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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. 

Aktivt arbete med byggnationer och nöjda hyresgäster
Semestertider och den svenska sommaren börjar närma sig, det-
ta innebär att luta sig tillbaka och bara ta det lugnt. När hösten 
startar efter semestern är det fullt fokus på byggnationer och vi 
står inför många roliga utmaningar i vårt bostadsbestånd. Onek-
ligen är det en spännande tid framför oss. 

Just nu tittar vi på hur området Rönnedal ska göras i ordning, både 
när det gäller renovering av hus men också utemiljö. Det ska vara 
ett tilltalade och fräscht område men också en trygg miljö för de 
som bor där. Kvarteret Tryffeln i Alvesta går framåt och planerad in-
flytt är till våren. Vi är i anbudsfasen för nya lägenhetshus i området 
Björklövet i Alvesta och det byggs just nu nya trygghetsboenden i 
Vislanda. Det planeras även för liknande trygghetsboenden på Hö-
gåsen i Alvesta. Runt om i kommunen tittar AllboHus på nya tomter 
där det eventuellt planeras att byggas lägenheter. 

Om vi kikar på andra sidan staketet och vänder blicken inåt istäl-
let kan jag presentera att AllboHus fick en ny styrelse den 25 april 
2019. Styrelsen träffas sex gånger per år och då diskuteras både 
strategiska och övergripande frågor som gäller AllboHus verksam-
het och hur den ska utvecklas. Ett annat spännande projekt är att 
marknadsavdelningen tillsammans med verksamhetsutvecklaren 
håller på att planera för en helt ny webbsida. 

AllboHus har ett mycket bra samarbete med Hyresgästförening-
en och har kommit överens om en tillvalslista för uppgraderingar 
i lägenheterna. Detta innebär att hyresgästen, mot en permanent 
hyreshöjning, kan uppgradera vissa delar i lägenheten, t.ex. få disk-

Hyresgästenkät - din åsikt är viktig för oss
Just nu undersöks vad hyresgästerna tycker om AllboHus med hjälp av företaget AktivBo och en hyresgästenkät. Ta chansen att 
berätta vad som är bra och om det finns något som kan bli ännu bättre. 

Kundnöjdhet är ett viktigt nyckeltal som redovisas med hjälp av hyresgästenkäten. Den används för att se hur hyresgästerna uppfattar 
kvaliteten på den service AllboHus erbjuder och levererar. Den mäter även hur hyresgästerna upplever tryggheten i sin bostad och i det  
bostadsområde de bor i. 

AllboHus vill alltid bli bättre och därför är det viktigt att svara på 
enkäten. Den består av 19 frågor och tar ungefär 10-15 minuter 
att genomföra. Det går att svara digitalt eller via enkäten som skick-
ades hem i brevlådan. Resultatet kommer presenteras på hemsidan 
senare i år samt i vinternumret av AllboHus Nytt som kommer ut i 
slutet på året. 
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På uppdrag av AllboHus Fastighets AB © AktivBo 2019

(t ex har ni bott 2,5 år kryssar ni i rutan 1-2 år)

Mindre än 1 år 3 - 5 år 10 - 15 år 21 - 30 år

1 - 2 år 6 - 9 år 16 - 20 år 31 år eller längre

Mycket
bra

Ganska
bra

Inte så
bra

Dåligt Har inte tagit
ställning

Inte
aktuellt

I er lägenhet?

I trappuppgången?

I kvarteret/bostadsområdet?

Med AllboHus som hyresvärd?

Kommentar:

Mycket
bra

Ganska
bra

Inte så
bra

Dåligt Har inte tagit
ställning

Inte
aktuellt

Lägenhetens planlösning/möblerbarhet?

Lägenhetens utrustning?

Lägenhetens underhåll?

Lägenhetens temperatur/värmekomfort:

- sommarhalvåret?

- vinterhalvåret?

Luftkvaliteten/ventilationen i lägenheten?

Ljudmiljön/ljudisoleringen?

Ljusmiljön/tillgången på dagsljus?

