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AllboHus Nytt

Vi välkomnar nya
lokalhyresgäster s. 3
Nybyggnation
på Taggvägen s.5

Renoverade fastigheter s. 6

Fokus på renovering och nybyggnation under kommande år
Jag heter Thomas Ottosson och är sedan ett
halvår VD på AllboHus Fastighets AB. Tidigare
arbetade jag som lokalstrateg i Alvesta kommun
en kort tid och dessförinnan inom allmännyttan
i Karlshamn i 26 år. Jag och min fru bor i Asarum
strax utanför Karlshamn och jag dagpendlar till
Alvesta. Vilket ger mycket tid för tankar och reflektion.
Att jag valde att börja på AllboHus beror på att
jag trivs med att arbeta i Alvesta kommun. Det är
många trevliga människor på orten men också att
jag vill vara med och utveckla bolaget i en positiv riktning. I min förra roll hade jag dessutom ett
tätt samarbete med AllboHus och kände därefter
att jag skulle kunna komma in i arbetet rätt snabbt.

Ett projekt med ca 70 lägenheter som redan är planerat
för är Björklövet i Alvesta.
Under 2018 slutförde vi
en nyproduktion med 12
lägenheter av typen Basbo-hus i Vislanda. Just nu
bygger vi 24 lägenheter
på Taggvägen i Alvesta. Vi
kommer under 2019 att
genomföra en ramupphandling för att kunna
bygga liknande hus i de mindre orterna. Vi har
även upphandlat nybyggnation av trygghetsboenden i Vislanda och på Högåsen i Alvesta.

Om- och tillbyggnad av Mohedaskolan pågår under
Framöver har vi en hel del utmaningar. Vi har ytterligare drygt ett år. Biblioteket är snart klart och
drygt 500 lägenheter som är i behov av upprust- därefter ska idrottshall och utemiljö färdigställas.
ning och renovering de närmsta 10 åren. Detta innebär att vi behöver göra renoveringar av Samtidigt som vi står inför flera renoveringar och
ca 50 lägenheter varje år och den årliga kost- nyproduktioner gäller det att se till att vi har en
naden för detta kommer uppgå till ca 30 miljo- ekonomi i balans. Detta är i sig en utmaning som vi
ner kr. Arbetet med detta startar under 2019. ständigt jobbar med och en viktig resurs i allt vårt
arbete är att vi har kompetenta och engagerade
Även för nyproduktion av lägenheter finns det medarbetare som tar hand om våra fastigheter och
ett stort behov under de närmsta åren. Vi har hyresgäster.
planer på att bygga nytt i både Alvesta och de
Thomas Ottosson
övriga tätorterna. Analyser ska genomföras för
att ta reda på vart efterfrågan är som störst.

Felanmäl enkelt direkt på hemsidan!
1.
2.
3.
4.

Logga in på Mina sidor och klicka på felanmälan.
Kontrollera dina kontaktuppgifter.
Notera om vi får gå in med huvudnyckel.
Fyll i uppgifterna och beskriv felet så gott du kan,
du kan till och med bifoga bilder.
5. Klicka på Skicka in min felanmälan.
6. Nu gör vi allt för att snabbt åtgärda felet.

AllboHus Fastighets AB
Storgatan 15A
342 30 Alvesta
0472-145 15
www.allbohus.se
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Vi välkomnar nya lokalhyresgäster till Alvesta
Alvesta Hembageri
Hembageriet i Alvesta har funnits så länge de flesta kan minnas, men sedan den 4 februari 2019 har Alvesta Hembageri
en ny ägare, Haitham Aleid. Hos bageriet kan du hitta allt från kanelbullar och kakor till färdiga frallor och sallader. Du kan också förbeställa tårtor, smörgåsar och
kakor för avhämtning. Sortimentet är detsamma som tidigare men det kommer att utökas. Det finns en servering där du
kan sitta ner och dricka kaffe och äta en kaka i lugn
och ro. Till våren kommer uteserveringen att öppna
så du kan sitta ute och njuta av vårsolen.
Alvesta Hembageri
Storgatan 16A, Alvesta
0472-100 69

Bageriets nya ägaren, Haitham Aleid.

