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AllboHus största utmaning på 70år!
Vi som jobbar på AllboHus brinner
för att runt om i kommunen kunna
erbjuda lägenheter som så många
människor som möjligt upplever
som både attraktiva och prisvärda.
För att detta skall vara möjligt är det
viktigt att vi har ett varierat utbud
av bostäder både beträffande läge,
storlek, standard och hyra.
Av AllboHus samtliga lägenheter
runt om i kommunen står cirka
hälften inför behov av renovering
inom 10 år.
Omräknat innebär detta en renoveringstakt om i snitt 80 - 100 lägenheter om året.
Detta är sannolikt den största utmaning vi stått inför på mycket
länge, kanske den största någonsin.
Förutom personal för samverkan,
planering, projektering och genomförande krävs ekonomiska resurser
långt över vad vi historiskt kunnat
avsätta för årliga renoveringar.

AllboHus Fastighets AB
Storgatan 15 A, 342 30 Alvesta
Tel. 0472-145 15
www.allbohus.se
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För att klara av detta, och samtidigt
säkra den variation jag inledde detta
förord med att beskriva krävs att vi i
samverkan med Er hyresgäster hittar strategier som möjliggör ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbara renoveringsmetoder.
Min ambition och förhoppning är
att när vi om några år tittar tillbaka
då betraktar 2018 som året då vi på
allvar kom igång med den största
renoveringsutmaningen i AllboHus
70-åriga historia.
Med dessa ord vill jag tacka för de
härliga och inspirerande år jag haft
som VD på AllboHus.
Det är med stort förtroende för
styrelse och ledningsgrupp jag nu
lämnar min tjänst.
Under rekryteringstiden kommer
Peter Thörnblad agera tfVD och jag
hänvisar alla frågor till honom.
Tack för mig och missa inte den
stora jubileumstävlingen som börjar i maj!
Tack för ordet
/VD Magnus Fransson
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Full fart på Mohedaskolan!

Husgavlen sett från norr

En sista kontroll av väggformen innan gjutning

Väggfond sett från markplan

Här gjuts väggarna till hisschaktet på plan 2

Vi är redan mitt i vårterminen och
det är full fart på skolan med
undervisning och nationella prov
men också vad gäller arbetet med
tillbyggnad av Mohedaskolan etapp
2.
Etapp 1: tillbyggnad av storkök och
matsal som sedan några månader
tillbaka är färdigställda och tagna i
bruk.
Etapp 2: tillbyggnad av lågstadiedel
och bibliotek.
Etapp 3: Ny idrottshall samt parkeringsytor och ny angöringsplats för
bussar. Byggstart våren 2019

Lågstadiet
I byggnaden för lågstadiet skall det
hållas undervisning för klasserna
F0-3, undervisning även i sy- och
träslöjd samt bild- och musik.

Byggnaden uppförs i två våningsplan och kommer att anslutas mot
den befintliga skolan med hjälp av
en förbindelsegång mot nuvarande
byggnad för mellanstadiet.
Lågstadiedelen hamnar i norra
delen av byggnaden och de
praktisk-estetiska salarna i den södra
delen.
Avdelningarna kommer att vara
skilda åt av ett trapphus som även
kommer att fungera som kapprum
och entréhall för lågstadiet.

Biblioteket
Arbetet med biblioteket pågår på
framsidan av skolan där vi har utfört
schaktarbeten och precis påbörjat
gjutning av grundsulor.
Även denna del kommer att knytas
an mot befintlig skola, här bygger

vi en ny inbjudande huvudentré för
både bibliotek och skola.
Att bygga om Mohedaskolan är en
utmaning för oss. Vi jobbar aktivt för
att minimera störningarna för lärare,
elever och övriga på skolan och de
gånger det ändå bullrar och stör
hoppas vi på Ert överseende med
detta.
När allt står klart kommer Mohedaskolan att ha nya fina lokaler som
både elever och lärare kan trivas i.
Under 2017 har Mohedaskolans
nya matsal och kök färdigställts.
Byggnation av ny lågstadiebyggnad
med bibliotek samt ny sporthall
har påbörjats. Hela projektet har
en total projektkostnad på 93,4 mkr
och planeras vara färdigställt under
2020.
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Frågor och svar
Vi får många frågor till oss från våra hyresgäster, här är våra svar

Fråga: Hur lång tid dröjer det innan en reparatör kommer och hjälper
mig när jag lagt in en felanmälan? Hälsningar Adam J
Svar: Hej, Inom fem arbetsdagar kommer det en reparatör, undantag är
vid akuta fall exempelvis vattenläckor där det är fara för fastigheten.

