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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. 

En höst med många nya projekt Kv. Tryffeln - fullt uthyrt på rekordtid

Smarta tips när hösten kommer

Grattis alla vinnare

och vinnarna är...
Barkat Ali Habibi, Alvesta

Yordanos Zeka, Alvesta

Sonja Anzelius, Alvesta

Nu börjar hösten komma på riktigt, med allt vad det innebär. 
Temperaturen sjunker, löven får vackra färger och vi myser in-
omhus med tända ljus. Här följer några tips att tänka lite extra 
på i höst:

Temperatur i lägenheten: Folkhälsomyndighetens allmäna råd 
om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) anger att gränsen för 
sanitär olägenhet vid enkel mätning är lufttemperatur under 18°C 
och över 28°C. De allmänna råden gäller inte vid extrema väder-
förhållanden. 

AllboHus riktlinjer gällande lufttemperaturen inomhus anvisar 
21°C som målsättning under uppvärmningssäsongen. Det är av 
miljöskäl som AllboHus värmer lägenheten till som högst 21°C. 
Tänk på att det tar tid att värma upp lägenheten. Om det blir en 
köldknäpp på natten kan en inte räkna med att lägenheten hunnit 
bli varmt på morgonen. Värmen i våra lägenheter startar automa-
tiskt.

Thomas Ottosson
VD AllboHus

Intresset för lägenheterna har varit väldigt stort och uthyrningen 
har gått rekordsnabbt. Redan första dygnet efter att de 24 lägenhe-
terna publicerats hade 171 intresseanmälningar gjorts. 

Kvarteret Tryffeln består av 24 stycken moderna och fräscha ny-
byggda lägenheter som alla ligger på Taggvägen i Alvesta.

 — Åldrarna på de nya hyresgästerna är väldigt varierande, allt 
från barnfamiljer till pensionärer. Vi tror detta kommer skapa ett 
öppet och trevligt kvarter säger Anna som är uthyrningskoordina-
tor på AllboHus.

Byggnationen är i full gång och de nya hyresgästerna kommer kun-
na flytta in i lägenheterna den 1 april 2020.

Sommaren är nu över och hösten är här. Hoppas att så många 
som möjligt av er ha haft tillfälle att koppla av under sommarle-
digheten. Efter en skön semester tid är vi på AllboHus åter redo 
för en spännande tid!

Vi står inför en hektisk men rolig höst. Basbo-lägenheterna på kv. 
Tryffeln i Alvesta är nu helt uthyrda, något vi är väldigt glada över.

Det tidigare serviceboendet Bryggaren har blivit Söderbacka. På 
Söderbacka släpper vi nu 44 stycken lägenheter för dig som är 65+. 
Det kommer också hållas ett öppet hus för alla som är nyfikna, läs 
mer om detta på sidorna 4-6.

Byggnation av 30 lägenheter på Björklövet i Västra Alvesta påbör-
jas senast den 1 november i år. Beräknad byggtid är ca 1 år. Om in-
tresset för lägenheterna är stort, kan vi bygga ytterligare ett hus i 
området.

Byggnation av 6 marklägenheter i Grimslöv kommer sannolikt att 
påbörjas i höst, ett mycket spännande projekt.

Trygghetsboendet i Vislanda är påbörjat. När det gäller Högåsen, 
måste marken utredas ytterligare för att byggnationen skall bli op-
timal. Vi kommer även att köpa en fastighet i Moheda för framtida 
byggnation av trygghetsbostäder även där. I Moheda tittar vi även 
på en kommande byggnation av ca 16 lägenheter i tvåplanshus.

Rivningen av tre hus i Rönnedal 
kommer att påbörjas i höst. Vi 
fortsätter också att titta på upp-
rustning av de kvarvarande husen 
i området.

När det gäller kundundersökning-
en, fick vi en oerhört hög svars-
frekvens, 63,4 procent. Tack till 
alla som deltagit, era synpunkter 
är viktiga för att vi skall kunna bli 
bättre.

Hoppas ni får en härlig höst!

