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Högt betyg på kundservice

3,3 % bättre service när hyresgästerna tycker till

Julkalender i
områdena
Håll utkik

2000-talets
Hallstahammar
Historien fortsätter

LEDARE

Tack för era svar
på årets enkät!
Många valde att svara på årets enkät - hela 67 %
vilket motsvarar 1 629 personer. Tusen tack för er tid
och engagemang! Det är till stor nytta för oss när vi
planerar våra satsningar och investeringar framåt.

V

i har nyligen fått resultatet av kundenkäten presenterat för
oss, och nu återstår det digra arbetet med att analysera och
bearbeta svaren. Du kan läsa mer om resultatet, och hur vi
går vidare på sidan 6.

Coronapandemin fortsätter att begränsa vår frihet, och tvingar oss till
att anpassa vardagen - både på jobbet och hemma. Det kan inte sägas
nog ofta - visa respekt och ta ditt ansvar. Även om du själv inte är rädd
för smittan, så kan vårt individuella ansvarstagande göra hela skillnaden för hur vården kan hantera det ökande antalet smittade i länet.
Hallstahem har anpassat verksamheten ytterligare - hur kan du läsa om
i sin helhet på vår webbplats.
På baksidan hittar du den traditionsenliga julklappen, som du klipper
ut och tar med till Åsby. Där väntar en presentkasse, som både ger dig
trivsel hemma och möjligheten att bjuda med en granne på en trevlig
utomhusfika på behörigt avstånd. Social samvaro under trygga förhållanden längtar vi alla efter nu - och det kan göra en ensam själ lite extra
glad nu när vintermörkret kryper sig på.
Med förhoppning om en frisk och vit jul och vinter!
Och du - missa inte vår julkalender, fina
julklappar kan bli dina!
Lina Andersson
Marknads- och kommunikationschef

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, Eldsbodavägen och Vallmogatan
Serverado: 08–5000 5777
TV, INTERNET OCH
TELEFONI VIA FIBRA STADSNÄT
Besök fibra.se/hallstahammar
eller kontakta din tjänsteleverantör
FELANMÄLAN
hallstahem.se/minasidor
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Nya uthyrningsregler
Skydda dig mot
brand - några tips
•Testa brandvarnaren! Om den
inte fungerar - hör av dig till
Hallstahem, så byts den ut direkt
• Investera i en pulversläckare
(6 kg) och brandfilt
• Placera inte saker som kan
börja brinna nära spisen
• Håll koll på spis och ugn vid
matlagning. Stäng av spisen om
du går iväg
• Lämna aldrig tända ljus obevakade, och placera värmeljusen på
avstånd från varandra och i lyktor
eller på fat
• Trasiga kontakter och klämda
sladdar behöver bytas ut
• Undvik att röka hemma. Fimpar
släcker du med lite vatten
• Förvara tändstickor och
tändare oåtkomligt för barn.

Öppettider jul och
nyårshelgen
23 dec: Öppet till kl 12
24-27 dec: Stängt
28-30 dec: Öppet som vanligt
31 dec-3 jan: Stängt
4-5 jan: Öppet som vanligt
6 jan: Stängt

Robotregistreringar
Under året har många i landet
använt sig av tjänster som erbjuder
registreringar på hundratals
bostadsbolag samtidigt genom
några få klick. Detta har lett till att
Hallstahem fått över 3 000 personer registrerade i bostadskön, som
högst troligt inte söker lägenhet
specifikt här.
Dessa tjänster kostar dessutom
pengar för kunden, genom en
abonnemangsavgift. Hos
Hallstahem ska det vara gratis att
stå i bostadskön, och vi vill endast
att de som önskar lägenhet hos
oss ska ha en plats i vår kö. I vår

nyligen uppdaterade uthyrningspolicy
tillåts därför inte registreringar via
dessa tjänster. Alla som kommit in
i kön på detta vis har rensats bort i
systemet, och vi har satt upp en funktion i registreringsförfarandet som
förhindrar användningen av robotar i
framtiden.
Flytta inom Hallstahem
Från och med i höst ändrar vi uppsägningstiden för internflytt från 1 till 2
månader. Med 2 månaders uppsägningstid möjliggör vi för fler att anmäla
intresse på lediga lägenheter, då färre
lägenheter får kort inflyttningstid.
Därmed riskerar färre sökande att få
dubbla hyror i samband med sin flytt.

