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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
Måndag – tisdag kl 9.30–15
Onsdag  kl 9.30–17
Torsdag– fredag kl 9.30–15 
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
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

Rivstartshöst 
med flera nyheter

Vi har i skrivande stund just skickat ut vår kundenkät.  
Kundenkäten är en undersökning som skickas ut av vår 
samarbetspartner Aktiv Bo där du kan tycka till om ditt 
boende. Resultatet ger oss en väldigt viktig grund för att 
prioritera vårt arbete och våra satsningar framöver. Ta 

chansen att tycka till! Din medverkan ger dig chansen att vinna en 
hyresfri månad.  
 
En annan stor händelse i höst är att vi har genomfört en omorganisation 
på fastighetssidan. Vi har utökat antalet områdessamordnare till sex 
stycken, och områdessamordnarna kommer ha en mer central roll för 
dig som hyresgäst. Läs mer om deras arbete på sidan 4 i detta nummer. 
Utöver det så har vi valt att dela på vår tidigare fastighetsskötarroll. En 
grupp kommer endast arbeta med reparationer och en grupp kommer 
ha fokus på utemiljöerna. Allt för att öka kvalitén och höja servicen för 
dig som hyresgäst.
 
Från och med nu har vi öppet som vanligt på vårt Kundcenter, men 
vi följer utvecklingen noga och vid behov kan det förändras. Fortsätt 
tvätta händerna och håll avståndet - men glöm inte bort att också hålla 
kontakten med släkt, vänner och grannar. 
 
Med förhoppning om en frisk och skön höst!

Kristoffer Holgersson
Fastigfhetschef

 
Vi lämnar ett märkligt första halvår bakom oss och 
går en spännande höst till mötes. Mycket händer 
på Hallstahem. Inte bara fyller vi 75 år, vi har också 
många spännande projekt på gång som påverkar vår 
kundservice till det bättre.
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Gör din felanmälan 
på Mina Sidor

 
Det enklaste sättet att göra din 
felanmälan är på Mina Sidor. När 
du ändå är inne, kan du passa på 
att uppdatera dina uppgifter - så 
säkerställer du att du får viktig 
information från oss om saker 
som berör dig och ditt boende.

Svara på kundenkäten - 
dina svar är viktiga!
Vad tycker du om att bo hos oss 
på Hallstahem? Vad fungerar bra, 
vad fungerar mindre bra? Genom 
att svara på frågorna i vår kunden-
kät, tar du chansen att påverka 
ditt boende i positiv riktning. Du 
kan också bli lycklig vinnare av en 
månadshyra. Dina svar är viktiga, 
eftersom de hjälper oss att satsa 
på rätt saker när vi förbättrar och 
utvecklar vår service, våra hus och 
bostadsområden.

I september skickar vi ut under-
sökningen via vår samarbets-
partner Aktiv Bo. Alla hushåll får 
utskicket via i första hand e-post. 
Har du ingen e-post, får du ett 
sms. Har du varken mejladress 
eller mobilnummer registrerat hos 
oss, så får du en pappersenkät 
skickad hem till dig. Vi kommer 
att skicka påminnelser till dem 
som inte svarar. Undersökningen 
avslutas den 1 oktober. 

I slutet av 2020 återkopplar vi resul-
tatet av undersökningen. Vi berättar 
då vad ni som bor hos oss tycker om 
vår service och ert boende. Resultatet 
ligger sedan till grund för den utveck-
ling vi väljer att fokusera på under 
2021. Vinnaren av hyran meddelas i 
slutet av november. 

Tack för att du hjälper oss att bli en 
bättre hyresvärd! 

Känns det kallt i lägenheten?
I stort sett alla lägenheter har en 
tempgivare i plast monterad på 
väggen i hallen, ungefär i ögon-
höjd. Den mäter temperaturen 
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 
även värmen inne. Värmesyste-
met 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 någon 
dag, 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. 

Håll avstånd, men 
håll kontakten!

