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Renare 
tvättstugor

utökad städning och kontroller

Snö på 
våra gator

Så här snöröjer vi

Bingo på Myrans 
mötesplats
Ett år har gått sedan invigningen
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Kundtidningen Utsikten
Ansvarig utgivare: 
Håkan Jansson

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
Måndag – tisdag kl 10–15
Onsdag kl 10–17
Torsdag - fredag kl 10–15
Lunchstängt kl 12–13 

JOUR (KVÄLLAR OCH HELGER)
När det gäller utelåsning, 
akuta fel och störande grannar.
Ring Securitas: 0220 – 77 40 50

TV, INTERNET OCH TELEFONI  
VIA KABELTV-NÄTET
Hallstahammar, Kolbäck
Telenor: 020–222 222

Strömsholm
Satcom: 0221 – 345 50

N Prästgårdsgatan, 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/login

LEDARE

Tack för 2022!

JUST NU PÅGÅR byggnation av en ny undercentral på Knekt-
backen med nya anslutningar för vatten och fjärrvärme. 
Den kommer att ha bättre driftförhållanden med mindre 
energiförluster än den förra, samt även vara dimensionerad 
för att kunna ansluta den kommande nyproduktionen som 

vi hoppas kunna påbörja under 2023.  
 
UNDER ÅRET HAR VI gått i mål med flera större investeringar. Föns-
terbyte på Trädgårdsgatan och på Fredhem, flera nya cykelbodar 
i centrum, renovering av balkonger samt några nya på Nämnde-
mansgatan. Det pågår också ett hissbyte på Trädgårdsgatan 6, 
samt att vi löpande fortsätter att energieffektivisera för miljöns 
skull. 
 
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. Under 
2023 har vi flera stora utmaningar, bland annat högre räntor, 
försäkringar och fastighetsskatt. Det tillsammans med stigande 
bygg- och materialkostnader gör att vi behöver en högre procen-
tuell hyreshöjning är vi landat på under de senaste åren. Den 
årliga hyresförhandlingen med Hyresgästföreningen pågår för 
fullt, men är ännu inte klar. När den är det, kommer du givetvis få 
information i både trapphus och på webben, som vanligt. 
 
FÖR 17:E ÅRET I RAD vill vi ge dig som hyres-
gäst en julklapp i form av en amaryllis.  Du 
kan hämta din julblomma på Åsby Hem & 
Trädgård eller Åsby Floristen. Klipp ur  
kupongen på baksidan och ta med till  
någon av butikerna.  
 
GOD JUL FRÅN OSS! 
 
Håkan Jansson, Projektchef och tf VD

 
Vi lägger snart ytterligare ett år till handlingarna. 
2022 har bjudit på många omvärldsfaktorer som 
även påverkat oss, inte minst med skenande bygg-
priser som tvingat oss att skjuta på vår planerade 
nyproduktion på Knektbacken.
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Efterfrågan på egen p-plats 
med laddstolpe ökar och nu kan 
vi möta hyresgästernas önskemål 
med 6 platser på Parkgatan 8,  
6 platser på Trädgårdsgatan 10 
och 8 platser på Hallstavägen 13 i 
Kolbäck. Hyran är 550 kr/månad. 
Platserna på Parkgatan 8 kan  

Mattias Looström ny VD från 1 jan

Öppettider jul-
och nyårsveckan
23 dec: Öppet till kl 12
24-26 dec: Stängt
27-30 dec: Öppet som vanligt
31 dec-1 jan: Stängt
2-4 jan: Öppet som vanligt
5 jan: Öppet till kl 12
6 jan: Stängt

Hemförsäkring ska vara teck-
nat under hela kontraktstiden 
hos Hallstahem.

Hemförsäkringen är ett måste 
när du bor. Den är en ekonomisk 
trygghet vid till exempel brand, 
stöld eller vattenskada och du har 
skydd även om du själv orsakat 
skadan. 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 
olyckan är framme. Ta kontakt 
med valfritt försäkringsbolag för 
att skaffa en hemförsäkring.

Tryggt & viktigt 
med hemförsäkring

Mattias Looström tillträder 
som Hallstahems nya VD från 
och med 1 januari 2023. Vi 
ställde honom några korta 
frågor inför starten av nya 
jobbet .