Säkerheten mot inbrott i lägenheten?

Entréns utformning?

Underhållet av trapphuset?

Städningen av trapphuset?

Den personliga tryggheten i trapphuset?

Tillsynen/städningen av källare/motsvarande?

Förrådens säkerhet mot inbrott?

Den personliga tryggheten i källare/motsvarande?

Sophanteringen?

Möjligheterna till källsortering?

Kommentar:

Vill du ha hjälp hemma? Använd 
gratistjänsten Fixarservice
Du som är 67 år eller äldre kan få hjälp av Alvesta kommuns fixarservice 
med enklare praktiska åtgärder hemma i lägenheten.

Det kan till exempel gälla att sätta upp en tavla, byta glödlampor eller hämta 
ner en kartong från vinden. Det kostar inget att nyttja Fixarservice men du 
får själv betala för det material som behövs. Alvesta kommun erbjuder denna 
service främst för att de vill minska fallolyckor i hemmet.

Vill du ha hjälp av Fixarservice? 

Ring 0472-151 22, vardagar kl. 09.00-15.00.

Tillval i lägenheten
Som hyresgäst hos AllboHus finns alltid möjligheten att göra tillval i lägenheten mot en permanent hyreshöjning. 

Det innebär till exempel att köksluckor skulle kunna bytas ut eller att golvet i badrummet ersätts med klinker mot att månadskostnaden 
permanent höjs. För att beställa tillval till lägenheten behöver en särskild blankett fyllas i och lämnas till AllboHus Kundtjänst. Det är sedan 
AllboHus som planerar när och om detta tillval utförs.

Tävling! Svara på frågorna och vinn ett energikit. Vinnarna 
meddelas via mail och presenteras i nästa nummer 
av AllboHus Nytt som kommer efter sommaren. Tre 
vinnare dras bland de som svarat rätt på frågorna och 
har rätt svar eller är närmst rätt svar på utslagsfrågan. 

Lycka till!

Anställda vid AllboHus Fastighets AB får inte delta i tävlingen. Eventuell vinstskatt betalas av 
vinnaren. Genom att delta i tävlingen godkänner du att AllboHus publicerar ditt namn i tidningen. 

Fråga 1. När kan du ringa till Fixarservice? 
 1.   Måndag-tisdag kl. 9-15
 X.   Vardagar kl. 9-15
 2.   Torsdag-fredag kl. 9-15

Fråga 2. Hur felanmäler du dygnet runt? 
 1.   Via besök hos Kundtjänst
 X.   Via telefon 
 2.   Via Mina sidor

Fråga 3. När startade intresseanmälan 
 för lägenheterna i Kv. Tryffeln? 
 1.   3 juni 2019
 X.   4 juni 2019
 2.   5 juni 2019

Fråga 4. Hur betalar du hyran via  
 E-faktura och autogiro?  
 1.   Anmäl via internetbanken
 X.   Anmäl via Försäkringskassan
 2.   Anmäl via Skatteverket

1 X 2

Fråga 1.

Fråga 2.

Fråga 3.

Fråga 4.

Namn

Mail

Maila dina svar till info@allbohus.se senast 
den 31 juli 2019. Märk mailet med Tävling.

Utslagsfråga

Hur många lägenheter har AllboHus? 

maskin insatt i köket eller nytt golv 
i badrummet.

Tillsammans med AktivBo har det 
skickats ut en hyresgästenkät till 
alla som bor hos AllboHus. Vi vill 
veta vad ni tycker om både ute- 
och innemiljön i och kring lägen-
heterna. Denna enkät ska sedan 
hjälpa AllboHus att utveckla verk-
samhet och göra boendet bättre 
för hyresgästerna. Har du fått en 
enkät hem i brevlådan hoppas jag 
att du vill ta dig tid att svara på 
den – tack! Ja, som ni märker är 
det mycket på gång inom AllboHus nu.