 
Tack alla hyresgäster för er 
förståelse för våra försiktighets-
åtgärder i samband med corona! 
Vi har nu öppnat vårt Kund-
center igen för besök och utför 
felanmälningar som vanligt. Det 
är dock viktigt att du avstår från 
felanmälan om du har symptom. 
Och kom ihåg - håll avståndet 
men håll kontakten med grannar, 
nära och kära! Ingen ska behöva 
känna sig ensam.
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Från och med den 15 september förändrar  
Hallstahem arbetsrollerna på fastighetssi-
dan. De som tidigare arbetat som fastighets-
skötare med en stor bredd av arbetsupp-
gifter, blir nu renodlade fastighetsskötare 

med fokus på utemiljö, eller reparatörer. Utöver det 
utökas även antalet områdessamordnare, och rollen 
formas om. Områdessamordnarna ska precis som 
tidigare ansvara för besiktningar och inre underhåll. 
Utöver det blir de kundernas kontaktpersoner vid 
störningar från grannar.  
 
– Färre lägenheter per samordnare ger bättre koll 
på helheten i fastigheterna, mer tid i respektive lä-
genhet samt bättre koll på vilka människor som bor 
i dem, säger Tomas Ahlgren, en av de nya områdes-
samordnarna. Det är också bra att vi alla snart sitter 
tillsammans i samma lokal på Snevringevägen 53, så 
att vi kan bolla frågor med varandra och samarbeta 
på ett bättre sätt över gränserna. Det gör att vi blir 
mindre sårbara vid t ex sjukdom. 
 
HUR PÅVERKAR FÖRÄNDRINGARNA KUNDERNA? 
– Framför allt blir det smidigare in- och utflytter. 
Mycket ska göras just runt månadsskiftena och är 
vi fler som hjälps åt blir det bättre både för kunden 

Områdessamordnaren får 
nyckelroll när Hallstahem 
förbättrar organisationen

Förändrad roll blir 
spindeln i nätet

NYHETER

och oss själva. I övrigt kommer de boende inte 
märka någon större skillnad, mer än att det blir en 
del nya ansikten i bostadsområdet. Man får också 
en ny kontaktperson vad gäller störningar av sina 
grannar. Kontaktuppgifter till aktuell samordnare 
finns här bredvid, samt i trapphuset. Felanmälan ska 
som vanligt lämnas via Mina Sidor eller direkt till 
kundcenter.
 
Fördelarna för Hallstahem blir flera. En effektivare 
arbetsgång med tydligare ansvarsfördelning, för att 
nämna en. Dessutom gör mer renodlade roller att 
man ökar kompetensen inom sitt ansvarsområde.  
 
– Samordnaren blir den person som gör den första 
bedömningen av alla felanmälningar. Antingen 
utför de åtgärderna själva, om felet är av enklare 
karaktär. Annars fördelar de arbetet vidare till  
reparatörerna eller till en ramavtalsentreprenör, 
säger Jimmy Robertson, som blir en av två områdes-
chefer tillsammans med George Bruggeman.
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NYHETER

Tomas Ahlgren

Billy Jansson

Joachim Schönberg

Jag ansvarar för adresserna:
Bofinkvägen 1-5 och 2 
Fasanvägen 1-7
Snevringevägen 45-53
Trädgårdsgatan 17-19, 26-34
Telefon: 0220-77 40 29 
Mejl: joachim.schonberg@
hallstahem.se

Jag ansvarar för adresserna:
Surbrunnsvägen 2-10
Trädgårdsgatan 12-24
Tunalundsvägen 1-3
Telefon: 0220-77 40 21 
Mejl: tomas.ahlgren@
hallstahem.se

Jag ansvarar för adresserna:
Barnängsgatan 18-26 
Föreningsgatan 2
Parkgatan 2-8
Norra Kapellgatan 4 och 12-14
Nämndemansgatan 1-3
Trädgårdsgatan 3, 4-8 och 11-13
Vattugatan 5
Telefon: 0220-77 40 14 
Mejl: billy.jansson@hallstahem.se

Kontakta din områdessamordnare vid frågor om inre underhåll, störningar från 
grannar, besiktning och lägenhetens skick vid inflyttningen.