I förra numret av AllboHus nytt anordnades en tävling där du hade 
möjlighet att vinna ett energikit, full med bra hjälpredor för en 
grönare vardag. Nu har det tre vinnarna utsetts och ni är välkomna 
till vår kundtjänst på Storgatan 15A i Alvestadär ni kan hämta ut 
ert pris, vi säger stort grattis!

Upptagning av löv: När de vackra höstlöven faller till marken 
kommer AllboHus utemiljö personal att regelbundet sopa upp där 
det behövs. Allt för ni ska ha en så trevlig utemiljö som möjligt i 
våra bostadsområden. Tänk på att blöta löv kan vara hala, ta det 
försiktigt.

Förebygg brand: Nu när det börjar bli mörkare och kallare ute vill 
vi gärna göra det mysigt inomhus genom att tända ljus i lägenheten. 
Tänk på att detta också kan utgöra en brandrisk. Den vanligaste 
orsaken till brand i hemmet är slarv. Tänk på att alltid släcka ljusen 
när du lämnar rummet och regelbundet kontrollera att din brand-
varnare funkar.
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Söderbacka - Lediga lägenheter exlusivt för dig som 
fyllt 65 år

Söderbacka är för dig som fyllt 65 år och vill rå om dig själv 
men samtidigt ha tillgång till en stor gemenskap. 

På Söderbacka hyr du en egen lägenhet och erbjuds samti-
digt att leva ett rikt socialt liv. Här finns 44 stycken charmiga 
lägenheter i varierande storlekar och med 1 till 2 rok. Lägen-
heterna är utformade så du kan bo här bekvämt i många år, 
även om livet förändras. För att göra vardagen lite bekvämade 
har alla lägenheter smarta planlösningar med öppna ytor. 
Dessutom är dörrarna breda och har låga eller inga trösklar. 
Alla lägenheter har egen balkong eller uteplats och välplane-
rade kök. 

AllboHus kommer ge Söderbackaborna möjligheten att enga-
gera sig i och utveckla Söderbacka, kanske önskar ni ett eget 

gym, gemensamhetslokal, växthus, odlingslotter på innergår-
den eller egna höns?

Söderbacka har kanske Sveriges mest centrala lägenheter för 
dig som är 65+. Bara 250 meter från Söderbacka finner du 
Alvesta station. Därifrån kan du ta dig nästan var i landet du 
vill. Du bor dessutom mitt i Alvestas trevliga centrum där du 
finner butiker, biograf, bibliotek, vårdcentral, restauranger, 
cafeér och med naturen runt knuten.

Med en lägenhet på Söderbacka följer alla hyresrättens förde-
lar. Du slipper fundera över stora banklån, ränteförändringar, 
skötsel och reparationer.

Välkommen till ett hem med gemenskap.

Välkommen till Söderbacka
Exklusivt för dig som fyllt 65

Exempellägenheter

Boinfo

2 ROK, 69 kvm
Hyra: 6 813 kr/månad

Antal lägenheter:  44 st

Hiss:   Ja

Förråd:   Ja, ett per lägenhet 

Värme och vatten:  Ingår i hyran

El:   Eget abonemang

IT/TV:   Ja, grundutbud av Tv-kanaler ingår

Tvättstuga:  Gemensam tvättstuga

Golv:   Plastmattor

Balkong/uteplats:  Ja, samtilga lägenheter

Diskmaskin:  Nej. Med möjlighet att välja till

Dusch/Badkar:  Dusch i alla lägenheter 

Kök på Söderbacka.

2 ROK, 70 kvm
Hyra: 6 751 kr/månad
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Tillsammans sparar vi vatten

En vänlig påminnelse till 
alla våra Hyresgäster

I AllboHus halvårsmätning av vattenförbrukningen i våra lägenhe-
ter och lokaler kan vi se att vattenförbrukningen har minskat med 
23 % i lägenheterna respektive 28% i övriga lokaler sedan förra 
mätningen. Väldigt bra tycker vi!

Rinnande vatten är något som ofta kan tas för givet men samtidigt 
saknar många människor tillgång till färskvatten. Vi måste alla hjäl-
pas åt och göra så bra miljöval som möjligt. 

Kom ihåg att inte ställa cyklar, barnvagnar rullatorer eller liknan-
de i trapphusen. På grund av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att 
förvara saker i trapphusen. Skulle en brand inträffa i byggnaden 
måste alla kunna utrymma snabbt, står det saker i trapphusen 
kan detta försvåra utrymningen. 