Fråga: Hej, Jag hyr en lägenhet och ett garage och ska kanske flytta till
min nya tjej. Hur lång uppsägningstid har jag? Vänliga hälsningar Lena F
Svar: Hej Lena, vad roligt att kanske bli sambo!
Vid en vanlig lägenhetsuppsägning är det tre hela månaders uppsägningstid. Det går att önska att Allbohus försöker att hyra ut den
tidigare.
Vid byte av lägenhet inom AllboHus är det två hela månader.
Vid uppsägning av garage och när hyresgästen är avliden är det en
månad

Fråga: Hjälp! Mina soppåsar har tagit slut, hur gör jag för att få fler?
Jag vill ju gärna försöka sortera mitt skräp. M.v.h Lennart K
Svar: Hej Lennart, du kan hämta påsar i vår Bobutik under våra
öppettider mån, ons, tors kl. 13-16, tis kl. 13-17, fre kl. 13-15, eller så kan
du hämta fler påsar på Soptippen. Har du någon funktionskillnad eller
har problem att ta dig till vår Bobutik så ring till vår Kundtjänst på telefon
0472-14515 så lägger er Bovärd en rulle påsar utanför er dörr.

Bokslut 2017
Omsättningen uppgår till 235 mkr
varav hyresintäkter 217 mkr och övriga
intäkter 18 mkr.
Resultatet före bokslutsdispositioner
och skatt uppgår till 18,4 mkr
(17,8 mkr 2016).
En mild vintersäsong och därmed
minskade kostnader för el, uppvärmning
och snöröjning,
låg vakansgrad samt ett fortsatt lågt
ränteläge har påverkat resultatet positivt.
Till följd av årets goda resultat har vi förbättrat soliditeten med ca 1% till 10,7 %
vilket överensstämmer med målet i ägardirektivet om ”en långsiktigt ökad soliditet”.
För detaljerad information hänvisas till komplett Årsredovisning 2017 som publiceras på
www.allbohus.se under april 2018.
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Lokalnytt
Just nu finns den en ledig lokal i bästa läge på Storgatan i Alvesta.
Det är en butikslokal på ca 300 kvm och just nu arbetar vi med flera
olika intressenter för att hinna en så bra verksamhet som möjligt till
lokalen.
Verksamheten i lokalen skall vara en verksamhet som kompletterar
mixen av butiker och en verksamhet som ytterligare höjer utbudet i
Alvesta.
Vill du veta mer om lokalen så ta en kontakt med vår kundtjänst.

Fastighetsaffärer
Under första kvartalet avyttrades följande fastigheter Fastigheten Vegby
13:40 Moheda, där MC klubben Slätthögs flyers haft sin klubblokal
senaste åren är såld. Vi önskar nya ägarna lycka till med fastigheten.
Fastigheten Rådmannen som byggdes 1975-1980 har sålts till hotellägaren Dietmar Aiff den 1 mars, fastigheten innehåller både hotell,
lägenheter och lokaler samt garage. Vi önskar Dietmar lycka till som
fastighetsägare och tackar för oss.

Personal
Under de bistra vintermånaderna satsade AllboHus på en omfattande
utbildning för hela personalstyrkan. Utbildningen gick under namnet
Hot & våld och handlade om hur en skall hantera hotfulla situationer
som kall uppstå. I utbildningen fick alla medarbetare flera olika tips och
lösningar på hur sådana situationer skall hanteras.
Under våren jobbas febrilt med att förbereda så att AllboHus kan följa de
nya GDPR-reglerna när de träder i kraft.

Fastighetsförvaltning
Nybyggnad av 12 st lägenheter i Vislanda påbörjades
enligt konceptet Bas-Bo och beräknas färdigställda
för inflyttning juni 2018.
Renovering av 40 lägenheter i kv nedre Björklövet
färdigställdes i slutet av 2017 där renovering/utbyte
har genomförts av avloppsstammar, vatten och
värmeledningar samt ytskikt i badrum. Dessutom har
individuell mätning och debitering (IMD) installerats.

Underhåll
Under året har underhållsåtgärder utförts för totalt
28 mkr, varav bostäder/lokaler 21 mkr och
verksamhetslokaler 7 mkr. Det motsvarar för bostäder/
lokaler 126 kr/kvm och för verksamhetslokaler 104 kr/
kvm.