Välkommen till Hallstahem! 
Berätta lite kort, vem är du?
Ja, vem är jag? Jo, en 48-åring 
som bor med min familj i Örebro 
och som har arbetat inom allmän-
nyttan i princip hela arbetslivet, 
nu senast i 8 år som VD för Laxå-
hem i Laxå och före det jobbade 
jag på Örebrobostäder i Örebro.

Vad var det som fick dig att 
arbeta med bostäder?
Det var av en ren slump faktiskt. 
Men allt eftersom åren gick så 
insåg jag att ett roligare arbete 
finns nog inte. Det finns en oer-

hörd bredd och man får dagligen 
möjligheten att träffa många 
människor och samtidigt vara en 
del i att bygga samhället.

Vilka frågor tror du kommer att 
vara aktuella när du börjar?
Till en början så kommer jag 
behöva lära känna alla medarbe-
tare och organisationen. Idag är 
kunden en mycket central del i 
arbetssättet hos medarbetarna 
och det vill jag såklart fortsätta 
främja. Sen är det givetvis en 
hel del utmaningar som vi står 
inför med allt från renoveringar, 
nyproduktioner och att möta 
de kostnadsökningar som den 
senaste tiden påverkat vår 
bransch. Men det ska bli ett kul 
och inspirerande uppdrag som 
jag ser fram emot att börja med 
efter årsskiftet!

Laddplatser för uthyrning från 1 jan
sökas till och med 15 december 
för kontrakt från 1 januari 2023.
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Kundsynpunkter grund 
för nya fokusområden

VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

SOM VI SKRIVIT OM I TIDIGARE nummer av Utsikten 
visade kundenkäten tydligt att vi har några områden 
som förtjänar extra fokus framöver, för att öka 
kundnöjdheten hos er hyresgäster. Här bredvid visas 
några exempel på låga resultat vad gäller service- 
index. Vi har nu valt ut fyra fokusområden för 2023, 
som vi redan har börjat arbeta med under hösten.

KÄLLARE OCH VINDAR

• Vi har lagt upp en plan för installation av passage- 
system med droppar för källare och vindar. Vi kom-
mer dock inte att genomföra det på alla ställen under 
2023. Boende i de fastigheter där det är aktuellt 
kommer att få mer information. 
• Utökad rondering i våra fastigheter för att säker- 
ställa helt, rent, snyggt och tryggt.
• Utökad städning inkl moppning.
• Vi kommer bli ännu tuffare och inte tillåta  
möbler och prylar i trapphus och källare/vindar pga 
brandsäkerheten. Ställ barnvagnar, cyklar och annat 
på anvisade platser, i ditt förråd eller inne i din lägen-
het. Möbler som ska slängas kör du själv till Åter- 
bruket. Dörrmattor, kransar och annat brandfarligt 
får inte sättas upp i trapphuset. Vi kommer att debit-
era den hyresgäst som lämnar möbler och grovsopor 
i källare och på vindar. Avgiften tas ut för vår extra 
arbetsinsats och transporten till Återbruket.
• Vi uppmanar både vår städentreprenör Miljöpalat-
set och er hyresgäster att meddela oss när möbler står 

Kundenkäten visar vad vi 
bör satsa på under 2023

i gångar, lampor är trasiga eller ni ser andra fel i all-
männa utrymmen så att vi snabbt kan åtgärda detta.
• Utökning av gallerförråd, sk troax, där det är  
möjligt. Vi tittar på inbrottsstatistik, skador och  
problem i källare och prioriterar därefter. Vi målar 
upp väggar och fixar belysningen samtidigt där 
insatser görs, för att få ett helhetslyft.

TVÄTTSTUGORNA

• Storstädning en gång/månad. Vi säkerställer att vår 
entreprenör sköter detta enligt avtalet. Miljöpalatset 
har gjort om sitt schema och satt in ny personal för 
att komma tillrätta med bristfällig städning. 

KUNDENKÄTEN 2022
Serviceindex

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 %)
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VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

• Soptömning 1 gång/vecka, inkl sortering av plast- 
och pappersförpackningar.
• Fler kvalitetskontroller av städningen.
• Vi ser till att det alltid finns städutrustning märkt 
med Hallstahems logga och placerade på nya upp-
hängningskrokar. Städarna ska enkelt kunna hämta 
och fylla på där det behövs. 

