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Hyresavin finns 
nu på Mina Sidor

1,55 % i hyreshöjning

Snart snö på 
våra gator

Så här snöröjer vi

Myrans mötesplats har 
slagit upp dörrarna
Alla årsrika är välkomna att delta i aktiviteterna



2

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
Jul & Nyår - se nästa sida.

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

Starkt och tryggt 
inför 2022

Även om 2021 har präglats av den pågående pandemin i 
stor utsträckning, så är det kul att konstatera att det hänt 
väldigt mycket bra saker på Hallstahem under året. I 
november flyttade de första hyresgästerna in på Myran, 
vår nyproduktion i Kolbäck med totalt 37 lägenheter samt 

en gemensamhetslokal där Hallstahammars kommun genom sin Seni-
orglädje bedriver fin verksamhet för äldre. Myranprojektet kan summe-
ras som väldigt lyckat på alla plan! 
 
UNDER HÖSTEN HAR VI också gått i mål med vårt stora stambyte i kv. 
Växthuset, där vi under tre års tid har stambytt och renoverat över 300 
lägenheter. Jag vill tacka alla hyresgäster för det tålamod ni visat under 
projektets gång, och hoppas att ni ska trivas i era fina lägenheter.  
 
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT vi ska kunna fortsätta underhålla och 
renovera våra lägenheter, höja standarden till dagens krav samt ge en 
bra kundservice, är en stark och stabil ekonomi. Många företag och 
branscher har haft det oerhört tufft under pandemin, den kategorin hör 
inte Hallstahem till som tur är. Alla våra intäkter kommer från hyror 
och i den här krisen och det osäkra läget som är och har varit, har ni  
hyresgäster värderat boendet ännu högre än tidigare. Detta faktum i 
kombination med att vi alltid försöker vara affärsmässiga och långsiktiga 
i vårt ekonomiska tänk och agerande, gör att vi står starka och trygga 
när vi går in i 2022. Vi kommer tålmodigt fortsätta arbetet med att ut-
veckla våra fastigheter och boendemiljöer, förbättra servicen ytterligare 
och höja den upplevda tryggheten i våra områden.   
 
FÖR 16:E ÅRET I RAD vill vi ge dig som hyresgäst 
en liten julklapp i form av en amaryllis.  Du kan 
hämta din julblomma på Åsby Hem & Trädgård 
eller Åsby Floristen på Parkgatan 4. Klipp ur 
kupongen på baksidan och ta med till någon av 
butikerna. GOD JUL FRÅN OSS!  
 
Ulf Magnusson, VD

 
Vi lägger snart ytterligare ett pandemiår till  
handlingarna. Vem trodde att det skulle bli så här 
långvarigt, i mars 2020…? 
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Vikten av att ha en hemförsäkring
Hemförsäkring ska vara teck-
nat under hela kontraktstiden 
hos Hallstahem.

– Hemförsäkringen är ett måste 
när du bor hos oss. Den är en eko-
nomisk trygghet vid till exempel 
brand, stöld eller vattenskada, 
och du har skydd även om du själv 
orsakat skadan, säger Nadja Lars-
son, Hallstahems fastighetssam-
ordnare. Har du ingen hemförsäk-
ring och något händer, så kan det 
bli mycket dyrt. Därför är hem-
försäkringen värd varenda krona, 
för din egen trygghets skull, om 

Öppettider jul-
och nyårsveckan
23 dec: Öppet till kl 12
24-26 dec: Stängt
27-30 dec: Öppet som vanligt
31 dec-2 jan: Stängt
3-4 jan: Öppet som vanligt
5 jan: Öppet till kl 12
6 jan: Stängt
7 jan: Öppet som vanligt

 
Under hösten har vi genomfört 
många cykelrensningar i våra bo-
stadsområden - både i cykelställ, 
cykelbodar och i källare. 
– Vi behöver göra 
rensningar flera 
gånger per år för 
att skapa utrym-
me för de cyklar 
som faktiskt 
används. Det blir ohållbart  
annars, säger Louise Idén, fastig-
hetsskötare på Hallstahem. 
 
Vi informerar i trapphuset och/
eller sms när det är dags i ditt 
hus. Cyklarna lappas med röda 
klistermärken. Är cykeln din så 
tar du bort lappen, annars rensas 
den bort och förvaras sen i sex 
månader. Saknar du din cykel - hör 
av dig till Hallstahem inom dessa 
sex månader, så får du tillbaka den 
(om vi har den) mot beskrivning. 
 
Efter de sex månaderna överlåter 
vi cyklarna till ett UF-företag som 
återvinner och säljer dem. Mer info 
om det kommer i nästa nummer 
av Utsikten.