John Olausson

Mats Jonsson

Rickard Seger

Jag ansvarar för adresserna:
Hagvägen 1-5, 12-20 
Hallstavägen 13-15
Skomakarevägen 12
Södra Kapellgatan 1
Vallbygatan 6-12
Äggsjögatan 1, 4-8
Telefon: 0220-77 40 19 
Mejl: john.olausson@hallstahem.se

Jag ansvarar för adresserna:
Baldersvägen 7-9 
Bultfabriksvägen 2-4 
Eldsbodavägen 27
Linnébacken
Norra Prästgårdsgatan 9-13
Parkgatan 7  
Skogsvägen 1-3
Sofielundsvägen
Torsvägen 12-14
Vallmogatan 1 
Vegaplan 1
Västmannavägen 2-4
Telefon: 0220-77 40 39 
Mejl: mats.jonsson@hallstahem.se

Jag ansvarar för adresserna:
Brinkvägen 38-90
Hästhovsvägen 1 och 13
Knektbacken 67-71
Smörblommevägen 14
Snevringevägen 41
Södra Prästgårdsgatan 1
Trädgårdsgatan 50
Telefon: 0220-77 40 26 
Mejl: rickard.seger@hallstahem.se
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Hallstahems 75-årsfirande fortsätter. Från 
april fram till midsommar drogs 18 
vinnare, två i veckan, bland hyresgäs-
terna som fick presentkort till ett värde 
om 1500 kr. I förra numret av Utsikten 

presenterades alla vinnare utom de fem sista, som 
nu listas här nedan. Grattis! Presentkorten kunde 
nyttjas hos lokala näringsidkare under sommaren. 
 
Allra sist i lotteriet drogs även en bonusvinnare. 
Lina Andersson på Hallstahem delade ut vinsten till 
Anna-Lisa Gröndahl, som tillsammans med maken 
Raimo vann 75 % avdrag på hyran. Vinsten motsva-
rar ca 4000 kr för paret, som bott hos Hallstahem i 
fantastiska 49 år. 
– I nuvarande lägenhet på Trädgårdsgatan 50 har vi 
bott i 16 år, säger Anna-Lisa. Vi trivs så bra här på 
Nibble och har inga planer på att flytta härifrån. 
I höst kommer ytterligare två vinnare av 75 % på sin 

Lotteriet där både hyres-
gäster och det lokala 
näringslivet blev vinnare

75-årsfirande i 
sommar och höst

hyra att lottas ut. Vinnarna meddelas per telefon och 
presenteras på Instagram, webb och i decembernum-
ret av Utsikten. Kanske blir det du? Håll tummarna!

VINNARE 15: Kenneth Sven-
man, Trädgårdsgatan 20 B

VINNARE 17: Maija-Liisa Wesa-
lainen, Trädgårdsgatan 30

VINNARE 16: Patricia Gustafs-
son, Sofielundsvägen 24

VINNARE 18: Linn Stillman
Hagvägen 20 A, Kolbäck.

VINNARE AV 75 % AV HYRAN: Anna-Lisa och Raimo Gröndahl, 
Trädgårdsgatan 50 på Östra Nibble.
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Ställ din fråga i 
nytt kundforum

NYHETER

Nu kan du som kund söka svar på van-
liga frågor, eller ställa en egen fråga, i 
ett nytt kundforum på webben. 
 
– Vi får återkommande samma 

frågor på telefon från både de som söker lägenhet 
och de som bor hos oss. För att underlätta för dem 
att själva snabbt hitta svaret på frågorna utan att 
de behöver ringa oss, kan vi nu erbjuda en smidig 
tjänst direkt på vår webb, säger Maria Kumpula, 

som jobbar som kundvärd. Forumet 
är dynamiskt, det vill säga de mest 
frekvent ställda/klickade frågorna 
och svaren hamnar högst upp, vilket 
gör att aktuella frågor blir direkt  
synliga. Skriv ett sökord och du  
hittar alla frågor ställda på just det ämnet. Du kan 
också ställa en följdfråga i kommentarsfältet på 
respektive fråga. 
 
 Klicka på "Vanliga frågor" på den blå knappen till 
höger på hallstahem.se, så kommer du till forumet.  
Välkommen in! 
 