Flyttar in? Glöm inte teckna elavtal!
Den hyresgäst som glömmer att
teckna ett eget elavtal kommer
att behöva betala en administrativ avgift på hyran.
Som ny hyresgäst, eller om du
byter lägenhet, behöver du
teckna ett eget elavtal för att
undvika extra kostnader på din
hyresavi. Glömmer man det, så ser
Hallstahem till att elen inte stängs
av i lägenheten - dock får du
betala en avgift för administration
samt elkostnaden. Du måste ha
ett elavtal under hela kontraktstiden och får inte avsluta avtalet
innan kontraktstiden löper ut.
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VD HAR ORDET

Ett annorlunda år
VD Ulf Magnusson knyter
ihop säcken för 2020
2020 – ÅRET SOM GÅR TILL HISTORIEN som ett av
de märkligaste i vår samtid. ”Sammanfatta 2020!”
ombads jag göra när detta nummer av Utsikten planerades. Jaha, hur gör man det?

Jag väljer att backa bandet ungefär 1 år i tiden, till
hösten 2019. Då var vi i full färd med att planera vårt
75-årsjubileum som skulle ske 2020. Flera idéer och
initiativ var redan satta, bland annat skulle vi ha en
stor jubileumsdag på Skantzenområdet i mitten på
juni. Allt detta, och mycket av vår övriga verksamhet,
fick vi ställa om, planera om och i vissa fall blåsa av,
på grund av pandemin.
MÅNGA GÅNGER UNDER ÅRET har jag känt, ”åh vad
trist allt är”, och vid samtliga tillfällen har jag och alla
fantastiska medarbetare på Hallstahem istället knutit
näven i fickan och gjort det bästa av situationen.
Under våren fick lokalhyresgästerna stöd genom
hyresreduktion, och vi genomförde ett hyresgästlotteri där vi lottade ut presentkort att handla med
lokalt, och nu i december har vi en corona-anpassad
julkalender som avslutning på jubileumsåret. Mer om
denna på sidan 8.

Vi vill också fira in julen tillsammans med alla hyresgäster, och det gör vi genom att erbjuda en extra fin
julklapp! Hur du får din julklapp kan du läsa om på
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baksidan av tidningen.
"DET NYA NORMALA" är ett begrepp vi lärt oss under
2020 och vi har tvingats arbeta annorlunda. Det har
samtidigt varit ett mycket lärorikt år då vi alla behövt
ta till oss ny kunskap och nya rutiner. Jag vill här och
nu passa på och ge en stor eloge till alla er hyresgäster som anpassat sig otroligt bra till de restriktioner,
nya rutiner etc som vi tvingats ta till under året.
Stort TACK!

Att vår verksamhet ändå har fungerat och att den
upplevda servicen till hyresgästerna varit fortsatt
hög, ja det visar resultatet från höstens kundenkät.
Mycket glädjande att så många som 67% av er lägger
ner tid på att besvara enkäten, det är vi väldigt tacksamma för. Att dessutom resultatet och kundnöjdheten ökat rejält sedan mätningen 2018 är vi
också ödmjukt och genuint stolta över!
VI HAR OCKSÅ SATT SPADEN I BACKEN i Kolbäck för

VD HAR ORDET

Social distansering på Trädgårdsgatan 12.

37 st nya lägenheter! Ytterligare en mycket rolig
händelse under detta år, och ännu roligare blir det
under senhösten 2021 när de nya lägenheterna
kommer vara klara för inflyttning. Myrans Trygghetsboende 55+ blir ett efterlängtat tillskott på
bostadsmarknaden då vi ser en stor efterfrågan på
moderna, tillgängliga och yteffektiva lägenheter i
vår bostadskö. Det centrala läget, mitt i Kolbäck nära
butiker, tågstation och övrig kommunikation, hoppas
vi ska locka rejält. Följ gärna vår byggnation på vår
webb, där det också finns bilder från vår webbkamera som uppdateras var 10:e minut.
EN FANTASTISKT ROLIG MILSTOLPE för oss på

Hallstahem under 2020, är att vi nu har byggt
färdigt och ställt i ordning den sista miljöboden.
Därmed har vi gått i mål med beslutet från 2017; att
erbjuda samtliga boende i våra fastigheter möjlighet
till hushållsnära källsortering. Att detta har varit
efterfrågat från alla hyresgäster, det syns tydligt i
kundenkäten och vi får bra uppskattning och positiv

respons för detta, och ur ett miljöperspektiv känns
detta som ett minimikrav år 2020, att kunna källsortera hemma.
OMBYGGNADSPROGRAMMET är ett annat avslut som
vi gjort under året. Under 30 månader har vi byggt
om tidigare lokaler till 22 moderna lägenheter med
nyproduktionsstandard. De fyra sista lägenheterna
skapades på Hästhoven, i vårt trygghetsboende i
Östra Nibble. Sammantaget ett väldigt lyckat program och väl investerade pengar.
SÅ HÄR KAN EN SAMMANFATTNING av 2020 skrivas. Självklart finns det mycket mer att berätta om,
men det får ske på annan plats och när hela året är
avklarat. Ta hand om dig och dina närmaste, håll
avståndet, men håll kontakten med både grannar och
släkt nu när många känner sig isolerade och ensamma. Tillsammans kan vi se till att 2021 får förutsättningar att bli ett bättre år än det som varit.
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KUNDUNDERSÖKNING

+3,3%

Kundenkät visar
på bättre service
Sju av tio hyresgäster
tyckte till om Hallstahem

T

ack alla hyresgäster som svarade på årets
kundenkät! Detta ger oss ett fantastiskt bra
underlag när vi förbättrar vår service och
husen ni bor i.