Nu börjar det bli dags för mig och frun att åka mot sommarstugan, 
smörja upp robotgräsklipparen och sen inte anstränga oss mer än 
promenaden mellan solstolen och frysen för att hämta glass. Lite 
grillning lär det också bli men vi får hålla koll på Länsstyrelsens in-
formation om eldning om sommaren blir väldigt varm. Jag önskar er 
en riktigt härlig sommar så ses vi till hösten!

Thomas Ottosson
VD AllboHus
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Somrig marängtårta med jordgubbar och smörkräm

Maräng 
4 äggvitor
2 ½ dl socker
4 dl vårgårdaris

Fyllning
6 äggulor
1 dl socker
190 g smör

Garnering
3 dl grädde
Jordgubbar

Gör såhär
Vispa vitorna och sockret till ett hårt skum, rör ner vårgårdariset. 
Bred smeten på en plåt klädd med bakplåtspapper och grädda i ca 
45-60 minuter i 150°C tills kakan känns helt torr.

Koka upp äggulorna och sockret under omrörning. Sänk värmen 
och låt det bli lite tjockt, ta bort kastrullen från plattan. Låt smöret 
smälta ned i blandningen och rör ihop detta. Ställ in i kylen och låt 
stelna.

Dela marängen på mitten och lägg den ena halvan på en plåt eller 
bricka. Ta fram fyllningen och låt den stå framme en liten stund. 
Bred ut den på ena halvan och lägg den andra halvan ovanpå. Bred 
på mer fyllning.

Vispa grädden och täck hela tårtan med grädden. Garnera tårtan 
med jordgubbar.

Vad vore den svenska sommaren utan jordgubbar? Klassikern jordgubbar och vaniljglass eller ovispad grädde funkar alltid men 
ibland kan det vara gott att festa till det lite och göra i ordning något speciellt. Här nedan följer ett recept på en supergod och 
somrig tårta med smörkräm, jordgubbar och grädde. Det blir en stor tårta som räcker till många.

Tips! Den här tårtan blir godast om du gör den samma 
dag du tänkt servera den. Marängen blir nämligen mjuk 
om den står i kylskåp för länge. 

Välkommen in  
i en 3:a på 67 m²
• Stort vardagsrum

• Separat köksdel

• Tvättmaskin och torktumlare

• Klinker i hall

• Våtrumsmatta i badrum

• Parkett i övriga rum

• 2 rymliga rum

• Uteplats (altan/balkong)

• Hyra: 7 391 kr/månad

Exempellägenhet

Uthyrningen av lägenheterna i Kv. Tryffeln är igång
Nu börjar lägenhetshusen i Kv. Tryffeln i Alvesta se ut som riktiga hus och AllboHus planerar för inflytt i början på år 2020. Redan nu finns 
lägenheterna  i marknadssystemet vilket innebär att de som är intresserade kan själva gå in och anmäla intresse på de nybyggda lägenheter-
na i Kv. Tryffeln via Mina sidor. Gå in på AllboHus hemsida och klicka på Lediga lägenheter, sök på bostäder och välj lägenhet i listan. Nu är det 
bara att vänta till sista ansökningsdagen har gått ut och därefter kommer de fem personer med högst köpoäng att bli kontaktade.

Exempellägenhet

Kv. Tryffeln under uppbyggnad

Gå in på www.allbohus.se för att anmäla intresse på lägenheterna.

Välkommen in  
i en 2:a på 52 m²
• Öppen planlösning mellan  

kök och vardagsrum

• Tvättmaskin och torktumlare

• Klinker i hall

• Våtrumsmatta i badrum

• Parkett i övriga rum

• Rymligt rum

• Uteplats (altan/balkong)

• Hyra: 5 689 kr/månad

Kvarteret har fått  
namnet Tryffeln från  
Lantmäteriet, det är  

deras fastighetsbeteckning. 

Varför heter 

området Tryffeln?

Från den 3 juni 2019 finns 
möjlighet att anmäla intresse på 

lägenheterna i Kv. Tryffeln. 

När kan jag  

anmäla intresse?