Tänk gärna över var du parkerar din cykel. I alla våra fastigheter 
finns utrymmen för cyklar, barnvagnar och liknande. 

Tack på förhand!

Välkommen på öppet hus och minimässa 
på Söderbacka

Allbohus hälsar dig varmt välkommen på öppet hus på nya 65+ lägenheterna Söderbacka. Kom och 
träffa oss samt representanter från omsorgsförvaltningen som berättar mer om Mötesplatsen. På 
det öppna huset får du möjlighet att ta en titt på både de gemensamma utrymmena på Söderbacka 
och olika typer av lägenheter. Missa inte heller vår roliga tävling där du kan vinna fina priser Vi ses 
där.

Var: Storgatan 18 B i Alvesta

När: Lördagen den 14 september kl. 10.00 - 16.00 

AllboHus bjuder på sopplunch

Enkla vardagstips för att spara vatten

Duscha 
Ett bra miljöval är att duscha istället för att bada. Om du dessut-
om duschar snabbt och stänger av vattnet när det är dags för tvål 
och schampo kommer du spara ännu mer vatten.

Diska
Använd alltid diskpropp eller diskbalja istället 
för att diska under rinnande vatten.

Vattenkranen
låt inte vattenkranen stå och rinna i onödan, tillexempel när du 
borstar tänderna. På så sätt sparar du mycket vatten.

Iskallt dricksvatten
Istället för att låta vattnet spola ur kranen tills 
det blir kallt fyll en vattenbringare med vatten 
och låt stå i kylen.

Hyresavi hem i brevlådan
kostar nu 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. 

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#

Vad räcker 20 kr till? 
• En glass

• Två st MiniTriss

• En klase bananer

• En energidryck

• En korv med bröd

• En kopp kaffe
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Hossein Khoshnood
Arbetsglädje och hyresgästen i fokus

Jobbet som områdesansvarig bovärd innehåller många olika arbetsuppgifter. Hossein har jobbat på AllboHus i 5 år och 
har sedan tidigare lång erfarenhet av yrket. Det är mitt i sommaren och Jag följer med Hossein när han skall genomföra 
en besiktning i ett av bostadsområdena.

Efter ett antal år som kock i både Uppsala och Stockholm sad-
lade Hossein Khoshnood om och började arbeta som kvarter-
svärd i Uppsala. Nu har han landat i Alvesta och arbetar som 
Bovärd med ansvar för skadedjur och bosociala frågor här på 
AllboHus.

— Det var de obekväma arbetstiderna som fick mig att söka 
mig från mitt jobb som kock, det gick inte riktigt ihop med famil-
jelivet. Jag ville fortsätta att arbeta med människor och därför 
passade rollen som bovärd mig perfekt, det är nämligen kontak-
ten med människor som är det bästa med mitt jobb.

Från Iran till Småland
Hossein föddes i Iran och kom till Sverige för 30 år sedan. Han 
bodde då först i Göteborg och sedan i Uppsala. För 5 år sedan 
flyttade Hossein till Alvesta. Han uppskattar lugnet här, det skiljer 
sig väldigt mycket från Uppsala.

—  Förutom svenska och engelska har jag även stor nytta av att 
jag pratar persiska i mitt yrke.

Ingen dag är den andra lik
Hossein har många varierande arbetsuppgifter. Han arbetar med 
besiktningar av lägenheter, arbetar tillsammans med sanerings-
företag för att förhindra att det kommer in skadedjur och ohyra i 
lägenheterna och han tar hand om störningar och klagomål som 
kommer in från hyresgäster. När jag frågar Hossein hur en vanlig 
arbetsdag kan se ut skrattar han och säger;

— Det finns inga vanliga arbetsdagar i mitt jobb för ingen dag är 
den andra lik. Det går inte alltid att planera arbetsdagarna för det 
kommer nya uppgifter hela tiden. Jag jobbar både inne på kontoret 
och är ute för att träffa hyresgäster. Det är roligt, jag trivs bra med 
variationen, när jag kommer till jobbet på morgonen vet jag aldrig 
riktigt vad som kan hända.
Det är att jobba med människor och möjligheten att skapa tryggare 
boendemiljö för våra hyresgäster samt arbetet inom bostadssocia-
la frågor som Hossein brinner för.