Cykelrensningar i 
våra områden

olyckan är framme. Ta kontakt 
med valfritt försäkringsbolag för 
att skaffa en hemförsäkring.

Från och med 15 december kan 
du se din nya hyra på Mina Sid-
or/Mina avier på hallstahem.se. 

Hyresförhandlingarna mellan 
Hallstahem och Hyresgäst-
föreningen Region Aros-Gävle 
avslutades i slutet av november. 
Hyrorna för samtliga lägenheter* 
höjs med 1,55% från och med 1 
januari 2022. Höjningen gäller 
även för lokaler med förhand-

lingsklausul. För lägenheter med 
IMD (individuell mätning och de-
bitering) av varmvatten, sker en 
höjning till 58 kr/kbm varmvatten 
inkl. moms från och med 1 januari 
2022. Parkeringsplatser, carport 
& garage höjs med 2,0% från och 
med 1 januari 2022. Avin skickas 
inte längre ut via brev, utan häm-
tas på Mina Sidor eller betalas via 
autogiro eller e-faktura.
*Vallbygatan 17 (Myran) har redan 
2022 års hyra.

Nu finns din nya hyra på Mina Sidor
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TRYGGHET

HALLSTAHEM JOBBAR SYSTEMATISKT med brand- 
skyddet i våra fastigheter, för hyresgästernas och 
deras besökares trygghet och säkerhet skull, samt 
för att leva upp till de lagkrav som ställs på oss som 
fastighesägare. Räddningstjänsten Mälardalen är 
dem som kontrollerar att vi uppfyller kraven och vi 
har en tät kontakt med dem. Här är några områden 
som vi dagligen jobbar med för att säkerställa ett 
fullgott skydd. 

BRANDVARNARE

Alla lägenheter har brandvarnare som vi ombesörjer 
byte av vid behov. Sotaren testar funktionen när hen 
utför sotning och kontroll av ventilationen. Hyres-
gästen ansvarar för att testa brandvarnaren kontin-
uerligt och meddela oss när den inte fungerar. Alla 
kan enkelt bli påminda om när det är dags att testa 
brandvarnaren - registrera din mobil på sms-tjänsten 
via www.skyddadigmotbrand.se

FRIA YTOR I ALLMÄNNA UTRYMMEN

Vi har nolltolerans mot lösa föremål i trapphus, 
källargångar och vindar. Möbler, barnvagnar och 
annat som placeras i allmänna utrymmen utgör en 
brandrisk och hindrar blåljuspersonal och boende att 
komma fram i händelse av en olycka. Saker som ställs 

Hur ser brandskyddet ut, 
och hur ska du agera om 
det börjar brinna?

Skydd mot brand

utanför den egna lägenheten eller förrådet kommer 
vi därför uppmana dig att ta bort direkt. Har du saker 
som ska slängas är det ditt eget ansvar att frakta det 
till Återbruket.

STÄNGDA DÖRRAR TILL KÄLLARE OCH VIND

Källar- och vindsdörrar utgör gränser mellan brand-
celler och en stängd dörr hindrar därmed brand 
och rök från att spridas vidare, t ex ut i trapphuset. 
Därför uppmanar vi våra hyresgäster att alltid stänga 
dörrarna efter sig.

Här bredvid kan du läsa om hur du själv ska agera 
vid brand och vad du kan tänka på i det vardagliga 
hemma i din lägenhet.

TESTA DIN 

BRANDVARNARE

REDAN IDAG!
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Skydda dig mot brand hemma
Minska risken för brand
Om det brinner hemma beror det oftast på vanliga saker vi använder. Så här kan du minska 
risken för brand:

Lägg inte saker som kan börja 
brinna nära eller på spisen. Gå inte 
ifrån spisen när den är på. Skaffa 
gärna en spisvakt som stänger av 
spisen vid fara för brand. 

Aska, kol och liknande från 
öppna spisar eller grillar ska 
du lägga i en metallburk med 
lock. Släng aldrig varm aska i 
soppåsen. 

Gå aldrig ifrån stearinljus som 
brinner. Släck tända ljus innan du 
går ut ur ett rum. Ställ inte tända 
ljus nära sådant som kan börja 
brinna. 

Använd inte elektriska appa-
rater med trasiga sladdar eller 
kontakter. 

Ställ inte elektriska element 
för nära sådant som kan börja 
brinna, till exempel kläder. 

I trapphuset får du inte ställa 
sådant som kan börja brinna, till 
exempel sopor, tidningar, lådor 
eller barnvagnar. Se till att dörrar 
till källare och vind är låsta. 