Måndag-fredag
kl. 7-18
Lördag
kl. 7-14

Lammet & Brödet
I mer än 30 år har Lammet & Brödet drivits av Ulf Hedlund men sedan december 2018 ägs det av
Eva Nilsson. Eva driver namn och koncept på samma sätt som Ulf gjorde och bakar bröd och kokar
saft som det alltid gjorts. Hos Lammet & Brödet hittar du bland annat
skållat bröd, semlor och rågkringlor. Det går också att inhandla egenmalet
kaffe och te i butiken. Kaffe och te vill Eva utöka framöver. Och att beställa
catering; lättare lunch eller fika, går alldeles utmärkt.
Lammet & Brödet
Torggatan 1, Alvesta
0472-702 90

Felanmäl
dygnet runt på
www.allbohus.se

Tisdag-fredag
kl. 10-18
Lördag
kl. 10-16

Lammet & Brödets nya ägare Eva
Nilsson med sonen Emil Nilsson
som brukar hjälpa till i köket.
AllboHus Nytt ges ut av AllboHus Fastighets AB och riktar sig främst till hyresgäster
och samarbetspartners. Tidningen trycks
på miljövänligt papper och sorteras som
papper. Alla bilder där inget annat anges
tillhör AllboHus Fastighets AB.
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AllboHus bokslut 2018

Nya lägenheter i kvarteret Tryffeln

Omsättningen uppgår till 224 miljoner kronor. Varav hyresintäkter ligger
på 207 miljoner kronor och övriga intäkter ligger på 17 miljoner kronor.
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 15,3 miljoner
kronor (för 2017 landade resultatet på 18,4 miljoner kronor) och i vinsten
ingår vinst vid försäljning av fastigheter och inventarier med 12,8 miljoner
kronor. Det var otroligt varmt under sommaren och hösten 2018 vilket
ledde till minskade uppvärmningskostnader och gav AllboHus möjlighet
att renovera ytterligare en fastighet; Borgmästaren. Du kan läsa mer om
denna renovering på s. 6.
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För detaljerad information om bokslutet hänvisar vi er till komplett Årsredovisning 2018 som publiceras på AllboHus hemsida under maj 2019
(www.allbohus.se).
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Alvesta
Aringssås Deponin
på Gemlavägen
Kommunförrådet på
Hjärtenholmsvägen

måndag-fredag
kl. 9-13, 14-18
lördag
kl. 9-14
måndag-fredag
kl. 7- 12, 13-16

r
Gröna påsa
matavfall

På Taggvägen byggs det 12 st. 3RoK på 67,7 m² och 12 st. 2RoK på 52,1 m². För en 3RoK ligger hyran
på ca 7250 kr/månaden och för en 2RoK ligger hyran på ca 5980 kr/månaden. Hyresindikationen är
preliminär och kan komma att justeras.

frukt och grönt

Grimslöv
Föreningslokalen
på Skatelövsvägen

onsdag, fredag
kl. 9-13, 14-18
lördag
kl. 9-14

tisdag, torsdag
Östanåkra industriområde kl. 9-13, 14-18
lördag
på Östanåkravägen
kl. 9-14

Det här slänger du
i den röda påsen

matrester

tobak
växter och jord

matfett

Glöm inte att knyta en
rejäl dubbelknut så att
inget avfall ramlar ut.

Interiörsmässigt har dessa lägenheter samma standard som vilken lägenhet
som helst. Parkettgolv i vardagsrummet, klinker i hall och plastmatta i badrummet där det även finns tvättmaskin, torktumlare och duschdörrar.
Kortsida i österläge.

ben och skal
kaffe, te

Från början var det tänkt att AllboHus skulle bygga trygghetsbostäder men
efter bygget om 12 Basbo-lägenheter i Vislanda, fanns möjligheten att uppföra likadana lägenheter i Alvesta.

532

Röda pås
ar
restavfall

Det här slänger du
i den gröna påsen

Husen som är tre till antal byggs som tvåvåningshus och benämns som Basbo.
Basbo innebär billigt producerade lägenheter med en standard som ska vara i basutförande. Även om det är helt nybyggda lägenheter ska hyrorna vara humana.