Enkätsvaren resulterar i statistik i form av ett serviceindex och ett produktindex. Inte bara berättar dessa
värden för oss hur attraktiva vi är som hyresvärd,
i jämförelse med andra liknande bostadsbolag i
Sverige. De visar oss också vilka fastigheter som har
utmaningar vi bör titta närmare på, och de ger oss ett
kvitto på när de insatser vi gjort ger resultat i form av
nöjdare kunder.

RESULTAT SERVICEINDEX

Vårt serviceindex ökar med hela 3,3 % till 85,6 %
nöjda hyresgäster. Det är fantastiska siffror! Resultatet
visar alltså att vi tagit stora kliv framåt vad gäller
vår servicenivå, och att vi är bland de 25 % bästa på
service bland bostadsbolagen i Sverige, i vår storlek.
Serviceindexet mäter mjuka värden såsom om vi tar
kunden på allvar, den upplevda tryggheten där du
bor, rent och snyggt i huset och området samt om du
får hjälp när det behövs.
RESULTAT PRODUKTINDEX

Produktindex mäter mer hårda faktorer, såsom
fastighetens funktioner t ex ventilation och värme,
lägenhetens standard och skick, allmänna utrymmen
och utemiljön i närområdet. Detta index är svårare att
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förändra på kort sikt, då det ofta krävs större investeringar för att t ex ge lägenheter en förhöjd standard
eller förbättra ventilationen i en fastighet. Därför är
det extra kul att även vårt produktindex har ökat med
1,8 % till 79,5 % nöjda hyresgäster. Det visar att vi har
fastigheter och lägenheter som ligger i medelskiktet
när vi jämför oss med andra bolag i Sverige med lika
stort bestånd, och att de investeringar vi gör påverkar
kundnöjdheten i rätt riktning.
VAD HÄNDER NU?

Hur respektive chef väljer att prioritera sin budget
under det kommande året baseras till stor del på
resultatet från enkäten. Vi lägger stor vikt vid att titta
på vad som är viktigt för hyresgästerna när vi prioriterar kommande års investeringar. Vi kan se vad
kunderna tycker så långt ned som på trapphusnivå,
och jämföra utvecklingen från tidigare års enkäter.
Vi skruvar på våra processer och rutiner och tittar på
hur vi kan förbättra vår service, med målet att öka
kundnöjdheten ytterligare lite till.
Under våren kommer vi att informera dig om
vad vi gjort under 2020 och vad vi planerar under
2021 i ditt närområde. Hur vi går tillväga med den
återkopplingen återstår att se, med tanke på Corona.
Om läget är mer stabilt än idag, så skickar vi ut
information och kommer även ut i områdena för att
prata med er hyresgäster där ni bor.

KUNDUNDERSÖKNING

Säkerheten mot inbrott i
lägenheten har blivit
bättre, tack vare satsning
på porttelefoni och
säkerhetsdörrar.

Vad har blivit bättre?
Några exempel:
Procenten anger hur många som svarat att de
tycker detta fungerar bra eller mycket bra.
• Möjligheter till källsortering: +18 % (93 %)
• Säkerheten mot inbrott i lägenheten: +10 % (89 %)
• Möjlighet att agera miljömedvetet: +9 % (89 %)
• Återkoppling via mejl: +7 % (94 %)
• Få åtgärder vidtagna till följd av synpunkter: +5 % (86%)
• Hur personalen hållit sina löften: +5 % (89 %)
• Belysning på gård och nära huset: +5 % (88 %)
• Personlig trygghet i området kvällar/helger: +6 % (78 %)
• Tillgång till bänkar och bord: +5 % (68 %)
• Utrustningen på lekplatser: +6 % (72 %)

Vad har blivit sämre?
Några exempel:
• Info om vad som ska hända i fastigheten: -2 % (87 %)

Andra intressanta saker vi kan
utläsa av resultatet:
• Vår satsning på utemiljön har ökat kundnöjdheten
generellt
• 47% vill ha info via sms, 31% via trapphus, 22% via mejl
• 72 % läser Utsikten (denna kundtidning)
• Städningen av soprum, trapphus och tvättstugor har
blivit bättre, men har fortfarande för lågt resultat
• Tillsyn av källare och vindar har blivit bättre, men har
fortsatt lågt resultat
• Luftkvalitet, värmekomfort och ventilation har blivit
bättre, men har fortfarande för lågt resultat

• Förrådens säkerhet mot inbrott: -1 % (66 %)

Emma vann sin lägenhetshyra
STORT GRATTIS till Emma Gustafsson, hyresgäst på
Bofinkvägen, som besvarade vår kundenkät och blev
den lycklige vinnaren av sin hyra till ett värde på
5 352 kr!