MILJÖBODARNA

• Hallstahem får idag felsorteringsavgifter av 
VafabMiljö i de miljöbodar där hyresgästerna inte 
sorterar rätt. Detta leder till ökade kostnader vilket i 
förlängningen kommer att påverka hyrorna negativt. 
Framför allt är det ett resursslöseri och dåligt för 
miljön. Förpackningarna ska återvinnas - inte brän-
nas, för att det ska gå att producera nytt material. 
Det här vill vi komma tillrätta med genom informa-
tionsinsatser i utvalda fastigheter för att uppmuntra 
ökad sortering. Vi kommer också att debitera vid 
felsortering - slänger du saker som kunnat sorteras 
som förpackning istället, fakturerar vi dig en avgift 

på 500 kr. 
• Sopskyffel och kvast ska finnas i alla bodar. 
• Vi kommer att debitera hyresgäster vid kvarlämnade 
möbler eller andra grovsopor i miljöboden. Avgiften 
tas ut för vår extra arbetsinsats och transporten till 
Återbruket. 

UTEMILJÖN

• Fastighetsskötarna ska gå ut mer till fots med städ-
kärror och synas mer i området, gärna tillsammans 
två och två för att kunna hjälpas åt. 
• Fler papperskorgar sätts upp i centrum.
• Klippa gräsmattor lite mer sällan för den biologiska 
mångfaldens skull – det ger också mer tid för att 
rensa ogräs.
• Fler ytor för ängsmark, där det är strategiskt smart 
att låta det växa. Vi har testat på några ställen att låta 
det växa lite högre. Vi kommer även att så blomfrön 
på några av ställena vi väljer ut. 
• Fler insektshotell vilket uppmuntrar till ett tänk på 
biologiskt mångfald.

Fastighetsskötaren Amanj föryngrar buskar och täcker bar jord med bark.
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Tvätten kan kännas fuktig direkt efter torkning på 
grund av nedkylningsprocessen. Detta är normalt. 
T ex jeans som har tjockare tyg kan behöva häng-
torkas en stund efter torkning för att upplevas helt 
torra, säger Tobias.KUNDENKÄTEN VISAR att många hyresgäster har  

åsikter om hur tvättstugorna tas omhand. Eller  
snarare missköts. Huvudregeln är att man som  
hyresgäst städar av tvättstugan i 
slutet av sin tvättid och lämnar den 
i det skick man själv vill ha den.
 
– Vi har tagit till oss av synpunk-
terna i kundenkäten och försöker 
nu göra det vi kan för att skapa en trevligare miljö i 
tvättstugorna. Bland annat gör vi fler kvalitets- 
kontroller av städningarna, säger Tobias Olssson, 
områdessamordnare på Hallstahem. Vi kommer 
också gå igenom alla tvättstugor och ersätta städ- 
utrustningen med ny fräsch sådan. De hängs också 
upp i en särskild hållare, så att det blir mer ordning 
och reda och så att moppen kan torka på ett bättre 
sätt. Bytet av utrustning startar nu och görs succes-
sivt under vintern. 
 
ÄR NYA TORKSKÅP OCH TUMLARE SÄMRE ÄN FÖRR? 

– Vi får en hel del samtal om att de nya torkskåpen, 
eller kondensskåpen som de numera kallas, torkar 
tvätten dåligt. Vi sätter idag in torkskåp och tumlare 
med värmepumpsteknik, vilket är ett miljövänligare 
alternativ där det inte är värmen i sig som torkar 
tvätten, utan maskinen samlar in kondensen som 
uppstår. Tänk på det här: Centrifugera alltid tvätten 
innan torkning. Sprid ut plaggen så glest som 
möjligt. Låt alltid maskinen gå med stängd dörr från 
start till slut, torktiden förlängs när dörren öppnas. 
Maskinen stannar automatiskt när tvätten är torr. 

Renare i tvättstugorna
Ny städutrustning och 
fler kvalitetskontroller

VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

Den nya städutrustningen.
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Avsätt sista kvarten av din tvättid 
för att städa efter dig
För att tvättstugan ska fungera bra, följer du dessa regler:

• Torka av golv, bänkar och maskiner när du är klar
• Töm och rengör filtret i torktumlaren
• Sortera tomma tvätt- och sköljmedelsförpackningar i rätt kärl
• Följ skötselanvisningar som gäller för maskinerna
• Använd alltid tvättpåse vid tvätt av bh med bygel
• Respektera tider som är bokade av andra 
• Använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna
• Vid fel på utrustningen eller om något saknas - gör en felanmälan

TACK för att du lämnar tvättstugan lika ren & snygg som du själv vill ha den!