—  Det bästa med mitt jobb är att få träffa människor, både 
hyresgäster och kollegor. Jag tycker om att jobba med dem ”mjuka 
ämnena” sådant som rör människors välbefinnande och saker som 
gör att dem har det bra i sina hem.

Utmaningar och möjligheter
Som bovärd gäller det att ha stor problemlösningsförmåga och att 
se möjligheter. Det kan vara utmanande eftersom ingen situation 
är den andra lik. Om en hyresgäst hör av sig och vill ha hjälp med ett 
problem gäller det att tänka positivt och vara lösningsorienterad.

— Jag försöker alltid se lösningar istället för problem, ingenting 
är omöjligt att lösa!

Nu till hösten ser Hossein fram emot nya projekt, han tar sig an alla 
med stor glädje.

Fakta
Namn: Hossein Khoshnood

Yrke: Områdesansvarig bovärd Skadedjur 
och bosocialt

Första gången i Alvesta: Besökte Alvesta 
första gången för 6 år sedan

Jobbat på Allbohus: i 5 år

Brinner för: Hyresgästernas välbefinnande

Vi på AllboHus
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Gymmet i Moheda - Gör träning tillgänglig
På Växjövägen 16 i Moheda ligger Gymmet i Moheda. Den 24 
augusti i år flyttade gymmet från sina gamla lokaler till Biblio-
tekets före detta lokaler som ligger precis bredvid. Flytten har 
inneburit större yta och fler möjligheter. Några dagar innan 
nyöppningen möter jag upp Josefin, en av två ägare till gymmet 
för att ta en titt på de nya lokalerna och passar samtidigt på att 
ställa några frågor. 

Gymmet i Moheda ägs av träningsentusiasterna Josefin och Linus. 
Gymmet slog upp sina dörrar för första gången för tre år sedan 
men då med andra ägare. Josefin och Linus har drivit gymmet 
tillsammans sedan mars 2019.
 — De förra ägarna frågade oss om vi ville ta över och det ville vi 
gärna. På årets Mohedadagarna har gymmet funnits i 3 år. Därför 
kändes det passande att ha invigningen av de nya lokalerna då.

Innan Josefin och Linus tackade ja till att ta över gymmet funde-
rade dem mycket, båda hade vid denna tid heltidsjobb på andra 
arbetsplatser. Idag jobbar Josefin heltid på gymmet och Linus har 
utöver arbetet med att driva gymmet kvar sin tidigare anställning. 
Båda två har sedan länge ett stort träningsintresse och Josefin är 
utbildad personlig tränare. 
 — I de nya lokalerna kommer vi köra något som vi kallar PT small 
group som innebär personlig träning i mindre grupper. De större 
lokalerna ger oss också möjlighet att erbjuda gruppträningspass. 
Det kommer finnas rörlighets pass samt cirkelfys ute i gymmet 
säger Josefin.

Vad är Gymmet i Mohedas främsta fördelar?
 — Vår främsta fördel är tillgängligheten. Genom att det finns ett 

gym på hemmaplan gör vi vardagen och 
träningen mindre stressig för våra kunder. 
Dem slipper åka långt för att kunna träna, 
istället har dem ett ställe här i Moheda att 
gå till. Utöver det har vi 
generösa öppettider, ett varierande trä-
ningsutbud och ofta personal på plats som kan hjälpa till.

Josefin och Linus började känna att gymmets gamla lokal var för 
trång och att verksamheten hade utvecklats på ett sätt som gjorde 
att det krävdes mer utrymme. 
 — När vi hörde att Moheda bibliotek skulle flytta hörde vi av oss 
till AllboHus och sa att vi var intresserade av att hyra bibliotekets 
före detta lokaler. Vi ville satsa mer på vår verksamhet berättar 
Josefin.