Frågor och svar om allt 
som rör ditt boende
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Vägen genom Hallstakrisen

Hur var det att 
bo i Hallsta under 
80-90-talet? Följ 
med på en resa i 
historien. 
Text: David Lunde

1981 STOD DET KLART. Bruket – Hallstahammars AB 
– upphör med den varma produktionen. Martinen, 
en av de sista i landet, läggs ned och rivs omgående, 
som om man ville försäkra sig om att ingen skulle 
komma på att starta den igen. Året efter kom det 
överraskande beskedet att HAB köper Bulten-Kanthal. 
Det nya  bolagets namn blir Kanthal med Bulten och 
Hallstahammars Stål AB (brukets gamla axelfabrik) 
som dotterbolag. Det var dock inte slut med neddrag-
ningarna. De kommer i omgångar under hela 80-talet. 
Nu gick flyttlassen från Hallstahammar. Framgångs-
sagan tycktes vara slut.

Det kom fortfarande invandrare till orten. Skillnaden 
var att trettio år tidigare var det företagen som häm-
tade hit dem för behovet av arbetskraft. Nu kom de på 
flykt undan konflikter och diktaturer runt om i värl-

den – bland annat Iran, Chile och sedan folk från det 
tidigare Jugoslavien. I Östra Nibble, där det alltjämt 
var stort överskott på lägenheter, var det flyktingför-
läggning och under en period hade Invandrarverket 
lokalkontor i Hallstahammar. Andra sätt att utnyttja 
husen var utflyttning av en del av den kommunala 
förvaltningen, liksom HFAB:s egen administration. 
Det inrättades även turistlägenheter och ett höghus 
blev omgjort till så kallat servicehus, för främst äldre. 
För att öka trivseln på området bildades kontaktkom-
miteér  med boende. 

Centrum omdanades. En del av Storgatan blev gågata 
och fick namnet Hammartorget. Tanken var att det 
nya torget skulle få någon form av utsmyckning, men 
inget förslag föll hallstaborna i smaken. Varuhusens 
tid var förbi, men detaljhandeln blomstrade ännu. De 
stora externa köpcentren  hade ännu inte etablerats. 
Men utvecklingen var på väg ditåt. 1985 flyttade IKEA 
från Köping till Västerås och lade grunden till Hälla.  

HALLSTAHEMS 
HISTORIA

DEL 3, 1980-99

PROFILEN

Storgatan blir Hammartorget. Asfalten byts mot 
plattor när Storgatan blir gågata.
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Vägen genom Hallstakrisen

I mitten av 80-talet stod det ändå klart att det måste 
rivas hyreshus i Hallstahammar för att få bort över-
skottet på lägenheter. Men tiden var inte mogen att 
riva i Östra Nibble – ännu. Man valde att börja med de 
äldsta husen, de som annars skulle behöva renoveras. 

Det måste rivas för att 
få bort överskottet, och 
man valde att börja med 
de äldsta husen.

Men här bodde också många äldre som inte gärna 
ville flytta. Kvarteret Väringen på Barnängsgatan fick 
vara kvar, men Turkosen på Fredhem revs. Snart bygg-
des där villor i stället, de första i Hallsta som kostade 
en miljon. Ett par av brukets fastigheter på Eldsboda-
vägen, som nu hade annan ägare, revs samtidigt.

Många menade att det var i Östra Nibble man borde 
riva, det var ju där de tomma lägenheterna fanns. Det 
var dock en besk medicin att svälja för många av de 
styrande i Hallstahammar. Många politiker kände en 
viss stolthet över det samhällsbygge man genomfört. 
Även många boende trivdes och tyckte området fått 
ett oförtjänt dåligt rykte. Man började dock tömma 
de översta våningarna i höghusen. Tanken var att 

Turkosen på Fredhem, Torsvägen 18-22, började byggas 1949 och revs 1987.

1985 gjordes 56 lägenheter på Hästhovsvägen om 
till kontor. På taket sitter parabolen som tog emot 
satellit-TV för HFAB:s kabelnät.
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skala ned alla husen till samma höjd, det vill säga 
tre våningar. Men då skulle man också göra sig av 
med ett stort antal lägenheter med hiss, vilka visade 
sig vara värdefulla. Vid den här tiden hade staten en 
intention att alla trappuppgångar i Sverige skulle få 
hissar. En vacker tanke men kanske svår att genom-
föra i praktiken. Man provade olika lösningar, till ex-
empel ”smalhissar” som tog halva trappan i anspråk. 
Resultatet blev att varken hiss eller trappa rymde stora 
möbler eller sjukbårar. I de hus HFAB byggde om satte 
man in fullstora hissar. I stället byggdes nya trapphus 
i glastorn utanför fasaden. Projektet blev för kostsamt, 
men vid alla nybyggen och större renoveringar är hiss 
numera en självklarhet. 