Vinnaren utsågs genom lottning via vårt enkätföretag AktivBo.
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Jubileumsåret avslutas
med julkalender

H

allstahems 75-årsjubileumsår lider mot
sitt slut, men än är firandet inte över!
Den 1-24 december kommer det att
placeras ut julklappar i bostadsområdena, där förste man/kvinna på plats
får ta hem gåvan. Julklappen kan innehålla vad som
helst, men är inköpt lokalt för att gynna det lokala
näringslivet. Nedan ser du vilka datum du ska hålla
lite extra koll där just du bor. För att alla ska ha

samma chans, så har vi fördelat julklapparna områdesvis, och med hänsyn till hur många hyresgäster
som bor i respektive område. Varje dag lägger vi
på vår Instagram ut en bild på presenten, samt
en ledtråd på var den kan finnas. På julafton kan
julklappen hamna var som helst i kommunen, och
innehåller något alldeles extra för dig som bor hos
Hallstahem. Även icke-hyresgäster får ta hem julklappen om de är först på plats. Lycka till!

KOLBÄCK

CENTRUM

LÖVBOÅS

KOLBÄCK

FREDHEM

BULTEN

CENTRUM
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STRÖMSHOLM

KNEKTBACKEN

CENTRUM

ÖSTRA NIBBLE

LOTTNING

AKTUELLT

1 100 kr (20%)
Värme, el, vatten och
sophantering.

220 kr (4%)

Vinst. som återinvesteras
i verksamheten.

990 kr (18%)

220 kr (4%)

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

Fastighetsskatt och
bolagsskatt.

330 kr (6%)

Reparationer.

Exempelhyra:

5 500 kr

495 kr (9%)
Räntor.

715 kr (13%)

Fastighetsskötsel.

715 kr (13%)
Administration.

715 kr (13%)
Avskrivningar.

Vart går hyran?
Hyresförhandling pågår

A

tt 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 avfallshantering kan vi inte
göra något åt.

– Däremot kan utgifterna hållas
nere på olika sätt, till exempel
genom att jobba smartare med
energieffektivisering, berättar Berit
Vester-Andersson, ekonomichef på Hallstahem.
VARFÖR BEHÖVER HYRAN HÖJAS VARJE ÅR?

Just nu förhandlas hyran för 2021 . Vid de årliga
förhandlingarna mellan Hallstahem och Hyresgästföreningen diskuterar man bland annat bolagets
ökade kostnader till exempel för entreprenörer,
fastighetsskötsel, avfallstaxan med mera. Hallstahem
ansvarar för att se till att verksamheten drivs på ett
ekonomiskt hållbart sätt och att det finns utrymme
för nödvändiga investeringar och satsningar, så att
man kan vara en bra fastighetsägare på lång sikt.
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PROFILEN

Framtiden - den
HALLSTAHEMS
HISTORIA
DEL 4
2000-2020

Hur har Hallsta varit under
2000-talet? Följ med på en
resa i den moderna historien.
Text: David Lunde

SÅ VAR DEN HÄR – FRAMTIDEN! Det magiska årtalet

2000 som under en stor del av 1900-talet varit symbolen för en fantastisk tid med massor av tekniska
framsteg när bilarna kan flyga och det går robotar
bland oss på gatorna. Åtminstone i science-fictionlitteratur och filmer. Det var det här vi var på väg
mot. Nu var vi där och det mesta kändes som
vanligt. Så vart var vi på väg nu?
Mot världens undergång, menade många.
Apokalypshoten började dugga tätt. Som för att
staka ut färdriktningen förutsågs redan övergången
till 2000-talet leda till en total samhällskollaps när
i stort sett allt som gick på elektricitet skulle lägga
av. Frågan är hur rimligt det är att det skulle finnas
en komponent i till exempel en brödrost som håller
reda på tid och datum och att hela dess funktion
skulle vara beroende av den. Världen höll andan,
men det hände just ingenting.
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Skulle millennieskiftet få allt att sluta fungera?

I stället har det kommit nya katastrofscenarion –
asteroidnedslag, solstormar, supervulkanutbrott,
pandemier. En sak är säker, de verkliga katastroferna
ser aldrig ut som de förutspådda. Den katastrof som
oroar folk mest är den som är mest diffus och som vi
människor tros orsaka själva – men därmed också
kanske har chans att förhindra – klimatförändringen.
Vi måste alla hjälpas åt, och även HFAB gör sin del
av läxan. Tiden när allt avfall bekvämt kunde
dumpas i ett sopnedkast i trappuppgången är förbi.
Nu är det källsortering i ”miljöbodar” på gårdarna
som gäller. 2017 monterades de första solcellerna på
ett tak på Trädgårdsgatan och 2019 startades en bilpool där inte bara hyresgäster utan alla intresserade
kan bli medlemmar. Givetvis med elbilar.
Det är åren kring millenieskiftet som datorer och
internet i hemmen slår igenom på bred front, sedan
har också mobiltelefonerna utvecklats till något mer

en är här nu!
De första solcellerna var på plats på Trädgårdsgatan under 2017.