Bra tips! 
• Rök inte i sängen eller där du kan somna. 
• Häll vatten i askkoppen innan du tömmer den. 
• Se till att barn inte får tag på tändstickor eller tändare. 

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan myndigheter, 
försäkrings-, bostads- och brandskyddsbranschen samt kommunernas 
räddningstjänster.

Läs mer om hur du skyddar dig mot brand på www.DinSäkerhet.se/brand
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Stoppa branden
Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i förrådet. 
Trapphuset ska vara fritt från till exempel tidningar, kar
tonger och barnvagnar. Startar en brand så sprider den 
sig snabbt och bildar giftig rök. Låsta dörrar till källare 
och vind minskar också risken för anlagda bränder.

Skydda dig och dina grannar mot brand

Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, Sveriges Allmännytta, Svensk 
försäkring, Fastighetsägarna Sverige, länsstyrelserna och räddningstjänsterna.

Läs mer om hur du skyddar dig mot brand på www.DinSäkerhet.se/brand

Om det brinner gör så här
Stäng in branden!
Brinner det i din lägenhet. Ta dig ut och stäng lägenhets
dörren efter dig. Dörren hindrar branden och den giftiga 
röken från att sprida sig.

Stanna i lägenheten
Brinner det hos någon annan och det finns rök i trapphuset 
– stanna i din lägenhet. Ring 112 och berätta att det brinner. 
Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut. 

Blockera inte trapphuset
Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan 
ta dig ut om det brinner i din lägenhet. Ambulans och 
räddningstjänst behöver också lätt komma fram för att 
hjälpa vid sjukdom eller brand.
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LÄGG INTE SAKER som kan börja 
brinna nära eller på spisen. Gå inte 
ifrån spisen när den är på. Lås spi-
sen med barnspärren när den inte 
används (sitter på ugnsvredet).

ASKA, KOL och liknande från öpp-
na spisar eller grillar ska du lägga i 
en metallburk med lock. Släng aldrig 
varm aska i soppåsen.

GÅ ALDRIG IFRÅN stearinljus som 
brinner. Släck tända ljus innan du 
går ut ur ett rum. Ställ inte tända 
ljus nära sådant som kan börja 
brinna.

Hur skyddar du dig från brand hemma?

ANVÄND INTE elektriska apparater 
med trasiga sladdar eller kontakter, 
eller som glappar.

I TRAPPHUSET får du inte ställa 
sådant som blockerar vägen eller 
kan börja brinna, t ex tidningar, 
möbler eller barnvagnar.

STÄLL INTE elektriska element för 
nära sådant som kan börja brinna, 
till exempel kläder.

Hur ska du agera 
om det börjar 
brinna?

BRINNER DET I DIN LÄGENHET 
OCH DU KAN INTE SLÄCKA 
BRANDEN?  Ta dig ut och stäng 
lägenhetsdörren efter dig. Dörren 
hindrar branden och den giftiga 
röken från att sprida sig. Ring 112.

BRINNER DET HOS NÅGON 
ANNAN OCH DET FINNS RÖK 
I TRAPPHUSET? Stanna i din 
lägenhet. Ring 112 och berätta att 
det brinner. Vänta i lägenheten tills 
räddningstjänsten hjälper dig ut.
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NU NÄRMAR SIG VINTERVÄDRET och för fastig-
hetsägarnas del innebär det att snöröjning står på 
agendan. Hallstahem har avtal med företaget JH 
Spårservice AB som snöröjer alla större vägar och cy-
kelvägar, samt större ytor (t ex parkeringar) för både 
Hallstahems och kommunens räkning, med undan-
tag från Strömsholm som röjs av Morberg Fastighe-
ter. JH Spårservice röjer snön nattetid, eftersom det 
mesta ska vara röjt när det är dags för de flesta av 
oss att lämna hemmet för skola och jobb. Det är inte 
samma maskin som både snöröjer och sandar, utan 
en sandningsmaskin jobbar parallellt med att sanda 
alla snöröjda ytor.  

– Vi har tre maskiner som snöröjer i Hallstaham-
mar, plus tillgång till ytterligare en vid behov, säger 
Tobias Högkvist på JH Spårservice. Det kan vara bra 

Se, det snöar!

att känna till att vi alltid gör en bedömning beroen-
de på vädersituation. Om det är kommer mycket snö 
kan vi medvetet avvakta snöröjningen tills det värsta 
snöat klart på grund av att det blir verkningslöst att 
ploga - det blir snabbt lika mycket snö igen. Tänk på 
att det inte alltid är sandat direkt efter att plogning-
en skett, så var uppmärksam - tänk på halkrisken och 
använd broddar vid halt väglag! betonar Tobias.