Plötsligt hade kommunen blivit av med bostadsöver-
skottet, och nu fick HFAB – äntligen – bygga nya lä-
genheter igen, efter 20 års uppehåll. Det blev det länge 
planerade området på Knektbacken. Befolkningen 
fortsatte dock minska, och efter några år blev det dags 
att riva igen. Den här gången blev det på Nibble. 
På 80-talet var inte folk längre nöjda med det utbud 
som gavs i den statliga televisionens två kanaler. 
Video började bli vanligt i hemmen. Filmerna hyrdes 
eller köptes på bensinstationer och i speciella video-
butiker. En del filmer hade våldsinnehåll som dittills 
aldrig skulle släppts fram i TV eller på bio. Nu kunde 
det bli tillgängligt för barn och ungdomar. Inte bra, 
debatten gick het. På balkongerna började också dyka 

upp en och annan parabolantenn som möjliggjorde 
mottagning av utländska kanaler via satellit. Men var 
det tillåtet? Dags att anpassa sig efter utvecklingen. 
”Kabel-TV” drogs fram till alla HFAB:s fastigheter och 
man startade även en egen kanal med reportage från 
lokala händelser. Vid samma tidpunkt startade även 
Hallstahammars närradio. 

I slutet av 80-talet kom TV3, den första svenska 
reklamkanalen som då sändes från London för att 
kringgå förbudet mot TV-reklam. Den skulle följas 
av flera de närmaste åren. Plötsligt kom någon på 
idén att göra TV-studios av tomma industrilokaler i 
Hallstahammar – eller ”Hollyhammar” som någon 
skämtsamt sa, men som blev namnet på anläggning-
en där såpaserien ”Vänner och fiender” spelades in 
under några år. Sedan föll allt som ett korthus. Det var 
inte det enda spektakulära projektet Hallstahammars 
kommun engagerade sig i för att sätta orten på kartan 
och om möjligt skapa arbetstillfällen. En stor trästaty 
restes på Hammartorget föreställande Thore Skog-
mans alter ego Kalle Västman, den typiske Västman-
länningen. Den kom att ruttna efter några år.  Man lät 
bygga ”Albert”, en replika på de gamla pråmarna på 

PROFILEN

Vid den här tiden skulle 
alla trappuppgångar i 
Sverige få hissar.

FORTS. VÄGEN GENOM HALLSTAKRISEN

Parkgatan före ombyggnad. Parkgatan efter ombyggnad 1998.



PROFILEN

Strömsholms kanal, som även den ruttnade. Tillsam-
mans med Köping projekterades en stor motorbana 
vid E18. Den ruttnade också på något vis, redan på 
planeringsstadiet.

Inget av dessa projekt gav några varaktiga jobb till 
hallstabor, och man lärde sig en sak – man lockar inte 
längre nya invånare med arbetstillfällen. Då flyttar 
de till Västerås och pendlar till Hallsta. Bättre då att 
erbjuda bra boende för de som får jobb i det ständigt 
växande Västerås men kanske hellre vill ha nära till 
skogen än krogen.

På Tuna gärde producerades villor med platt tak. I 
folkmun fick det namnet "Ångermanland". 

Hallstahammars Moa Martinsson har hon kallats. Frida Eriks-
son, alltid i poplinkappa, jobbade som trappstäderska - eller 
lokalvårdare som det började kallas vid den här tiden, 80-ta-
lets mitt. Hon skrev flitigt och medverkade ofta i Hallsta-Sos-
sen och ABF:s skrivklubbs tidning Skrivklådan.

Torghandeln, tidigare utanför Folkets Park, flyttade till det nya torget.

Frida Eriksson utanför Torsvägen 22, Turkosen.
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M ycket blev gjort när sommarjob-
barna var i farten. Från v. 26 till 
v. 33 arbetade de 22 ungdomarna  
varsin treveckorsperiod och fick då 
lite olika uppgifter för att förbättra 

utemiljöerna. Några exempel är klippa buskar, rensa 
rabatter, plocka skräp och olja in bänkar och bord. 
– Det är avslappnande att rensa ogräs, medan 
beskärning av buskar är lite tyngre. Jag jobbade 
även förra året och det känns bra att få in lite extra 
sommarpengar, säger Ikhlaas, 17 år, hyresgäst på 
Trädgårdsgatan.