VÅRA BOSTADSOMRÅDEN
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TRYGGHET

HALLSTAHEM JOBBAR SYSTEMATISKT med brand- 
skyddet i våra fastigheter, för hyresgästernas och 
deras besökares trygghets och säkerhets skull, samt 
för att leva upp till de lagkrav som ställs på oss som 
fastighetsägare. 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 byter ut 
när de går sönder. 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 för-
rådet kommer vi därför uppmana dig 
att ta bort direkt. Har du saker som ska 
slängas är det ditt eget ansvar att frakta 
dem till Återbruket, säger Marcus  
Pyykkö, en av sex områdesamordnare 
som ronderar och gör brandsyn i Hallstahems  
fastigheter.

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 dig att alltid stänga dörrarna efter 
dig. På en del ställen har vi märkt att dörrstängare 
frekvent monteras av - detta får absolut inte göras 
då det är en brandsäkerhetsrisk. Meddela oss om 
dörrstängarna är ur funktion i din källare eller vind.

TESTA DIN BRANDVARNAREREDAN IDAG!
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TRYGGHET

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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till källare och vind är låsta. 

Bra tips! 
• Rök inte i sängen eller där du kan somna. 
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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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TRYGGHET

SVENSKARNAS INTRESSE FÖR hemberedskap har ökat 
kraftigt enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. Både pandemin och rådande säkerhetsläge 
har bidragit. Vad behöver man tänka på för att vara 
förberedd och klara sig bra hemma?

– Om det blir ett långvarigt strömavbrott, annan stör-
ning eller kris i samhället så har du ett eget ansvar att 

Är du beredd vid en kris?
ordna vatten och mat. Du bör vara  
beredd på att klara dig på egen hand 
i en vecka. En bra idé är att göra i 
ordning en krislåda hemma. Här 
nedan finns en bra checklista på saker 
som är bra att ha, säger Zara Lahouar, 
fastighetschef på Hallstahem.

Vatten Mat Värme Kommunikation, radio 

Ficklampa Stormkök och bränsle Värmeljus och stearinljusBatterier, powerbank 

Medicin & husapotek Barnmat och blöjorTändstickor eller tändare

Drivmedel Våtservetter och handsprit Djurfoder

Brandsläckare

Pass och ID-handlingar

Mensskydd

Soppåsar och sopsäckar

Kontanter

Viktiga telefonnummer
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LOKALER

Myran - ett år fyllt av aktiviteter

Senior4ans nya verk-
samhet i full gång
PÅ PARKGATAN 4 SITTER NU flera av kommunens 
verksamheter för äldre, nämligen Anhörigstöd, 
Demensteamet och Seniorglädje som arrrangerar 
fritidsaktiviteter. Samlingsnamnet för lokalerna är 
Senior4an. Hit kan man komma om man har frågor 
eller vill träffa likasinnade i någon av aktiviteterna 
som anordnas, t ex kortspel och café.  
– Alla är välkomna hit, säger silviasystrarna Katarine 
och Katarina som jobbar på Demensteamet. De fikar 
med några kaffesugna seniorer när Hallstahem tittar 
förbi. 
– Det är trevligt att vara här och jag har dessutom 
väldigt nära hit, säger Regina, hyresgäst på Barnängs-
gatan.

 

DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN  

Seniorglädje ordnar aktiviteter för 
dig som är pensionär i Hallstaham-
mars kommun. 
– Här på Myrans Mötesplats på  
Vallbygatan 17 i Kolbäck är vi på 
plats alla vardagar, vi har bingo och 
andra aktiviteter som alla är välkomna att delta i. Det 
är bara att komma förbi! säger Anna Wittur, aktivitets- 
handledare på Myran. Program för Seniorglädjes 
aktiviteter finns på Facebook och på kommunens 
webb. Sök Seniorglädje, så hittar du information 
om vad som är på gång. Det erbjuds träning, kurser, 
filmvisning, utflykter, samarbeten med förskolan 
eller annat som sätter guldkant på tillvaron. Aktivi-
teter anordnas även i lokalerna på Parkgatan 4 och 
Hästhovsvägen 1.