Nedre Björklövet
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Det händer i ditt område
På gång i område väster

På gång i område öster

Mark och miljö håller för närvarande
på att bygga staket runt Grönkullaskolan.

Installation av sprinklersystem i
fastigheten Kronan är i fullgång,
arbetet beräknas bli färdigställt
vecka.19. Det blir en klar uppgradering av brandsäkerheten.

V.8 har Certego bytt lås på Panncentralen och ABF.

Bovärd Björn Stringheim

V.9 slutbesiktning av Nedre Björklövet (Sköldstavägen 26-28 A-D) har gjorts i de flesta lägenheterna,
källarutrymmena är kvar att besiktiga efter renoveringen.
V.10 på Virdaskolan (Grönagatan40) och Nya Barken (Hattvägen 28) har det gjorts en OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
V.11 har Certego varit och bytt lås i hela huset på
Rönnedalsvägen 27.

På gång i område centrum
På Café St Clair kommer att byg
gas ut för att få ett större bageri.
I samband med det får de även ett
tiotal fler sittplatser.

Bovärd Ilian Dossev

Ett sprinklersystem släcker branden
innan brandkåren kommer!
I samband med renovering av HVB-hemmet Kronan
så kommer sprinklersystem att sättas upp på alla tre
våningar.
Systemet består av ett antal sprinklermunstycken som sprutar vatten i händelse av att
en brand uppstår. Det är de högre temperaturerna i början av en brand som aktiverar
sprinklers och får vattenspridningen att sätta
igång.
Övriga förbättringar på Kronan blir nymålade
korridorer med nytt innertak och belysning
samt förbättrade elinstallationer och brandlarm.
Vi har under februari och mars bytt filter i våra
bostadslägenheter tillsammans med våra kollegor från
utemiljö, det har gått smidigt! Det är jättebra att vi får
gå in med huvudnyckel i dom flesta bostäderna.

På gång i område Norr & Söder

Bovärd Helena Gustafsson

Vi planerar att fortsätta med att byta ventilationsaggregat i resterande hus i Grönkullen.
Hela kvarteret Freja ska få armaturerna i stolpbelysningarna utbytta under våren.

Bovärd Maria Bäckström

Nybyggnation av 12 lägenheter i
Vislanda går in i sitt slutskede och det är
inflytt den 1 juni.
Låsbyte har skett på Klövervägen i
Moheda och Västregårdsvägen
i Hjortsberga.

Hosseins tips och trix
Hossein besiktigar många av våra lägenheter och delar här med sig av några tänkvärda tips och trix för att
vårda lägenheten, sina grannar och undvika onödiga kostnader när flyttlasset går.
• Använd sänggavel för att undvika fettfläckar på tapeten. Om fettfläckar finns vi
avflyttning debiterar AllboHus er för återställningskostnad.
• Använd möbeltassar för att minska ljudet från stolar och bord och lägg ut mattor
och piffa till det med fina gardiner. Då stör du dina grannar minimalt.
• Håll köksskåp och ytorna bakom spis/kyl rena för att undvika insekter och ohyra.
• För bättre värmeeffekt är det smartast att placera möbler och gardiner en bit från elementen.
• Säg hej till dina grannar. Det är trevligt och skapar god stämning.
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Eko - Smarta val för en hållbar livsstil
Grönt är skönt, och att anpassa sin livsstil till mer hållbara vanor är absolut helrätt. Små förändringar i
vardagen ger stora resultat över lång tid, tillsammans gör vi skillnad!
Stopp i avloppet?

Få bort kalkavlagringar

Då kan du prova detta -helt ofarligt och naturligt.
Det enda du behöver är bikarbonat eller bakpulver,
lite salt, ättika och kokande vatten.

Dela en citron på mitten. Gnid snittytan mot kalkavlagringarna. Låt det verka några minuter innan du torkar
av med en fuktig trasa.

• Blanda bikarbonat/bakpulver
och salt. Häll i det i avloppet.

Gör ditt eget ”gröna” rengöringsspray
Blanda en del vatten med
två delar såpa i en
sprayflaska.