Hallstahems fastighetsskötare tar vid 
snöröjningen där JH Spårservice inte 
kör. 
– Vi börjar snöröja och sanda min-
dre gångvägar vid 7.30 på vardagar 
samt handskottar och sandar vid 
entréer, säger Alex Loven, fastighets-
skötare på Hallstahem. Vi snöröjer även på helger 
och kvällar vid behov, efter att Spårtjänst gjort sitt. 
Tänk på att om du har parkering så ansvarar du själv 
för snöröjningen av den.

AKTUELLT

Så funkar snöröjningen 
i bostadsområdena
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Nyligen har hyran för 2022 förhand-
lats klart med Hyresgästföreningen. 
Resultatet blir en höjning för samtliga 
lägenheter på 1,55 %. För en lägenhet 
med en månadshyra på 5 500 kr blir 

det en ökning på 85 kr. Vid de årliga förhandling-
arna mellan Hallstahem och Hyresgästföreningen 
diskuterades bland annat bolagets ökade kostna-
der för till exempel vatten och avlopp, fjärrvärme, 
sophantering och material. Hallstahem ansvarar för 
att se till att verksamheten drivs på ett ekonomiskt 
hållbart sätt och att det finns utrymme för nödvändi-
ga investeringar och satsningar, så att man kan vara 
en bra fastighetsägare på både kort och lång sikt.  
 
VARFÖR MÅSTE HYRAN HÖJAS VARJE ÅR?  

Att äga och förvalta lägenheter fungerar precis som 
att äga en villa, fast i mycket större skala förstås. 

Ibland behöver något göras akut, men det mesta 
av renovering och underhåll kan planeras i förväg. 
Oavsett vilket måste det finnas pengar. Fördelen med 
Hallstahem är att man genom åren har varit noga 
med att renovera fastigheterna efterhand, genom t ex 
stambyten. Allt behöver alltså inte göras samtidigt 
överallt, utan man kan sprida ut kostnaderna. Men i 
det långa loppet ska naturligtvis alla hyresgäster ha 
väl underhållna lägenheter. Prishöjningar på värme, 
el, vatten och sophantering kan vi inte göra något åt. 

– Precis som alla andra företag 
måste vi vara affärsmässiga och 
konkurrenskraftiga. De allmännyt-
tiga bolagen har till och med ett 
lagkrav på sig att vara det idag, säger 
Ulf Magnusson, VD på Hallstahem. 
Att vara affärsmässig innebär bl a att vi måste göra 
en vinst, och för att kunna göra det behöver vi vara 
kostnadseffektiva i allt vi gör. En stark ekonomi ger 
möjligheter till fortsatta förbättringar och utveckling, 
över tid. Vi vill kunna leva upp till samtidens allt 
högre krav och önskemål från våra kunder.

Affärsmässighet är ett 
krav för allmännyttan

Därför måste Hallstahem gå med vinst

Yttre underhåll  t ex fasader, tak 
och lekplatser samt inre under-
håll i lägenheterna.

Fastighetsskötsel.

Reparationer. 

Värme, el, vatten och 
sophantering.

Fastighetsskatt och 
bolagsskatt.

990 kr (18%)

715 kr (13%)

1 100 kr (20%)

715 kr (13%)

220 kr (4%)

330 kr (6%)

220 kr (4%)

Exempelhyra:

5 500 kr

715 kr (13%)
Avskrivningar.

Administration.

495 kr (9%)
Räntor.

Vinst som återinvesteras 
i verksamheten.

AKTUELLT
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Reparatör på väg!
Vad gör en reparatör? Följ 
med Christer på uppdrag!

- INGEN DAG ÄR DEN ANDRA LIK. Det är en del av det 
som jag gillar med mitt jobb, att det är så varieran-
de. Och att jag får träffa och lära känna så många 
hyresgäster. Vissa har hängt med så länge som jag 
kan minnas och det är klart att man får en alldeles 
särskild relation då, säger Christer Persson, reparatör 
på Hallstahem. Jobbet är stundtals hektiskt och det 
blir en del transporter eftersom besöken sker både i 
Kolbäck, Strömsholm och i Hallstahammar.  
- Man får planera jobben smart så att det blir effek-
tivt. Ibland samåker vi flera kollegor, om vi har jobb i 
samma område som ska göras.

Häng med under en vanlig torsdagseftermiddag!

VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

DET HÄR ÄR CHRISTER
Christer har jobbat i snart 31 år på Hallstahem, 
i olika roller, men alltid på fastighetssidan. Idag 
är tjänsten reparatör och han jobbar mest med 
att laga och byta utrustning i lägenheterna, 
i fastigheterna och ute i bostadsområdena. 
Christer är en av Hallstahems tre reparatörer.