Bingo, träning och
annat kul för årsrika
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MED START FÖRSTA HALVÅRET 2023 
görs ett stambyte i 54 lägenheter 
på Hagvägen 12-16 i Kolbäck.  
 

Eftersom husen byggdes redan 1964 börjar vatten- 
och avloppssystemen, de så kallade stammarna, bli 
så gamla att det finns stor risk att rören rostar och 
börjar läcka vilket kan leda till vattenskador. Därför 
byter man nu rören och passar samtidigt på att göra 
massor av andra saker som förbättrar kvaliteten på 
lägenheterna och husen inför framtiden.  
 
– Vid den här typen av omfattande renoveringar 
vill vi förbättra tillgänglighet, trygghet och säkerhet 
och uppgradera lägenheterna och 
husen till en modernare standard, 
säger Lotta Hanssen, ombyggnads-
samordnare på Hallstahem. Här 
bredvid listas åtgärderna som ska 
göras i projektet.

Se Hallstahems film om stambyte på vår Youtube-
kanal eller på vår webben under Vi bygger.

Nyfiken på hur ett stambyte går till?

Start för nytt stambyte

HALLSTAHEM BYGGER

EXEMPEL PÅ VAD SOM SKA  
GÖRAS I HAGVÄGENS STAMBYTE:
Badrum. Nya vatten- och avloppsledningar 
Kakel på väggar och målat tak. Våtrumsmat-
ta på golv. Vägghängd toalettstol och nytt 
tvättställ. Duschplats med draperistång. 
Badrumsskåp med belysning och eluttag. 
Elektrisk handdukstork. Uttag för tvättmaskin.

Kök. Nytt FTX-aggregat med spiskåpa. Nya 
vatten- och avloppsledningar. Köksblandare.

Övrigt. Nya fönster. Tilläggsisolering av 
vägg vid balkong. Renovering och nya räcken 
på balkonger (endast mindre balkonger vid 
klädkammare). Säkerhetsdörr. Elcentral med 
jordfelsbrytare. Nya termostatventiler på alla 
element. Nytt ventilationssystem (FTX) för 
bättre inomhusklimat. Mätare för varm- 
vatten inför IMD (individuell mätning).  
Tidningshållare. Postboxar i trapphuset.
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VINTERTIDER

NU ÄR VINTERVÄDRET HÄR och för fastighetsägarnas 
del innebär det att snöröjning står på agendan.  
Hallstahem har avtal med entreprenören JH Spår- 
service som snöröjer alla större vägar och cykelvägar, 
samt större ytor (t ex parkeringar) för både  
Hallstahems och kommunens räkning, med undan-
tag från Strömsholm som röjs av Morberg Fastig-
heter. 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.  

– JH Spårservice har tre maskiner som snöröjer i 
Hallstahammar, plus tillgång till ytterligare en vid 
behov, säger Urban Kristensson, fastighetsskötare 

Snötider i områdena

på Hallstahem. Det kan vara bra att 
känna till att de alltid gör en bedöm-
ning beroende på vädersituation. 
Om det kommer mycket snö kan de 
medvetet avvakta med 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 plogningen skett, så var uppmärksam på 
halkrisken och använd broddar vid halt väglag! 

Hallstahems personal tar vid snöröjningen där JH 
Spårservice inte kör. 
– Vi börjar snöröja och sanda mindre gångvägar vid 
7.30 på vardagar samt handskottar och sandar vid 
entréer, fortsätter Urban. Vi snöröjer även på helger 
och kvällar vid behov, efter att Spårservice gjort sitt. 
Tänk på att du som har parkering själv ansvarar för 
snöröjningen av den. Det är också bra om du ställer 
in din cykel i cykelförrådet över vintern.

Så jobbar man med att 
röja undan snön
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SOCIALT ANSVAR

2022 KUNDE ÄNTLIGEN aktiviteter arrangeras igen 
tillsammans med partnerföreningarna, efter två år av 
pandemi. Summer Camp och Åsby Skantzendagen 
blev två välbesökta evenemang, vid sidan om fören-
ingarnas ordinarie verksamheter. Stort tack för ett fint 
samarbete under året och för ert engagemang som ger 
våra barn och unga en meningsfull fritid!

En meningsfull fritid

Ansökan lämnas senast 3 januari 2023. Det är 
enkelt! Läs om hur du ansöker på hallstahem.se

VILL DIN FÖRENING BLI 
PARTNER 2023?