1000
+ 164
1164

Hur hanterar jag de röda och gröna soppåsarna?
AllboHus Fastighets AB samarbetar med
Alvesta Renhållnings AB för rätt hantering
av röda och gröna soppåsar. Är dina soppåsar
slut kan du hämta nya här:

På Taggvägen i Alvesta bygger Sölvegårds Entreprenad 24 lägenheter på uppdrag av AllboHus. Under flera år har produktionen av bostäder i Alvesta kommun varit låg, samtidigt som befolkningen
har ökat. Detta har medfört att det finns ett akut behov av nyproduktion av bostäder.

dammsugarpåsar

Vill ni flytta till kvarteret Tryffeln?
Då ska ni ställa er i AllboHus kostnadsfria bostadskö för att ha en chans
att hyra en av de fina lägenheterna. Har ni frågor är ni varmt välkomna
att ringa till kundtjänst. Där kan ni också anmäla ert intresse. Då blir ni
uppringda när det börjar bli dags att hyra ut lägenheterna och får mer
information. Tänk på att det inte är garanterat att ni erbjuds en lägenhet
när ni anmäler ert intresse hos kundtjänst.

www.allbohus.se
0472-145 15

blöjor

En del av Basbo-huset i Vislanda.
Framsidan i Alvesta kommer se likadan ut.

Baksida i söderläge.

pennor
servetter, papper
och kuvert

Moheda

Vislanda
Återvinningscentralen
på Olvägen
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tisdag, torsdag
kl. 9-13, 14-18
lördag
kl. 9-14

I samarbete
med
OBS! Detta får du inte slänga i någon av påsarna:
• Läkemedel - ska lämnas på apoteket
• Farligt avfall/elavfall - ska lämnas på återvinningscentral
• Metall, kartong, plast, glas, tidningar - ska lämnas på
återvinningscentral
Planlösning andra plan.
1 2019
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Fokus på renovering - Björken, Eken och Borgmästaren klara
I huset Eken på Norrgatan 12-14 i Alvesta har AllboHus renoverat 15 lägenheter. Lägenheterna var
färdigrenoverade i början på mars. De har fått nya
ytskikt i badrummen samt nya stammar för vatten och avlopp. Vi har
även installerat central
ventilation i huset som
återvinner energin i luften som blåses ut. På
detta sätt sparar det in
Fastigheten Eken.
energi på att värma upp
den luft som tas in i lägenheterna. Huset har fiber
indraget också.
Fönster och dörrar till balkongerna är nya, även
detta är ett led i att spara energi men också för att
få ned ljudnivån utifrån. Trapphuset har också fått
sig ett uppsving med ommålning och ny belysning.
Det som skiljer Eken mot andra renoveringar är
att vi har installerat solpaneler på taket som går till
husets elförbrukning. Ni kan läsa mer om detta på

nästa sida. Vi har också nytt brandvarningssystem i
huset, X2 Wireless.
I fastigheten Björken, Storgatan 26A-B i Vislanda,
vetter balkonger och sovrumsfönster ut mot stora
vägen som leder genom Vislanda. Detta har lett till
att ljudnivån inomhus emellanåt har varit för hög.
För att få ned ljudnivån, men också för att spara
energi, beslutades det att byta ut alla fönster och
altandörrar i lägenheterna.
Även fastigheten Borgmästaren, Allbotorget 6A-B
i Alvesta, är färdigrenoverad. Där har bland annat
stamrenovering gjorts, värmesystem och elmätare
är bytt samt att alla lägenheter har fått nya badrum.

Stora elbesparingar i Alvesta kommunhus
AllboHus har registrerat en fantastisk elbesparing i kommunhuset i Alvesta. Sedan år 2011
fram tills nu har elförbrukningen sjunkit med
218 000 kWh fastighetsel.

Solceller som producerar el är byggda på två sidor
på husfasaden. De fungerar som en avskärmning
och minskar därmed elförbrukningen med ca 65
000 kWh varje år och sparar också 7000 kWh el till
kylmaskinen varje år.

Med fastighetsel menas den el som går åt för
att driva huset. Till exempel pumpar, ventila- Under förra året levererades också el till kommution, kylmaskiner, hissar, eluppvärmning och nens fyra elbilar.
belysning av trapphus, garage och fasad. El
till kontor och fastighetsdrift räknas för sig.
Torbjörn Heinmert, projektledare energi hos AllboHus, berättar att fastighetselen år 2011 var
355 000 kWh. Men under åren som gått har detta
minskat och 2018 landade elen på 137 000 kWh.
Därefter har det vidtagits åtgärder för att eliminera dessa. De allra största besparingarna är åtgärder
med frikyla, eluppvärmda markytor, kontroll av kylmaskinernas drift, kyla till serverhallar och energibesparande belysning.
Alvesta kommunhus.

Fastigheten Björken.