13:00 En tur till Återbruket med stora emballage som 
lämnats utanför en miljöbod. " Det är ju egentligen 
hyresgästens jobb, men står det där så måste ju vi ta 
bort det", säger Christer.

13:30 En skåpslucka i ett kök i Strömsholm behövde 
få nya gångjärn, eftersom luckan inte ville stängas 
ordentligt.
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Är temperaturen över 21 
grader i alla rum så gör 
vi ingen åtgärd. 

VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

14:00 Lösa kablar vid takrören i källaren behövde 
fästas upp på Hagvägen i Kolbäck. Annars risk att 
någon rycker sönder dem, eller att man fastnar i dem 
när man bär grejer i källaren, säger Christer.

14:45 En plåt-tröskel på en balkong sitter lös och 
svajar när man går på den. Christer undersöker kon-
struktionen. "- Jag behöver klura på denna ett tag, vi 
får komma tillbaka senare".

15:00 En hyresgäst i Kolbäck tycker att det är kallt 
hemma, en egen termometer intill fönstret visar 18 
grader inne. "- Jag mäter alltid inne i rummet, det ger 
en mer rättvisande bild än intill fönstret där det of-
tast är dragigare. Temperaturen här är över gränsvär-
det på 21 grader, därför gör vi ingen åtgärd just här".

15:30 En hyresgäst i Kolbäck tycker att det lyser in 
från trapphuset nattetid, genom dörrspringan. Chris-
ter lägger på en ny tjockare tätningslist.
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TRYGGHET

Under året har Hallstahem sökt pengar 
hos Boverket för satsningar i utemil-
jön i två bostadsområden - kvarteret 
Väskan (Snevringevägen 45-53, Bofink-
vägen och Trädgårdsgatan 17-19) samt  

kv. Växthuset (Surbrunnsvägen och Tunalunds- 
vägen). Nu har 1 miljon kronor blivit beviljade, och 
förutsättningarna för att stödet ges är att Hallsta-
hem satsar lika mycket själva. 
– Satsningen vi ska göra handlar  
om att förvandla stora oanvända  
grönytor till en mer levande  
miljö som bjuder in till lek och  
möten mellan grannar, och att  
det ska vara vackert där man bor  
med blommor, buskar, växter och träd,  
säger Zara Lahouar, fastighetschef på Hallstahem. 
 
VARFÖR SATSAR MAN JUST HÄR? 

– Vi har sökt för dessa områden, eftersom de upp-
fyllde kraven hos Boverket på vilka bostads- 
områden som gick att söka stöd för. Vi kan inte 
själva bestämma den geografiska indelningen, det 
gör Boverket enligt deras parametrar.  
 
NÄR KOMMER VI KUNNA SE ETT RESULTAT? 

– Planeringen börjar nu i vår med hjälp av både våra 
egna kunniga medarbetare, men också av extern 
kompetens såsom t ex trädgårdsmästare. Genomför-
andet sker löpande under hela 2022 och 2023.

Stödpengar från Boverket 
för satsningar i utemiljön

Mer växtlighet i de 
centrala bostadsområdena
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TRYGGHET

Huskurage är en våldspreventiv metod för 
att förebygga, förhindra och stoppa mäns 
våld mot kvinnor och våld mot närstående. 
Metoden innebär att kunskap om våld och 

civilkurage ökar för att få fler att agera vid oro för att 
någon far illa i sitt hem. Att knacka på, att hämta hjälp 
av fler grannar, att ringa polis och att kontakta soci-
altjänst är vad du som granne kan göra för att bidra 
till ökad trygghet och minskad utsatthet i huset eller i 
grannskapet där du bor.

VILL DU GÖRA EN OROSANMÄLAN ELLER ÄR DU SJÄLV 

UTSATT FÖR VÅLD I DITT HEM?

Hör av dig till individ- och familjeomsorgen. Du kan 
vara anonym.  Se kontaktuppgifter här bredvid.

Hjälp en granne i nöd
Från oro till omtanke
1. Knacka på hos grannen
2. Hämta hjälp från andra, om det 
 känns bättre att vara fler
3.  Ring polisen på tel 112 
 om läget känns akut.