Under 2022 har Hallstahem stöttat följande 
föreningar: IBK Hallsta • Ekeby BK• HSK Fotboll 
• Hallsta Ridklubb • Hallstahammar Brottning 
• Strömsholms GK • Hallstahammar Kultur- &  
Idrottsförening • Hallstahammar Bordtennis • 
Nattvandrarna Hallstahammar • Mälardalens 
Dansklubb • Norrby IK Fotboll • Svedvi Berg 
Hembygdsförening • Shadowplayers Spelförening 
• Junos Kamp • Kolbäck Kolifej

PARTNERS 2022

Holkbygge på Åsby-Skantzendagen.
Svedvi Berg Hembygdsförening.

Mälardalens dansskola.

Hallstahammars Kultur- & Idrottsförening

Hallstahammar Brottning

Hallstahammar Bordtennis.



TÄVLING
Hur kan du hjälpa till att minska belastningen 
på elsystemet i vinter?

1. Styra elanvändning till mitt på 
dagen, på helgen eller på natten. 
X. Byta från LED till halogen- 
lampor.
2. Bada badkar.

Vad kan jag vinna?
Svarar du rätt kan du vinna  
en snygg termos. Svaret finns på  
 "Vanliga frågor" på hallstahem.se 
samt 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 varmt ska det vara 
Hallstahems lägenheter 
under den kallare tiden på 
året? 

Rätt svar: 20 grader.

Vinnare av en snygg termos 
blev Alice Löfman på
Fredhem. 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.

I januari eller februari, beroende 
på snöläget, kommer Hallstahem 
i samarbete med Friluftsfräm-
jandet att erbjuda en helg gratis 
skidåkning för alla barn 4-14 år i 
Teknikbacken i Hallstahammar. 
När det blir avgörs ca en vecka 
innan. Håll utkik på hallstahem.se 
och på vår instagram.

Krav skickas nu via 
Intrum Sverige AB

INKASSO

Från oro till omtanke
Du kan rädda liv! Vid oro att 
någon utsätts för våld i en 
grannlägenhet, gör så här:

1. Knacka på
2. Hämta hjälp från andra, om 
 det känns bättre att vara fler
3.  Ring polisen 112

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

Från och med nu samarbetar vi 
med Intrum Sverige AB. Det inne-
bär att krav vid sena betalningar 
faktureras från Intrum, inte som 
tidigare av Hallstahem. Läs mer på 
hallstahem.se.

Gratis skidåkning
WINTER CAMP!
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Det är en vall bakom min bil efter 
att plogen snöröjt vid min parke-
ring. När skottar ni bort den? 
/Hanna 

Hej Hanna! Din parkeringsplats 
ansvarar du själv för att snöröja 
och sanda. Sand finns att hämta 
i gröna lådor i närheten av din 
fastighet.
/George, områdeschef

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 FRISK OCH 
SKÖN JUL!

Jag har hört att elen i värsta fall 
kan stängas av i vinter. Vad kan 
jag göra för att undvika att det 
händer? /Oskar 

Hej Oskar! Det du kan göra är att 
se över din egen elanvändning. 
Undvik att nyttja el när belast-
ningen på systemet är som störst, 
dvs när industrier och offentlig 
verksamhet är igång för fullt. Styr 
användningen till nätter, helger  
eller mitt på dagen om det är möj-
ligt. Du kan också byta dina lampor 
till LED och snåla med varmvatt-
net. Fler tips hittar du på vår webb.
/Anders, drifttekniker

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 15-26 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 15-26 DEC 2022. 
1 GÅVA PER HUSHÅLL. TA MED DENNA 
TALONG.

Namn:

Adress:

VANLIGA FRÅGOR

Jag låter motorvärmarsladden 
hänga kvar i motovärmaren. Är 
det ett problem? 
/Hans 

Hej Hans! Ja, du bör ta den med 
dig. Det kan vara farligt för djur 
och lekande barn.
/Ove, områdeschef

Det är kallt i min lägenhet, vad 
kan jag göra? /Abdullahi 

Hej Abdullahi! Är det mindre än 20 
grader så gör du en felanmälan. 
Tänk på att inte ställa möbler eller 
hänga gardiner framför elemen-
ten, det hindrar varmluften från 
att cirkulera i rummet. 
/Tommy, Drift- och teknikchef