22 ungdomar höll det 
gröna välskött i värmen

Sommarpersonal 
fixade utemiljön

VÅRA OMRÅDEN

Ikhlaas klipper buskar på Surbrunnsvägen 10.

Emma, 16, är hyresgäst på Vallbygatan 6. Här klipper 
hon buskar på Surbrunnsvägen.

Laura och Dennis rensar av rabatterna på Norra
Kapellgatan.
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VÅRA OMRÅDEN

Alexander & Jonathan i Kolbäck.

Isabelle håller området rent från 
skräp.

Här luckrar vi upp sanden i lekplatserna på Surbrunnsvägen så den blir mjukare för barnen att leka i.

Joel arbetar med trädbeskärning på Knektbacken.
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VÅRA OMRÅDEN

Hemester och färre sommarresor innebar 
för många att pyssla mera hemma. Och 
det har synts i bostadsområdena. Flera 
hyresgäster har deltagit i förra numrets 
tävling och skickat in bilder på sina 

frodiga uteplatser. Tack för era bidrag! 

Gröna, sköna balkonger, 
uterum och rabatter 

Vackra uteplatser

Övre höger: Vacker urna i blom vid entrén till Ägg-
sjögatan 1, Kolbäck.
Nedan vänster: Stig och Margot Johansson på Häst-
hovsvägen 1 har fyllt sin balkong till bredden med 
blommor. 
Nedan höger: Ann-Mari Johansson fikar gärna i sin 
gröna och sköna oas i lägenheten på Brinkvägen 70.
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VÅRA OMRÅDEN

Blommande balkonger på Tunalundsvägen 3 (ovan) 
och Trädgårdsgatan 34 (nedan).

Nedan: Blommande uterum på Södra Kapellgatan 1, 
Kolbäck. Hyresgästen Åke Sellen visar stolt sin oas. 

Höger: Vackra blomfyllda balkonger på Vattugatan.
Nedan: Ann-Mari Johansson har även angjort en plante-
ring utanför huset på Brinkvägen 70.
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HALLSTAHEM BYGGER

 

SPADEN HAR NU SATTS i marken för 
de 37 lägenheterna i Myrans Trygg-
hetsboende 55+ i Kolbäck. Den 
17 september hissades flaggan på 
byggplatsen för att markera den of-
ficiella byggstarten. Närvarande var 
medarbetare och styrelse på Hallstahem, en sluten 
samling på grund av coronarestriktionerna. 
– Det känns så roligt att vi äntligen är igång! Många 
har redan hört av sig och visat sitt intresse, men 
än går det inte att anmäla sig på lägenheterna. De 
släpps för uthyrning och intresseanmälan under vå-
ren 2021. Det som går att göra idag, är att registrera 
sig i vår vanliga bostadskö. Vi kommer kontinuerligt 
informera om projektet på vår webb och i sociala 
medier, säger Lina Andersson, marknads- och kom-
munikationschef.

Byggstart i Kolbäck

FAKTA

37 lägenheter  •  18 ettor 35 m2  •  18 tvåor 45 m2  

•  1 trea 66 m2 •  Inflytt höst/vinter 2021  •  rymliga 

balkonger  •  ljus öppen planlösning  •  gemensam-

hetslokal i markplan  •  centralt i Kolbäck
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OMBYGGNAD AV LOKALER PÅ 
HÄSTHOVSVÄGEN 1 

Arbetet med de tre sista lägenhe-
terna i ombyggnationsprogrammet 
(om totalt 21 nya lägenheter) är nu klart. Dessa tre 
tvåor ligger på Hästhovsvägen 1 på Östra Nibble  
Lägenheterna är uthyrda och de nya hyresgästerna 
flyttar in den 1 oktober. 
 
– Byggnationen har gått väldigt smidigt, säger Henrik 
Karlsson, projektledare för entreprenören  KAK 
Byggen AB från Köping som haft totalentreprenaden 
på ombyggnationen. Vi har varit ca 10 medarbetare i 
olika yrkesgrupper som arbetat i projektet sedan april, 
med ett litet uppehåll under sommaren. 