Vad är din träningsfilosofi?
 — Mitt motto är ”träna för att äta, äta för att träna.” Träning är till 
för att du ska må bra helt enkelt. Sedan är den sociala aspekten av 
träning också viktigt. Här på gymmet träffas människor och umgås 
samtidigt som dem tränar. Vi har en väldigt varierande målgrupp, 
både seniorer och ungdomar.

På gymmet i Moheda finns träning för alla. Här finns träningsma-
skiner, fria vikter, en rigg, konditionsredskap och grupptränings-
pass. AllboHus önskar Josefin och Linus grattis till de nya större 
lokalerna.

Snabba svar från AllboHus nya styrelse
Under våren tillträdde AllboHus nya styrelse. AllboHus Nytts redaktion vill hälsa den nya styrelsen välkommen och samtidigt lära 
känna dem lite närmre, därför bad vi dem ge sitt svar på frågan:

Vad vill du lyfta fram i ditt styrelsearbete?

Sofie Årdh (S): 
Att fortsätta utveckla klimatsmart boen-
de och se långsiktiga lösningar med bo-
stadsbristen. Att vara ett bra bollplank 
när det gäller idéer och feedback för All-
boHus fortsatta utveckling.

Fredrik Jonsson (SD): 
Det är spännande att vara med och 
forma ett annat företag. Och man ham-
nar i situationer och diskussioner som 
man inte hade haft annars. Sen ska man 
avdramatisera styrelsearbetet. man be-
höver förstå det legala ansvaret och ens 
roll att skapa tillväxt för företaget, men 
det är också både lärorikt och intressant 
att sitta med i en styrelse. 

Per Ribacke (S): 
Mitt engagemang i AllboHus styrelse 
är till stor del ett sätt att påskynda 
processen med att få ihop koncer-
nen. Ska AllboHus klara framtiden 
måste kommunen och AllboHus gå 
hand i hand. AllboHus måste vara en 
aktiv part i att utveckla Alvesta. Det 
handlar främst att tillskapa attrakti-
va hem för att möta den efterfrågan 
som finns.

Thomas Haraldsson (C): 
Det jag vill fokusera på i AllboHus 
styrelse är byggnation av nya 
bostäder för ökad inflyttning i 
kommunen och samtidigt möjliggöra 
en flyttkedja inom kommunen samt 
ökad kvalitet och nöjdhet för våra 
hyresgäster.

Thomas Johnsson (M): 
Jag vill arbeta för att stärka bolagets 
ekonomi och att medverka till att det 
byggs betydligt fler bostäder i kom-
munen. Att AllboHus har ett stort 
och varierat utbud av bostäder som 
passar alla medborgare i hela kom-
munen. Från den nybildade familjen 
som behöver sin första bostad till de 
som vill sälja sin vila och flytta in i ett 
mindre boende.



12 3    2019

Just nu hos AllboHus

• Renoveringen av tvättstugan på Norrgatan 12-14 är 
klar, vi har bland annat målat om väggar i ett tidigare 
skede och nu har vi lagt klinker.

• På Högåsen ska det monteras solceller, 188 paneler 
med en total effekt på 54,5 kW.

• Högåsens kök kommer få ny kylanläggning med 
bland annat nya kyl/frysrum med miljövänligt CO2 
som köldmedium.

• Vi har installerat ett nytt ventilationsaggregat hos 
Förvaltningen för arbete och lärande (FAL) på Park-
gatan 6.

• Rönnedalsvägen 35 byggs om till Lss-boende. Inflytt-
ningen börjar 1 oktober.

• Lövet projektering är igång för nybyggnation.

Den 1 juli blev det förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus, till exempel på lekplatser, 
torg eller vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.

Månadens pekpinne

• Byggnationen av Kvarteret Tryffeln är i full gång.

• Sköldstavägen 26-28 A-D har fått bokningstavlor till 
tvättstugorna och nya porttelefoner.

• under hösten kommer vi renovera värmesystemet på 
Sockenvägen 5 - 9. Där kommer också sättas in nya rör 
till tappvatten och IMD - mätning kommer införas.

• Byggnation av nya Sporthallen i Moheda pågår.

• Köket på Brandstationen i Moheda kommer att renove-
ras.

•  Vi utför ett akut underhållsarbete på avloppsstammar 
vid Gröna gatan. Delar av området kommer grävas upp.

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