Kontakt 
individ-ochfamiljeomsorgen@hallstahammar.se
Tel dagtid barn/ungdom: 0220-24604
Tel dagtid vuxen: 0220-24207
Tel Kväll helg: 021-392066

Ny lokalhyresgäst på 
Parkgatan 4
KANVIVA ÄR ETT FÖRETAG som nyligen etablerat sig 
i Hallstahammar, och Robin Holmgren är områdes-
ansvarig för Västeråsregionen. Företaget finns sedan 
tidigare i Karlstad, Grums och Vingåker. 
– Vi hjälper människor som står utanför arbets-
markaden idag, att hitta en sysselsättning i form av 
studier eller jobb, säger Robin. Vi jobbar individ-
anpassat och har i dagsläget 23 personer inskriv-
na här. På initiativ från Arbetsförmedlingen får 
klienterna hjälp med att skicka in ansökningar till 
utbildningar, skriva CV, ringa eller mejla arbetsgiva-
re samt får stöttning i sina kontakter med svenska 
myndigheter.
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Stambytet i kv Växthuset i centrala Hallsta-
hammar, där över 300 lägenheter bland 
annat får nya stammar och badrum, har 
pågått sedan 2019 och är nu så gott som 

klart. Adresserna är Surbrunnsvägen och Tunalunds-
vägen. 
 
– Stambytet har flutit på mycket 
bra. Trots pandemi och väldigt 
många upptäckta vattenskador i 
projektet har vi  kunnat följa tid-
planen, säger Erik Torstensson på 
Mälarbygg som ansvarat för entreprenaden. Vi har 
stökat väldigt mycket i hyresgästernas lägenheter 
under de 6 veckor vi har jobbat med varje lägenhet. 
Hyresgästerna har varit oerhört tillmötesgående, 
stöket till trots. Det är vi oerhört tacksamma för! Det 
har varit roligt att jobba med det här stambytet - vi 
har fått mycket uppskattning från hyresgästerna när 
de äntligen fått sitt hem tillbaka i ett bättre skick.
Många har stoppat oss ute i bostadsområdet och 
sagt att de tyckt det varit värt besväret, med tanke på 
hur fint det har blivit nu, avslutar han.  
 
Som tack för tålamodet har nu alla hyresgäster som 
bott igenom hela stambytet fått varsitt presentkort, 
att handla för lokalt i Hallstahammar. 

VAR BLIR NÄSTA STAMBYTE? 

Nästa stambyte planeras på Hagvägen 12-20 i 
Kolbäck. Omfattningen på stambytet är inte fastställt 
ännu. Just nu pågår ett arbete med projekteringar 
och kalkyler. Som planen ser ut nu så är det rimligt 
att vi kan påbörja renoveringen tidigast våren 2023. 
Hyresgästerna där kommer att bli informerade i god 
tid före det är dags.

Se Hallstahems film om Växthuset på vår Youtube-
kanal eller på vår Instagrams IGTV.

Nyfiken på hur ett stambyte går till?

3 år av stambyte till ända

HALLSTAHEM BYGGER

EXEMPEL PÅ VAD SOM GJORTS I
VÄXTHUSETS STAMBYTE:
Badrum. Klinker på golv, kakel  
på väggar, vägghängd toalettstol, nytt 
tvättställ, duschplats med draperistång, 
badrumsskåp med belysning och eluttag, 
elektrisk handdukstork, ny badrumsdörr, 
uttag för tvättmaskin.

WC. Klinker på golv, målade väggar, ny dörr, 
ny belysning, spegel, toalettstol och tvätt-
ställ, nytt stänkskydd i kakel vid tvättstället.

Allmänna utrymmen. Nya entrédörrar med 
elektroniskt låssystem och porttelefon, post-
boxar i trapphuset, nya dörrar från trapphus 
till källare och förråd, nytt låssystem.

Övrigt. Säkerhetsdörr, ny elcentral, nya 
termostatventiler och friskluftsventiler, 
tilläggsisolering.
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HALLSTAHEM BYGGER

 

DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN  

Seniorglädje ordnar aktiviteter för 
dig som är pensionär i Hallstaham-
mars kommun. Det kan vara i form 
av träning, kurser, underhållning, 
utflykter eller annat som sätter guld-
kant på tillvaron.
– Här på Myrans Mötesplats på Vallbygatan 17 är 
vi på plats alla dagar i veckan. De som bor här har 
möjlighet till lunch varje dag, och sen har vi bingo 
och andra aktiviteter som alla är välkomna att delta 
i. Det är bara att komma förbi! Ring på porttelefonen 
så öppnar vi, säger Sanna Fredriksson, aktivitets-
handledare på Myran.