än bara att ringa med. Nutidsmänniskan är ständigt
uppkopplad. Så uppstod ett problem. Halmstads,
inte Hallstahammars, fastighets AB blev först med
att muta in domänen ”hfab” på nätet. Dags för namnbyte – HFAB blev Hallstahem 2006.

Fiberkabeln var vägen
till himlen, något alla
bör ha.
Varje årtionde tycks ha sin ”grej” som man gräver
upp gatorna för att lägga ner. Efter fjärrvärme och
kabel-TV var det nu dags för fiber. Fiberkabeln var
vägen till himlen, något alla bör ha – om inte annat
för att öka värdet på bostaden. Men även fjärrvärmeutbyggnaden tog fart igen. Nu kom den från
Västerås. Spillvärme från kraftvärmeverket leds
till Hallstahammar via en två mil lång ledning. Nu
kunde även villaägare ansluta sig och medverka till
bättre miljö i tätorten då vedeldningen minskade.
DE ÄLDSTA HYRESHUSEN började bli slitna. Under
flera års tid har man successivt genomfört stambyten. Det blir en tid med lite olägenheter för hyresgästerna, bråkande slagborrar, vattenhämtning från
11
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FORTS. VÄGEN GENOM HALLSTAKRISEN

Rivningarna på Nibble fortsatta under början av 2000-talet.

Efterfrågan på villatomter gjorde
Nibble högintressant. Alla ledningar
fanns ju redan i marken.
slangar i trappuppgången och bajamaja på gården.
Under 2000-talets första decennium revs det fortfarande inom allmännyttan i Hallstahammar. Mest
i Östra Nibble, men även stora delar av Fasanvägskvarteren. Ett företag ville köpa några av husen i
Nibble och omvandla dem till turistlägenheter för
norrmän. Hallstahammar ansågs vara en perfekt
utgångspunkt för utflykter i hela Mellansverige.
Kommunen trodde dock inte på idén. Om hela
området revs kunde det kanske bli golfbana av
marken, men när det plötsligt blev efterfrågan på
villatomter igen blev Nibblemområdet högintressant. Alla ledningar fanns ju redan i marken och det
var lätt att pendla till Västerås.
Det var också dags att fundera på nya hyreshus
igen. Platsen var bollplanen vid den nedlagda
Eldsbodaskolan, centralt och bra. Där uppfördes
tre hus 2015-2016. Flera privata aktörer börjar också
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leta lämpliga platser i Hallstahammar. Kommunens
taktik var enkel – bra lägenheter för pensionärer så
de kan sälja sina villor till barnfamiljer från Västerås
som vill bo billigare, så de kan överlåta sina bostäder
där till stockholmare som vill bo billigare och kan
tänka sig att pendla. Många satsningar görs för att
underlätta pendling, så man kanske också kan locka
stockholmare att flytta ända till Hallsta.
Kommunens nya slogan var också mycket riktigt
”Det goda livet i storstadens närhet”. Det visade sig
fungera. Målet var att inte befolkningen skulle
minska mer, men den började till och med växa igen.
ÄNDÅ ÄR DET NU MYCKET av servicen försvinner.
Banker och butiker som klarat sig genom alla krisåren får plötsligt problem när den nya generationen
väljer andra lösningar, via nätet. Det sker också en
ständig utveckling mot färre och större, och då är

PROFILEN

Norra Prästgårdsgatan 9-13 under byggnation 2015-2016.

det inte närhet till kunderna utan till andra aktörer
som gäller. Tyvärr framstår det ofta som det skulle
vara något fel på Hallstahammar, men det är tyvärr
likadant, om inte värre, överallt. ”Det kan väl aldrig
gå i lilla Hallsta” är en klyscha man ofta hör. Men
vilken ort man än kommer till i Sverige tycker folk
som bor där att den är liten, ofta på ett negativt sätt.
Visst är Hallstahammar mindre än Västerås – men
det ödet delar vi faktiskt med 283 andra av Sveriges
290 kommuner!

Första spadtaget tas på fastigheten Eldsboda.
På bilden ser vi Hallstahems styrelseordförande
Rolf Hahre, kommunchef Catarina Pettersson och
Hallstahems dåvarande VD Per-Arne Gunnarsson.