• Häll på ättika och se hur det börjar
bubbla och fräsa.
Det är dock bara ofarlig koldioxid!
• Låt det verka en stund.
• Häll på det kokande vattnet. Nu kommer det att
bubbla lite till.
• Nu ska avloppet vara rensat. Om inte, testa att göra
proceduren en gång till.
Undvik avloppstopp
Matfett täpper gärna till i rören i avloppet. Spola inte ner
ditt matfett i vasken utan använd hushållspapper för att
torka bort det i stekpannor, grytor och tallrikar innan du
diskar dem.

Exempel
på användning:
Spraya din ugn ordentligt med
sprayen och ugnen på 100 grader.
Låt såpan och vattnet verka i ca 20 minuter innan
du – efter att ugnen har svalnat, torkar ur ugnen med
en trasa med vatten för att få det riktigt rent och fräscht.
Såpa är ett utmärkt alternativ till olika rengöringsmedel
med många kemikalier i.

Ann-Sofies mumsiga dadelbollar
– smakar som chokladbollar
Ca 20 styck
16 dadlar
4 dl havregryn
1 dl kokos
2 msk kakao
1 dl kokosolja
3-4 msk avsvalnat kaffe
En liten nypa flingsalt
Ev. lite vatten
Garnering: Kokos, sesamfrön
eller något annat smarrigt.

Tillsätt kokos, kakao, kokosolja, salt
och kaffe – lite i taget efter smak
och konsistens.
Fortsätt mixa ihop allt till en kladdig
smet som det går att rulla bollar av.

Gör bollar av smeten och rulla dem
i kokos. Om smeten är för torr kan
du tillsätta lite vatten eller mer
kaffe så bollarna blir kladdigare
och kokosen fäster bättre.
Förvara bollarna i kylskåpet eller i
frysen och ta fram dem
vid behov.
Lycka till !

Gör så här:
Ta ut kärnorna ur dadlarna och
lägg dem i en skål.
Mixa sönder dadlarna ihop med
havregrynen till en kladdig massa.
Använd en stavmixer eller en hushållsmaskin med knivar.
AllboHusNytt 1 2018
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70-årsjubileum
Vi är oerhört stolta över att ha funnits och verkat i Alvesta kommun
i hela 70 år!
Vi är jublande glada över vår ålder och vill därför bjuda in till
spännande aktiviteter under 2018. Håll utkik på webbsidan,
Facebookför mer information.
1948 – ett år att lägga på minnet
Förutom att Stiftelsen Hjorthagen (nuvarande AllboHus Fastighets
AB) bildades 1948 bjöd året även på en del andra premiärer.
Företaget Findus lanserade barnmat på burk och det första numret
av Kalle Anka & co kommer ut i Sverige. På 40-talet kunde du för
första gången i Sverige köpa penicillin på apotek.
Du kunde också köpa importerade nylonstrumpor i välsorterade
butiker.
2018 – ett händelserikt år
Sjuttio år måste firas! Vi kommer att bjuda in våra hyresgäster till
festligheter och event under året. På webben (Facebook och
hemsida) och i vår hyresgästtidning kommer vi att informera om
vad.
I övrigt fortsätter vi som vanligt att förvalta och framför allt utveckla
bostads- och lokalmarknaden i Alvesta Kommun .
Varma hälsningar från en väldigt pigg 70-åring.

Hitta ut med AllboHus
Stort prisregn!
Vi vill fira ordentligt och den under maj-oktober pågår
Allbohus stora jubileumstävling ”Hitta ut med AllboHus”.
Alla kan vara med och det är fina priser i potten!
I samarbete med orienteringsklubben kommer ett stort antal
checkpoints sättas ut i kommunen. AllboHus kommer dela ut
gratiskartor till alla som vill delta och sedan är det bara att ge sig ut
och lta checkpoints. Varje checkpoint har en kod som registreras
via tävlingens app.
För varje checkpoint som du har tagit får du en lott – ju fler
checkpoints desto större chans att vinna. 70 vinner!
Eftersom att vi fyller 70 år lottar vi ut 70 priser så chansen att vinna
är stor.
Bland alla de som lyckas hitta samtliga checkpoints har vi en extra
utlottning där vinnaren får en middag för två.
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Tipsa oss
och vinn fina priser!
Allbohus jobbar hårt för
att öka andelen sorterade sopor.
Det finns många smarta lösningar
på att lösa sorteringen redan i lägenheten.
Nu vill vi ha in dina mest kreativa
tips på hur du gör i din lägenhet.
Bland de som skickar in kommer vi
lotta ut 5 priser.
Skicka till info@allbohus.se
och märk med
”sorteringstips”