Fräsch pannacotta med exotisk frukt och kokos
Det blir oftast många ägg till påsk och då kan det vara gott med en efterrätt som känns lätt och fräsch.
Denna pannacotta är superenkel att laga och går att förbereda dagen innan. Den blir också härligt gul,
vilket passar till påsk! Detta recept räcker till åtta portioner.
Pannacotta
400 ml kokosmjölk
6 dl vispgrädde
1 ½ dl gelésocker
2 tsk vaniljsocker

Topping
1 färsk ananas - små tärningar
2 passionsfrukter - urgröpta
2 msk rårörsocker
2 lime - finrivet skal
2 msk hackad mynta

Blanda ananasen, passionsfruktskärnorna, sockret,
limeskalet och den hackade myntan. Det blir lite
”vattnigt” när det stått en stund.

Fastigheten Eken har en ny solkraftsanläggning
som producerar el direkt till fastigheten och
dess 15 lägenheter. Här kan vi tala om lokalproducerat direkt från solen till våra hyresgäster.

Detta för att nyttja solpanelernas baksida, vilket
ger en ökning på hela 30 % av effekten. Denna solpanel är därför den som har allra högst effekt/m²
just nu.

Anläggningen är placerad i 37° lutning mitt på taket Den högreflekterande vita färgen har också fördei söderläge och även skyddsräckena är installerade len att den reflekterar bort värmestrålningen bemed solceller.
tydligt bättre jämfört med ett svart tak. För att få
ett svalare inomhusklimat under den varmare årsAnläggningen är unik då solpanelerna är dubbel- tiden är detta ett vanligt sätt att jobba på, särskilt
sidiga med solceller även på baksidan. Taket är ock- populärt är det på den amerikanska västkusten och
så målat i en högreflekterande vit färg i fyra lager. i medelhavsområdena.

Gör såhär
Koka upp kokosmjölk, grädde och gelésocker i en minut.
Stäng av plattan och rör ner vaniljsockret. Häll upp i
portionsglas. Ställ i kylen minst ett par timmar så att
pannacottan stelnar.

Solig el på Eken

Anläggningen på Eken består av 72 st paneler
på totalt 140 m² och installerad effekt är 27 kW.
Den förväntade produktionen varje år är drygt
30 000 kWh. Elen som genereras går till husets förbrukning och det som blir över säljs till det allmänna nätet.

Mumsig pannacotta med exotisk frukt och kokos.

Tips! Det blir lika gott att använda
jordgubbar, socker, lime och mynta
om ni hellre föredrar det.

Solkraftsanläggningen på fastigheten Eken.

Toppa pannacottan med frukten precis innan servering.
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Detta händer i ditt område
Centrum
Alvesta Bibliotek och Family House har fått
nytt ventilationsaggregat med kylande effekt.
Tillsammans med Region Kronoberg projekteras det för ett stationärt reservkraftverk för
Alvesta vårdcentral. Tanken är att vårdcentralen
alltid
ska vara i drift.
I centrumhusets parkeringshus är det nu
förberett för snabbladdning av tio elbilar.
På Grönkullens alla lägenheter och utrymmen
kommer det att bytas låssystem under våren.
Mer information till de hyresgäster som berörs
av detta kommer.

Öster
På Parkgatan 2-6 kommer det att bytas
låssystem. Detta innebär att hyresgästerna
måste kvittera ut nya nycklar. Mer information till de hyresgäster som berörs av detta
kommer.
Alla 36 lägenheter på Huldas väg har fått
nya kylskåp. På grund av ett tillverkningsfel
bildades rostdamm i kylskåpen som sattes in
från början.
I slutet av mars ska det bytas ut en del dörrar
på Huldas väg. Några av dörrarna har spruckit eller blivit skeva.

Väster
Lägenheterna på Sköldstavägen 26-28 A-D har
fått nytt taggsystem och ett helt nytt bokningssystem till tvättstugorna.
Tvättstugorna på Sköldstavägen 26-28 A-D
och Stenlyckegatan 15-25 har fått sig ett litet
uppsving. Golv och väggar är ommålade.

Norr & söder
På Snickarvägen i Grimslöv kommer det under
våren att genomföras ett låsbyte. Mer information till de berörda hyresgästerna kommer
längre fram.
I Moheda är byggentreprenören snart klar
med det nya biblioteket.
Inom kort kommer låsen på Storgatan 1 i
Moheda att bytas ut. Mer information till de
hyresgäster som berörs kommer.

AllboHus
önskar er en

GLAD PÅSK!
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