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

TRYGGHET

Har du hemförsäkring?
Skillnaden mellan trygghet och ekonomisk
katastrof - om olyckan är framme

N

är du bor hos Hallstahem är det ett
måste att ha en hemförsäkring. Det är
inget som erbjuds längre via oss och
betalas därför inte via hyresavin, utan
du måste själv skriva ett eget avtal.

VARFÖR ÄR HEMFÖRSÄKRING VIKTIGT ATT HA?

– Hemförsäkringen skyddar bland annat egendom
mot brand, skador och stöld. Till exempel om du
själv varit oaktsam och orsakat en vattenskada, så
kan du bli betalningsskyldig personligen om du inte
har en giltig hemförsäkring. Och det kan bli mycket
dyrt, inte sällan hundratusentals kronor, säger
Mikael Suokas, skadesamordnare på Hallstahem.
En hemförsäkring kan vara en ekonomisk livräddare
när olyckan är framme, konstaterar han.
I de flesta hemförsäkringar ingår också ansvarsförsäkring, skydd vid överfall, reseskydd och rättsskydd. Familjemedlemmar som är folkbokförda på
samma adress omfattas vanligen av samma hemförsäkring, dock omfattas normalt inte inneboende.
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Hemförsäkringen ger ett brett ekonomiskt skydd
när du hyr din bostad. Du behöver en hemförsäkring även om du bara har en tillfällig bostad eller
om du tror att dina saker inte har så högt värde.
VILKEN HEMFÖRSÄKRING SKA JAG VÄLJA?

– De flesta hemförsäkringar erbjuder liknande
skydd, berättar Mikael. Vilket bolag du ska välja
är något vi på Hallstahem inte får vägleda dig
i. Det finns många bra hemförsäkringar därute.
Vanligen brukar det vara lönsamt att samla sina
försäkringar. Har du andra försäkringar hos ett
visst bolag så kan det vara bra att lägga även
hemförsäkringen där. Eller jämför till exempel tre
olika hemförsäkringars innehåll
och pris, och bestäm dig därefter. Oftast kan du välja att
betala månadsvis, om du vill,
avslutar Mikael.

TRYGGHET

Se upp för bedragare!
Äldre särskilt drabbade av
bedrägerier, med förlust
av pengar eller värdesaker
som konsekvens

U

nder de senaste åren har det blivit allt
vanligare med bedrägerier där obehöriga lurar sig in i lägenheter hos framför
allt äldre. Även i Hallstahammar och
Kolbäck har detta inträffat. Bedragare
har utgett sig för att vara Hallstahem, hantverkare
eller kommunarbetare som ber att få komma in i
lägenheterna för att utföra vissa påstådda åtgärder.
Det kan vara att kolla värmen,
ventilationen, avloppet eller
något helt annat.
– Mitt bestämda råd till våra
hyresgäster är att aldrig släppa
in någon som inte kan legitimera
sig eller inte bär företagskläder, säger Jimmy
Robertson, områdeschef på Hallstahem. För din
trygghet bär vi och våra anlitade hantverkare alltid
ID06, som är vår branschs legitimation. Vi bär också
alltid kläder med företagslogga och aviserar alltid
vårt besök i förväg. Vi har egna nycklar, så vi behöver aldrig be om att bli insläppta i porten. Om du vet
att du inte gjort någon felanmälan, så ska du vara
särskilt vaksam, tillägger Jimmy.
Är du orolig och vill veta mer om hur du kan skydda
dig eller en nära anhörig? Delta på det informationsmöte som Länsstyrelsen anordnar digitalt. Mötet är
gratis. Se information här bredvid.

Digital informationsträff
9 december, Länsstyrelsen
Länsstyrelsen tillsammans med Polisen,
Brottsofferjouren, pensionärsorganisationerna och Länsbildningsförbundet i länet
bjuder in till en digital träff för att sprida
kunskap om bedrägeribrott mot äldre. Du
får tips om vad du kan tänka på, ta del av
riktlinjer som är bra att hålla sig till samt
information om var du kan vända dig om
du skulle bli utsatt.
Äldre och deras anhöriga
dec kl 13.30-15.30
VAR? Via Skype. Anmälda får en länk via
mejl som man klickar på för att delta på
mötet.
ANMÄLAN: senast 3 december via mejl till
petteri.hallstrom@lansstyrelsen.se
FÖR VEM?
NÄR? 9
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HALLSTAHEM BYGGER

Myran växer fram

RÖKF
RITT
HUS!

Är du 55+ och vill bo
här? Ansök i februari!
BYGGET GÅR FRAMÅT i snabb takt,
och nu är tredje våningen på plats.
De 37 lägenheterna i Myrans Trygghetsboende 55+ i Kolbäck släpps
för uthyrning i februari 2021. Klart
är nu också att lägenheterna får
inglasade balkonger, vilket innebär att det blir som
ett extra rum att nyttja oavsett årstid.
– Du som är intresserad av lägenheterna kan ställa
dig i bostadskön redan nu. Registrera dig på vår
webb, hallstahem.se. I februari lägger vi ut lägenheterna under Sök ledigt, säger Håkan Jansson,
projektchef.