Myrans mötesplats 
öppen för alla årsrika

Det är roligare att göra 
saker tillsammans

Berit, Monica, Inger och Lena är nya för varandra och bor allihop i Myran. De tycker att 
det är så smidigt att bara ta hissen ned och kunna äta och dricka kaffe med likasinnade.
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in. Saneringen tar tid. En normaldrabbad lägenhet 
behöver tre kembehandlingar med tre veckors 
mellanrum (ägg kläcks efter tre veckor), därefter en 
slutbesiktning. Under tiden ska hyresgästen bo kvar 
i lägenheten, inte ta emot besök eller besöka andra. 
Man måste också tvätta kläder och sängkläder 
noggrannt under hela perioden. Följer hyresgästen 
instruktionerna vi ger, så står Hallstahem för kost-
naden av saneringen. Måste lösöre, t ex madrasser, 
slängas så behöver man ta kontakt med sitt försäk-
ringsbolag för ersättning via hemförsäkringen.

HUR KAN MAN UNDVIKA VÄGGLÖSS? 
– När du bor på hotell - ställ inte resväskan precis 
vid sängen och låt kläderna stanna i väskan. Kolla 
sängen, ser du spår av spillning tar du en bild, visar 
receptionen och ber att få byta rum. Tvätta allt du 
haft med dig i 60 grader när du kommer hem. Sam-
ma sak om du köper begagnade möbler - kolla noga 
efter tecken på spillning innan du tar hem det.

HEJ DENNIS, TEKNIKER PÅ NOMOR! 
VILKA ÄR NI OCH VAD GÖR NI ÅT 

HALLSTAHEM? 

– Vi är ett skadedjurs- och sa-
neringsföretag och jobbar både 
förebyggande med skadedjur och 
sanerar där det finns problem. Nomor finns i hela 
Sverige och här i Västeråsregionen har vi sju anställ-
da tekniker. Vi utför arbeten både i lägenheter, villor 
och i hotell.

HUR VANLIGT ÄR VÄGGLÖSS?

– Jag förstår att många är rädda för man hör ju alltid 
det värsta, dock är det relativt ovanligt. Det är ren 
och skär otur om man drabbas av vägglöss, vem som 
helst kan få problem. Ofta får man med sig det via 
hotell eller resor. Det är väldigt ovanligt att vägglöss 
vandrar över till grannar, men vid omfattande sane-
ringar inspekterar vi även närliggande lägenheter.

VILKA ÄR TECKNEN PÅ VÄGGLÖSS?

– Bett på kroppen, ofta på varma ställen såsom 
insida lår och mage, ibland på händer och fötter. Det 
är olika hur mycket man reagerar på betten, vissa 
märker inte ens att de har vägglöss. Ett tydligt teck-
en, förutom bett, är spillning i form av små svarta 
prickar som syns på undersidan av sängen eller 
soffan. Ring Hallstahem om du misstänker vägglöss, 
så gör vi en inspektion. 
 

HUR GÅR EN SANERING TILL?

– Det vanligaste är kembehandling. Då besprutar 
vi tak och golvlister, under sängar, soffor och andra 
möbler när vi kan misstänka att vägglöss har krupit 

Jakten på vägglössen
Hur går en sanering till 
och hur kan du undvika att 
drabbas

Vägglusen är ca 4-5 mm lång och är 
som vuxen gul, röd eller mörkbrun. 
Som nymf är den genomskinlig.. Med 
sin platta kropp trycker den sig lätt in 
i små springor. Den suger blod och är 
nattaktiv. Ett tydligt tecken på vägg-
löss är spillning på sängens undersida.

HANTVERKARNA



TÄVLING
Hallstahem skickar inte längre ut hyran via 
brev, utan hänvisar till Mina Sidor eller att 
betala via autogiro eller e-faktura. Varför?

1. För att slippa arbete med 
kuvert och porto
X. För att minska på papper och 
transporter och därmed bli mer 
klimatsmarta
2. För att det är mer ekonomiskt

Vad kan jag 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 
31 januari. Märk mejlet "TÄVLING 
UTSIKTEN". Ange namn och 
kontaktuppgifter. 
Vinnaren meddelas per telefon 
och i nästa nummer av Utsikten 
som kommer i mars. Lycka till!
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GRATTIS!
I förra numret ställde vi 
följande fråga:

Hur får du använda ett hyrt 
garage hos Hallstahem?

Rätt svar: För förvaring av 
bilen, inkl tillbehör till bilen 
såsom däck och verktyg.

Vinnare av en snygg termos 
blev Solvig Ekström på
Knektbacken 67. Grattis!

Sortera rätt i jul
MILJÖ

Det finns mycket värdefullt i ditt 
avfall som kan ges ett nytt liv.
• Julpapper och wellpapp sorteras 
som pappersförpackningar. Platta 
till kartonger!
• Presentsnören, tejp och etiketter 
lägger du i vanliga soppåsen.
• Trasiga lampor till julbelysningen, 
adventsljusstaken eller luciakro-
nan lämnas till Återbruket.