En tryffel är en exklusiv svamp som används i matlagning, oftast hyvlad eller som smaksättare 
i olja och smör. Men det finns också chokladtryffel, en konfekt som är gjord på mjuk choklad-
massa. Oftast med en smaksättning; likör, bär eller en krydda. Chokladtryffeln rullas till bollar 
som i utseendet påminner om svampen, det är därför den kallas just chokladtryffel.

Vad är en tryffel?

Inflyttning är den 
1 april 2020.

När får jag flytta in?
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Vi välkomnar nya lokalhyresgäster till Alvesta

Pizzeria Viking

I hörnan längst ned vid Järnvägsparken hittar vi Pizzeria Viking som 
ägs och drivs av Haluk Yasar. Haluk jobbade tidigare i Bromölla men 
sålde sin verksamhet, han blev dock snabbt rastlös och insåg att han 
behövde ha en ny sysselsättning. Haluk såg lokalen vid Järnvägs-
parken på nätet och i mitten av februari i år öppnade han Pizzeria 
Viking i Alvesta. Nu när vädret tillåter kommer det finnas en uteser-
vering mot parken.

Idag erbjuds allt från ”vanliga” klassiska italienska pizzor till ameri-
kanska pizzor med dubbel botten och mozzarella. Det går också att 
få kebab av nöt och gyros, hamburgare, a la carte och sallader hos 

Pizzeria Viking. Att lägga till en ingrediens, ta bort något eller få ex-
tra sås till maten går det alldeles utmärkt. Haluk har planer framåt 
för sin nya pizzeria som innebär att menyn utökas och att lunchen 
får ett annat upplägg. Det mesta sköter Haluk själv med hjälp av en 
timanställd men han söker mer personal just nu för att kunna ge-
nomföra sina planer. 

Sitt ned och ät hos Pizzeria Viking eller ta med maten hem – välj själv! 

Järnvägsparken 3B
342 30 Alvesta
0472-441 44

Måndag-fredag
kl. 11-21
Lördag-söndag
kl. 12-21

Pizzeria Vikings ägare Haluk Yasar.

Justerad hyra efter renoveringar
I våras hade AllboHus förhandlingar med Hyresgästföreningen gäl-
lande renoveringar som är genomförda i fastigheter och lägenheter 
i beståndet men som inte har blivit hyreshöjda ännu. Tillsammans 
nåddes en överenskommelse om att retroaktivt höja hyran för de 
fastigheter och lägenheter som berörs. Nuvarande hyresgäster får 
idag en rabatt så att deras hyra är oförändrad men när de flyttar ut 
kommer hyran att höjas för nästa hyresgäst. Berörda hyresgäster 
meddelas via brev.

Följande hyreshöjningar gäller från 1 september 2019:

Fastighet Eken, Norrgatan 12-14   5,4 %

Fastighet Borgmästaren, Allbotorget 6A-B  2 %

Fastighet nedre Björklövet, Sköldstavägen 26-28A-D 1,4 %

Fastighet övre Björklövet, Stenlyckegatan 15-25 2 %

Ökade öppettider  
hos AllboHus

1.		Logga	in	på	Mina	sidor	och	klicka	på	felanmälan.

2.  Kontrollera dina kontaktuppgifter.

3.  Notera om vi får gå in med huvudnyckel.

4.  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.

Skriv in webbadressen i din 
webbläsare eller scanna QR-koden 

Felanmälan öppen 
dygnet runt!

Nu är Kundtjänst öppet för både besök och 
telefonsamtal under samma tider varje dag. 

Måndag-fredag  kl. 09.30-15.00

Felanmäl via telefon kl. 10.00-12.00

Felanmäl via hemsidan dygnet runt

Lunchstängt  kl. 12.00-13.00

Grillning på balkong och altan
Nu när temperaturen ökar och det är soligt ute kan det kan vara 
gott att grilla maten istället för att steka den på spisen eller tillaga 
den i ugnen. Men vad gäller om man vill grilla vid sin lägenhet? 

Inom AllboHus bestånd är det inte tillåtet att grilla med kol- eller ga-
solgrill på altanen eller balkongen. Anledningen beror på att röken och 
oset från grillen kan störa grannarna samt att det är en stor brandrisk. 
Det är däremot helt okej att använda en elgrill. 