Läs mer om projektet och se hur bygget går framåt
på hallstahem.se/myran
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FAKTA
37 lägenheter • 18 ettor 35 m2 • 18 tvåor 45 m2
• 1 trea 66 m2 • Inflytt prel. 1 nov 2021 • stora
inglasade balkonger • ljus öppen planlösning
• gemensamhetslokal i markplan • centralt läge

HYROR
Hyrorna förhandlas nu med Hyresgästföreningen
och beräknas vara klara före årsskiftet.

EXEMPEL PÅ VAD SOM GÖRS I
PÅGÅENDE 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
tvättställ, nytt stänkskydd i kakel vid
tvättstället.
Allmäna utrymmen. Nya entrédörrar med
elektroniskt låssystem och porttelefon, postboxar i trapphuset, nya dörrar från trapphus
till källare och förråd, nytt låssystem.
Övrigt. Säkerhetsdörr, ny elcentral, nya
termostatventiler och friskluftsventiler,
tilläggsisolering.

Stambytet fortsätter i bra takt
STAMBYTET I KV VÄXTHUSET i centrala Hallstahammar, där över 300 lägenheter bland annat får nya
stammar och badrum, har pågått sedan 2019 och
fortsätter enligt plan till och med nästa år. Etapp
1-2 (Surbrunnsvägen 2-10 samt
Tunalundsvägen 1) beräknas vara
helt klara i mitten av december. Här
har även entrédörrar och lägenhetsdörrar bytts ut, förutom för Surbrunnsvägen 6 som får detta efter
årsskiftet. En stam är även påbörjad på Tunalundsv.
3 A, som är den första för etapp 3. Etapp 3 omfattar
84 lägenheter på Tunalundsvägen 3 A-K och de
beräknas vara klara under hösten 2021.

– Vi har tyvärr stött på ett större antal vattenskadade
lägenheter i etapp 2, och vid förbesiktning på etapp
3, säger Lotta Hanssen, ombyggnadssamordnare på
Hallstahem. Det ställer ökade krav på ersättningsbostäder till de som är drabbade, och detta löser vi

vartefter behov uppstår. Alla lägenheter som sägs
upp kommer därför inte att publiceras på webben,
utan används istället som ersättningsbostäder till
de som måste evakueras, säger Lotta.

Film om stambytet
NYFIKEN PÅ HUR ETT STAMBYTE GÅR TILL?

Se Hallstahems film på: hallstahem.se/stambyte
eller i vår Instagrams IGTV.
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HANTVERKARNA

Tryggare trapphus
Certego säkrar funktionen
i porttelefonerna
HEJ JONATHAN JANSSON, SÄLJARE PÅ CERTEGO!
VILKA ÄR NI OCH VAD GÖR NI ÅT HALLSTAHEM?

Certego jobbar med helhetslösningar inom säkerhet och levererar
många olika typer av lösningar som
behövs för att du ska känna dig
trygg i din fastighet. Vi jobbar bland
annat inom områdena passage,
inbrottslarm, övervakning, brand och lås. Vi tar
hand om hela processen från start till mål – från
rekommendationer och projektering till att utföra
installationer, för att sedan erbjuda service och
underhåll genom hela livscykeln. Vårt avtal med
Hallstahem avser reparation och underhållsarbeten
inom lås och entrésystem. Certego betyder säkra
tryggt. Förr hette vi Swesafe och fanns bara i
Sverige. Att vi blivit Certego innebär att vi nu finns
på 90 orter i hela Norden med över 1200 anställda
vilket vi är väldigt stolta över. Vi finns fortfarande
på plats lokalt och här i regionen finns vi både i Västerås och i Köping där vi har kontor och butik med
totalt 26 st anställda.
VAD HAR NI FÖR PÅGÅENDE UPPDRAG JUST NU?

Just nu slutför vi sista etappen på området Växthuset i Hallstahammar där vi har installerat porttelefoni i entréerna och bytt ut cylindrar på
samtliga lägenheter.
VILKA UPPDRAG HAR NI FRAMÖVER?

Vi håller på och slutför flera projekt som vi har haft
igång och så fortsätter vi leverera den dagliga
servicen och underhållet.
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Sebastian Björklund åtgärdar en felanmälan på
Bultfabriksvägen om att det inte går att ringa på
porttelefonen. Han startar då om enheten nere i
elcentralen, och kontrollerar sen att allt fungerar
som det ska.