3+1 bostäder 
på Hästhoven

YTTERLIGARE EN LÄGENHET på samma adresss byggs 
om just nu, en etta i markplan på 24 m2. Här bygger 
vi om en lokal som tidigare använts av våra fastig-
hetsskötare som fikarum och förråd. Lägenheten får 
en kokvrå och en rejäl uteplats, och kommer att hyras 
ut med inflytt 1 december till en hyra på 2 886 kr/
månad. Tillkommer gör debitering för varmvatten-
förbrukning. Du behöver vara 55+ för att få bo här. 
Lägenheten går att söka på webben fram till och med 
27 september.

Myrans Trygghetsboende 55+, där vardagsrum och kök är ljust i öppen planlösning. Detta är exempelbilder så 
vissa avvikelser kan förekomma när huset väl är byggt.
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HEJ PETER RYDH, ARBETSLEDARE PÅ GOLV & TAK! 
VILKA ÄR NI OCH VAD GÖR NI ÅT HALLSTAHEM? 

– Vi har avtal med Hallstahem vid 
läggning och renovering av golv-
mattor och parkett. 
Firman grundades 1965 i Hallsta-
hammar men har nu sitt säte i Väs-
terås. Vi har en liten lokal för våra 
medarbetare på Barnängsgatan, där 
de kan byta om, luncha och förvara material. Idag 
har vi ca 26 anställda tjänstemän, golvläggare och 
plattsättare. Hos Hallstahem så är vi i snitt 1-5 golv-
läggare på heltid, beroende på hur många jobb vi 
har igång. Vi kommer in vid lägenhetsrenoveringar, 
såsom omläggning/slipning av parkett, omläggning 
av golvmattor och våtrumsmattor i badrum och 
grovkök. Vi monterar även socklar.

VAD HAR NI FÖR PÅGÅENDE UPPDRAG JUST NU?

Just nu slutför vi flera lägenhetsrenoveringar där 
hela lägenheter ska få nya golv i kombination med 
slipning av parketten. Vi utför oftast våra arbeten 
mellan utflytt och inflytt.

HUR MAN SKA VÅRDA SITT GOLV PÅ BÄSTA SÄTT?

Mota smutsen vid dörren. Använd en hallmatta att 
torka av skorna på, och gå aldrig in med skor. Det är 
lätt att grus då repar och skadar golvet. Lätt smutsat 
golv brukar räcka med att dammsuga. När du torkar 
golvet ska du använda en fuktig, väl urvriden skur-
duk eller mopp, gärna i microfiber. Använd ljummet 
vatten och en skvätt såpa eller annat skonsamt 
rengöringsmedel. Moppen får inte vara blöt - det kan 
göra att golvet suger åt sig vatten, vilket kan skapa 
fula märken och resningar. Använd också alltid 
möbeltassar i filt på dina möbler!

Slipade golvläggare
Golv & Tak fixar golven i 
Hallstahems lägenheter

Omar Boone började som praktikant på Golv och 
Tak och är nu golvläggare sedan 2 år. Han har 
tidigare erfarenhet från golv i Turkiet, och trivs bra 
med sitt yrkesval. Här vässar han sin kunskaper i 
parkettslipning i en lägenhet på Nämndemansg. 3.
– Jag gillar att jobba med kroppen, så det här 
jobbet passar mig jättebra, säger han.

HALLSTAHEM RENOVERAR



Föreningen Schysst Framtid har samarbetat med Hallstahem sedan 
tre år tillbaka, och besöker varje år kommunens sjätteklassare för att 
prata om mobbning, droger, rökning, träning och hälsa. Under våren har 
arbetet legat i träda på grund av corona, men i höst tar de nya tag igen 
och besöker 6:or i både Hallstahammar och Kolbäck.

TÄVLING
Vad kallades den fastighet på Fredhem som 
revs 1987?

1. Oasen
X. Himmelen
2. Turkosen

Vad kan jag vinna?
Svarar du rätt kan du vinna  
två biobiljetter och en sportlott 
med vinstchans på 350 000 kr. 
Svaret hittar du här i tidningen. 