Har lägenheten en altan är rekommendationen att flytta ut grillen en 
bit från uteplatsen och huset så att röken och oset inte stör eller blåser 
in genom altan- och balkongdörrar. Om det finns en gemensam grill-
plats i området är det fritt fram att använda den. 

Är du osäker på om det finns en gemensam grillplats där du bor är du 
varmt välkommen att kontakta AllboHus. Glöm inte att hålla koll på 
Länsstyrelsens hemsida om eventuellt eldningsförbud. 

Hyresavi hem i brevlådan
kommer kosta 20 kr extra 
AllboHus vill minska sin miljöpåverkan så gott det går och ett led i 
detta är att från och med september 2019 ta ut en fakturaavgift om 
20 kr per pappersavi. Förhoppningen är att denna extra avgift får 
fler att välja E-faktura och autogiro istället. 

För de som valt autogiro är det även viktigt att ansluta sig till E-fak-
tura. Annars kommer det en avi i brevlådan varje gång månadsbe-
loppet ändras. Har lägenheten individuell mätning och debitering av 
el- och vattenförbrukning ändras beloppet varje månad. 

www.allbohus.se

0472-153 85

Kundtjänst är öppen hela sommaren!
Vad räcker 20 kr till? 
• En glass

• Två st MiniTriss

• En klase bananer

• En energidryck

• En korv med bröd

• En kopp kaffe

Per Persson
Storgatan 15 A
342 30 Alvesta

01234           1-2-3-4               2019-06 Månad

0123456789KA

 1-2-3-4

Per Persson
Storgatan 15 A
342 30 Alvesta

0123456789KA

2019-06 Månad

1-2-3-4

01234

2019-05-31

0123456789KA# 00000000#00#

Från den 15 juni 2019 har AllboHus ett nytt beredskapsnummer.

Hyresgästerna använder sig av detta nummer när det är fara för 
fastigheten eller liv, till exempel vid en vattenläcka eller om någon 
fastnat i hissen, samt vid störningsärenden.

Nytt beredskapsnummer
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Just nu hos AllboHus

Vi på AllboHus önskar er en 

härlig sommar!

• Grovtvättstugan på Hjortsbergavägen har  

renoverats. 

• I marklägenheterna i fastighet Grönkullen på  

Hjortsbergavägen i Alvesta fortsätter arbetet med 

att byta ventilationssystem.

• Omsorgsförvaltningen har flyttat in i fastighet  

Uttern på Storgatan i Alvesta.

• Vid Björklövet på Sköldstavägen i Alvesta planeras 

det för att byggas nya bostäder senare i år.

• LSS-boendena på Rönnedalsvägen 35 i Alvesta ska 

renoveras.

• Nytt kontaktlöst system och bokningstavlor till tvätt-

stugorna på Sköldstavagen 26-28 A-D har monterats 

men är inte installerade ännu. De hyresgäster som 

berörs kommer få nya taggar när allt är klart. 

Släng inte cigarettfimpar från balkong eller altan ut på gräsmattorna. Tänk på att brandrisken är stor.

Månadens pekpinne

• Tvättstugan i fastighet Eken på Norrgatan i Alvesta håller 

på att renoveras, väggarna har redan målats och det ska 

även läggas klinker och torkskåpet kommer byta plats. 

• Grönområdet mellan fastigheterna Eken och Boken 

i Alvesta har öppnats upp och ny lekutrustning har 

monterats.

• Personalomklädningsrummet på äldreboendet  

Högåsen i Alvesta har fått ett nytt ytskikt efter en  

vattenskada.

• Vid Björklidens äldreboende i Vislanda byggs det nya 

trygghetsbostäder.

• Gymmet i Moheda växer och utökar sin verksamhet till 

större lokaler och kommer ha en nyöppning i augusti.

• Biblioteket i Moheda flyttar in i nya lokaler.

Här kommer ett axplock av vad som är på gång inom AllboHus bestånd just nu.