TÄVLING

Vad ska du göra om din brandvarnare inte
piper till när du testar den?
1. Byta batterier själv
X. Byta brandvarnaren själv
2. Ring Hallstahem, så byter vi ut
den till en ny.
Vad kan jag vinna?
Svarar du rätt kan du vinna
tre sportlotter med vinstchans på
350 000 kr. 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. Du
kan också skicka ditt tävlingsbidrag till oss: Hallstahem,
Box 64, 734 22 Hallstahammar.
Vinnaren meddelas per telefon
och i nästa nummer av Utsikten
som kommer i mars. Lycka till!

KUNDFORUM

Svar på vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR

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

CORONA

Skärpta rutiner
Hallstahem har sedan de nya
restriktionerna för Västmanland

I förra numret ställde vi
följande fråga:
Vad kallades den fastighet på Fredhem som revs
1987?
Rätt svar: Turkosen.
Vinnare av tre sportlotter
blev Johanna Persson på
Surbrunnsvägen 4 A.
Grattis!

NYTT MOBILNR?
Vi skickar ibland sms
om saker som rör dig och
ditt boende. Se till att
uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina Sidor!

FELANMÄLAN

Gör din felanmälan
på Mina Sidor
kom, skärpt arbetsrutinerna ännu
mer för att minska smittspridningen. Läs mer på
hallstahem.se.

JOBBA HOS OSS!

Vi söker en driftig fastighetsskötare
med öga för utemiljön
Vill du jobba som fastighetsskötare och skapa trygghet
genom välskötta och gröna utemiljöer? Heltidstjänsten innebär
mycket kontakt med hyresgäster.
Därför krävs att du är serviceinriktad, glad, hjälpsam och inte
rädd för att ta i. Du är affärsmässig och förväntas delta aktivt i

GRATTIS!

utvecklingen av vår kundservice.
Vi ser gärna att du har utbildning
med inriktning fastighetsskötsel
eller erfarenhet inom området.
Du behärskar svenska i tal och
skrift och har god datorvana.
B-körkort är ett krav.
Läs mer om tjänsten på:
hallstahem.se

Du vet väl att du enkelt kan göra
din felanmälan på Mina Sidor?
Bara logga in, klicka på felanmälan
och skriv in ditt ärende. Vi åtgärdar vanligen inom fem arbetsdagar, dock kan det ta något längre
tid nu i coronatider. Tack för din
förståelse!

MEJL I SKRÄPPOSTEN?
Hoppas du på ett erbjudande om
en lägenhet du sökt, men inte fått
något mejl? Kolla då skräpposten
- finns mejlet där så behöver du
ändra dina inställningar och godkänna oss som avsändare så att
det inte händer igen.
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GOD JUL!

En gåva till dig från oss!

VANLIGA FRÅGOR
Jag har tappat bort nyckeln till
mitt förråd, vad gör jag?
/Henrik

VI VILL ÖNSKA alla hyresgäster en riktigt god

jul med en vacker blomma + extra present som
uppmuntrar till utomhusfika med till exempel din
granne! Gåvan hämtas hos Åsby Floristen eller
Åsby Hem & Trädgård. Klipp ut presentkortet
nedan, fyll i och och ta med till butiken mellan
datumen 7-26 december.

PRESENTKORT
GOD JUL ÖNSKAR VI PÅ HALLSTAHEM!

Namn:

HÄMTA DIN GÅVA PÅ ÅSBY FLORISTEN

Adress:

Hej Henrik! Ring oss så kontrollerar
vi om vi kan hjälpa dig. Det beror
på vilket lås du har. Är det ett
kraftigare lås, så kan det behövas
en låssmed. Kostnaden för låssmeden står du själv för.
/Billy, områdessamordnare
Kan min mamma stå på kontraktet,
fast det är jag som bor i lägenheten? /Stina

ELLER ÅSBY TRÄDGÅRD 7-26 DEC 2020.
1 GÅVA PER HUSHÅLL. TA MED DENNA

Hej Stina! Nej. Den som står på
kontraktet måste också bo i lägenheten och vara folkbokförd på
adressen.
/Ann-Katrin, kundvärd uthyrning

TALONG.

Min frys har gått sönder och all
mat är förstörd, vad gör jag?
/Tomas

Närproducerat
hemmamys via
vårt stadsnät
tjanster.fibra.se/serviceguide/
KONTAKTA OSS:
Telefon:
20 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!

Hej Tomas! Frysen reparerar vi
omgående, eller beställer hem en
ny. Under tiden får du ett låneskåp.
Egendom som av någon anledning
blir skadad eller stulen står inte vi
på Hallstahem för, utan detta
hanteras via din hemförsäkring.
Hör av dig till ditt försäkringsbolag
för att kolla vilka villkor som gäller
för just dig och din situation.
/Christer, reparatör

Får jag måla om eller tapetsera
själv? /Heidi
Hej Heidi! Ja, så länge det är fackmannamässigt gjort. Kontakta
gärna din samordnare innan du
utför arbetet, så kan han gå
igenom vad du behöver tänka på.
/Mats, områdessamordnare

