + är nu på plats och 
det invändiga arbetet är besiktat och klart. Den 5 
oktober sker besiktning av markarbetet, och därefter 
börjar förberedelserna för inflytt. Först flyttar kom-
munens verksamheter in i bottenplan, och därefter är 
det hyresgästernas tur.  
– I vanliga sammanhang brukar vi har en visning 
för allmänheten när vi färdigställt en ny byggnad. 
Det går tyvärr inte att genomföra i år, med tanke på 
pandemin. Den nyfikne kommer dock kunna få en 
rundvisning digitalt under oktober - håll utkik på vår 
webb och i våra sociala kanaler, säger Maria Kumpula, 
kundvärd på uthyrningen. 
  

ÄR DET FÖR SENT ATT FÅ EN LÄGENHET I MYRAN? 

Just nu är allting uthyrt, men precis som i vårt övriga 
bestånd så sägs lägenheter upp då och då. Det händer  
även här, så håll utkik på hallstahem.se där vi lägger 
ut alla lediga lägenheter, säger Maria. 

NÄSTA STAMBYTE ÄR under planering - här undersöks 
nu två olika fastigheter. Till nästa nummer av Utsik-
ten kommer det vara beslutat vilken fastighet det blir 
och i vilken omfattning. 

Slutfas för stora 
investeringar
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HALLSTAHEM BYGGER

Ovan: Myran med sina inglasade balkonger och 
rymliga uteplatser. Till vänster förrådsbyggnaden 
med miljöbod.  

Höger: John Olausson är områdessamordnaren på 
Hallstahem som kommer att ansvara för Myrans 
lägenheter när inflytten är klar.

Nedan: Köken i Myrans lägenheter är ljusa och 
samtliga rum har parkett förutom hall och badrum 
som har klinker. På bilden saknas diskmaskinen.
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SOCIALT ANSVAR

H 
allstahem har i år tagit 
emot 19 sommarjob-
bande 16-17-åringar 
och fem semestervika-
rier över 18 år. De har i huvudsak job-

bat med utemiljöerna, bland annat ogräsrensning, 
gräsklippning, renhållning och målning. 
– Det känns oerhört viktigt att vi som företag bidrar 
till att ungdomar får prova på arbetslivet. Dessutom 
har vi generellt sett i fastighetsbranschen ett stort be-
hov av personal framöver, i och med stora pensions-
avgångar. Har du jobbat på bra som sommarjobbare, 
så får du bra referenser och därmed goda möjlig-
heter till jobb i framtiden, säger Katja Erola som 
hanterat sommarrekryteringarna på Hallstahem.  
 
Nästa ansökningsperiod för sommarjobb är i mars/
april 2022. 

24 sommarpersonal i 
våra områden

SÅ HÄR SÖKER DU

Unga hjältar i sommar

Linn, en av 19 sommarjobbare, fick uppdraget att måla om 
garagen på Fasanvägen.

Sommarvikarien Louise klipper här gräset utanför Trädgårdsgatan.  Hon fick nyligen fast jobb som fastighetsskötare på Hallstahem.

VILL DU JOBBA EXTRA? 
Är du  över 18 och intresserad av att jobba 
extra som fastighetsskötare, kanske vid sidan 
om studierna? Mejla oss på: rekrytering@
hallstahem.se



Du vet väl att du som kund söka 
svar på våra vanligaste frågor, 
eller ställa en egen fråga, i vårt 
kundforum på hallstahem.se? Leta 
efter någon av symbolerna ovan 
på hallstahem.se, så kommer du 
till forumet. Välkommen in! 

TÄVLING
Hur får du använda ett hyrt garage hos 
Hallstahem?

1. Som verkstad för bilar och 
mopeder.
X. Som tvätthall
2. För förvaring av bilen, inkl 
tillbehör till bilen såsom däck och 
verktyg.

Vad kan du vinna?
Svarar du rätt kan du vinna  
en snygg termos - perfekt till både 

kalla och varma drycker.
Svaret hittar du här i tidningen. 

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

MILJÖ
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GRATTIS!
I förra numret ställde vi 
följande fråga:
Varför är det viktigt att ha 
en hemförsäkring?