• Många känner sig ensamma 
under julen. Ring ett samtal till 
någon du inte pratat med på 
länge, bjud en granne på fika, eller 
bara knacka på och önska en god 
jul! Det kan betyda allt för någon.
• Ta dig tid att umgås med nära 
och kära - spela spel, baka ihop 
eller ta en promenad. Det viktiga 
under julen är kärlek, värme och 
gemenskap - inte att köpa dyra 
saker.
• Om du vill ge något - ge gärna 
något som inte skapar avfall, som 
upplevelser, en tjänst eller välgö-
renhet.
• Minimera mängden elektroniska 
produkter, de tär hårt på jordens 
resurser
• Beräkna mängden mat så att 
det inte blir så mycket över. Sätt 
fram lite i taget för att minimera 
matsvinnet.

Var uppmärksam på vattenskador

Det går att upptäcka en vatten-
skada tidigt utan att vara expert. 
Var uppmärksam på förändringar 
i bostaden, t ex annorlunda lukter, 
fläckar i tak eller på väggar. I vissa 
fall kan golv kännas sviktande när 
du går på dem. Vanligast är skador 
i badrum. 
– Tecken på skador är bubblor i 
plastmattan, att skarvar öppnar 
sig eller att det låter tomt när du 
knackar på en kakelplatta. Om det 
finns sprickor i kakelplattor eller om 

mattan har släppt 
från underlaget 
finns en risk 
att det uppstår 
fuktskada, säger Nadja Larsson, 
fastighetssamordnare med ansvar 
för skador på Hallstahem. Om man 
ser tecken som ovanstående i sin 
bostad ska man höra av sig till oss, 
så att vi snabbt kan åtgärda dem. 
Vattenskador täcks av din hemför-
säkring eller vår fastighetsförsäk-
ring, beroende på orsaken.

LÄGENHETEN

Tips för en hållbar jul
MILJÖ & TRYGGHET
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Min lägenhet skulle verkligen 
behöva nya tapeter. Hur går jag 
tillväga då? /Jan 

Hej Jan! Kontakta din samordnare 
(se kontaktuppgfter på webben 
och i trapphuset) så kollar han hur 
länge sedan lägenheten fick tapet-
serat, samt undersöker skicket på 
tapeterna. Därefter tas ett beslut. 
Nuförtiden målar vi om väggarna.
Om det är för tidigt att måla om, 
så kan du ändå välja att göra det 
på egen hand, och bekosta det 
själv. Det är dock viktigt att det blir 
fackmannamässigt gjort.
/George, områdeschef

Jag har tappat bort en nyckel, vad 
ska jag göra nu? /Sami 

Hej Sami! Om du är rädd att 
nyckeln kommit i orätta händer så 
kan du be oss om ett låsbyte. Då 
får du en uppsättning nya nycklar 
och ingen kan komma in med den 
gamla. Detta kostar 1400 kr. Om 
du bara vill beställa ut en ny nyckel 
så kostar det 300 kr. Gör du så, 
så kommer du ändå få betala för 
låsbyte den dagen du flyttar ut.
/Aryet, kundvärd

Du som bor hos Hallstahem har ett stadsnät 
i världsklass installerat och klart att 

använda i din lägenhet. Med stadsnätet 
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.

Närproducerat
hemmamys via
vårt stadsnät

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

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

VI ÖNSKAR DIG 
EN FRISK OCH 
SKÖN JUL!

Jag fick ingen hyresavi den här 
månaden, hur ska jag då kunna 
betala hyran? /Amanda 

Hej Amanda! Det stämmer att du 
inte fått en avi, eftersom vi slutat 
skicka ut hyran via brev. Från och 
med nu så hämtar du din avi själv 
på Mina Sidor, eller ansluter till 
e-faktura eller autogiro. Vi gör 
detta för miljöns skull.
/Linn, redovisningsekonom

GOD JUL!

En blomma till dig från oss!
VI VILL ÖNSKA alla hyresgäster en riktigt god jul 
med en vacker svenskodlad Amaryllis! Blomman 
hämtas hos Åsby Floristen eller Åsby Hem & 
Trädgård. Klipp ut presentkortet nedan, fyll i och 
och ta med till butiken mellan 16-26 december. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

P R E S E N T K O R T
GOD JUL ÖNSKAR VI PÅ HALLSTAHEM! 
HÄMTA DIN BLOMMA PÅ ÅSBY FLORISTEN 
ELLER ÅSBY TRÄDGÅRD 16-26 DEC 2021. 
1 GÅVA PER HUSHÅLL. TA MED DENNA 
TALONG.

Namn:

Adress:

VANLIGA FRÅGOR