Skicka ditt svar till:  
info@hallstahem.se senast den  
31 oktober. Märk mejlet  
"TÄVLING UTSIKTEN". Ange 
namn och kontaktuppgifter. Du 
kan också skicka ditt tävlings- 
bidrag till oss: Hallstahem,  
Box 64, 734 22 Hallstahammar. 
Vinnaren meddelas per telefon 
och i nästa nummer av Utsikten 
som kommer i dec. Lycka till!

KALLARE UTE

Schysst Framtid 
besöker skolorna

UTBILDNING I ÅK 6

INSTAGRAM
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GRATTIS!
I förra numret bad vi om 
bilder på din uteplats/bal-
kong eller utsikten från den. 
Flera hyresgäster skickade in 
bilder, som visas på sidan 14-
15. Två hyresgäster stack ut 
lite extra, och får varsina par 
biobiljetter och en sportlott 
på posten. Grattis!

Ann-Mari Johansson, 
Brinkvägen 70

Margot Johansson,
Hästhovsvägen 1 C

Följ oss och
bidra till 
Barncancerfonden
Mellan den 5-11 oktober ar-
rangerar föreningen Vi i Hallsta 
en kampanj för insamling till 
Barncancerfonden. Självklart vill 
Hallstahem vara med och bidra, 
och skänker 20 kr för varje ny föl-
jare på Instagram under perioden. 
Så om du inte redan gör det - följ 
oss! På Instagram ser du färska 
bilder på vad vi gör för att utveck-
la service och bostadsområden, 
samt lägger ut nyheter som berör 
dig som hyresgäst.

Schysst framtid besöker åk 6 under hösten

Vi skickar ibland sms om saker 
som rör dig och ditt boende. Se till 
att uppdatera dina kontaktuppgif-
ter på Mina Sidor!

NY MOBIL ELLER MEJL?



20

Kan man använda de bruna 
papperspåsarna avsedda för 

frukt från mataffären, även till att 
slänga matavfallet i? /Stina

Hej Stina! Det går jättebra! Toppen 
med återvinning, och att du väljer 
papper i butiken istället för plast!
/Johan, teknik- och miljöchef

Det rinner i toaletten även 
när jag inte spolar, vad gör 

jag? /Anders 

Hej Anders! Bra att du hör av 
dig, en toalett som rinner slösar 
onödigt mycket vatten. Gör en 
felanmälan så kommer vi och fixar 
det. 
/Stefan, reparatör

Ibland ringer det på folk som 
påstår att de är hantverkare 

som vill bli insläppta i porten. Har 
de inte egna nycklar? /Fredrik

Hej Fredrik! Släpp aldrig in perso-
ner du inte känner i porten, för din 
och dina grannars trygghet. Våra 
hantverkare har alltid droppar 
och nycklar, så de kommer in utan 
hyresgästernas hjälp. Ett undantag 
är vid bebodda renoveringar - då 
bokar hantverkaren alltid tid med 
hyresgästen i förväg.
/Patrik, reparatör

Vi har internet 
och tv för dig! 

fibra.se

Fyra vanliga
frågor & svar

?

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 HÖST!

Hur lång tid har jag på mig att 
besvara kundenkäten? /Isak 

Hej Isak! Sista dag för att besvara 
enkäten är 30 september, men vi 
ser gärna att du svarar så snart 
som möjligt så slipper vi besvära 
dig med påminnelser.
/Nadja, kundvärd

LOKALHYRESGÄSTER

Ny butik på Parkgatan 4
Den 12 september öppnade en 
ny butik på Parkgatan 4, Kristal-
leriet. 

– Jag är överraskad över det stora 
intresset hittills, framför allt från 
boende från Kolbäck som kommer 
hit och köper saker, säger Xheneta 
Dedinca som är ägare och ny 
lokalhyresgäst. Vi har ädelstenar, 
kristaller, tarotkort, tvålar, ljus och 
smycken av stenar. Även rökelser 
och inredning. Mer är på väg in, så 
sortimentet förnyas hela tiden. Vi 
har även en webshop med adres-
sen kristalleriet.se. 

Butiken har öppet mån-fre 10-18 
och lördag 10-14. Välkommen in, 
hälsar Xheneta med personal.

Xheneta med sin syster Laura och 
Alper Aytekin, som båda hjälper till
i butiken.