Rätt svar: Det är en ekono-
misk trygghet vid t ex brand, 
stöld eller vattenskada, och 
man har skydd även om man 
själv orsakat skadan.

Vinnare av ett kit för utflyk-
ter utomhus blev Gunder 
Pettersson, Knektbacken.
Grattis!

Ingen plast runt eller 
i bruna påsen!

 
Plast i matavfallet är fortfarande 
ett stort problem. Plast förstör 
biogasprocessen, vilket innebär 
att matavfall som innehåller plast 
bränns istället för att användas 
till biogas. Därför blir din sortering 
helt meningslös och istället en 
miljöbelastning om du inte håller 
påsen fri från plast. Lägg därför 
aldrig din bruna påse i en plastpå-
se innan du slänger den. Blir påsen 
blöt - lägg en extra papperspåse 
i botten, eller en gammal äggkar-
tong. Eller använd dubbla påsar. 
Den gröna avfallskorgen hjälper 
till att hålla påsen torr - saknar du 
en så hör du av dig till Kundcenter 
eller din områdessamordnare.

Svar på vanliga frågor
KUNDFORUM

VANLIGA FRÅGOR

Res miljösmart
MILJÖ

Behöver du bil men bara ibland? 
Som hyresgäst kan du bli medlem 
helt gratis i Hallstahems elbilspool 
och boka in en miljövänlig, ljudlös 
biltur redan idag. Miljövänligt och 
prisvärt. Läs mer på hallstahem.
se/bilpool.

KOMMUNIKATION
Nytt mobilnummer? 
Vi skickar ibland sms om saker 
som rör dig och ditt boende. Se till 
att uppdatera dina  

kontaktuppgifter på  
Mina Sidor så att du  
inte missar något viktigt.

Sommarvikarien Louise klipper här gräset utanför Trädgårdsgatan.  Hon fick nyligen fast jobb som fastighetsskötare på Hallstahem.
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Vad ska jag göra om jag blir störd av 
grannen?  
/Henrik

Hej Henrik! Det ger bäst effekt 
att prata med grannen själv och 
berätta vad du störs av. Sker stör-
ningen utanför våra arbetstider 
ringer du alltid jouren. Då får vi en 
rapport, som vi behöver ha i de fall 
vi behöver gå vidare. Din områdes-
samordnare är den hos oss som 
ansvarar för störningar. Kontakt-
uppgifter hittar du på webben och 
i ditt trapphus. Det är alltid bra om 
du för logg på när störningarna 
sker och vad som stört dig. Dessa 
tillsammans med störningsrap-
porter kan vara värdefulla för oss 
framöver.
/Zara, fastighetschef

Ingår hemförsäkring i hyran?
/Martin 

Hej Martin! Nej, det gör den inte. 
Hemförsäkring behöver du skaffa 
på egen hand. Det är viktigt att du 
har en som ekonomisk trygghet vid 
t ex brand, stöld eller vattenskada.
/Marcus, områdessamordnare

Vi har internet 
och tv för dig! 

fibra.se 

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

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

VI ÖNSKAR DIG 
EN MYSIG OCH 
FRISK HÖST!

Det piper till i brandvarnaren då 
och då. Ska jag byta batteriet?
 /Marie-Louise 

Hej Marie-Louise! Kontakta oss så 
byter vi ut brandvarnaren till en ny.
/Patrik, reparatör

VANLIGA FRÅGOR

Parkgatan 4 • 734 35 Hallstahammar
www.ptj.se/rmk-dentalReka tandläkare, Maria tandhygienist & Susanne tandsköterska.

Tandvård hos nya team 
Tandläkare Réka Markasz Kertesz

Hela familjen är  
välkommen till  
vår lugna miljö!

BOKA TID  
PÅ TEL

073-842 44 25

VI HÄLSAR MARIA JAREFALK VÄLKOMMEN TILL 
VÅRT TEAM OCH TILLBAKA TILL HALLSTAHAMMAR!

Jag får konstiga kliande bett på 
natten, mest på armar och ben. 
Vad kan det vara?
 /Hanna 

Hej Hanna! Om det inte uppen-
bart är myggbett, så kan du ha 
drabbats av vägglöss. Ta då kon-
takt med oss direkt, så gör vi en 
skadedjursutredning.
/Nadja, fastighetssamordnare


