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VD har ordet

Nybyggnation i kvarteret Björklövet pågår

Nu närmar vi oss den mörkaste tiden på året. Inte min favorit bland
de svenska årstiderna. Men det gäller att se de ljusningar som finns
ändå. Julen står för dörren och det ger tid att umgås med nära och
kära. Dessutom, efter den 22 december går vi mot ljusare tider igen.
Vi har haft ett händelserikt år på AllboHus. Det som ni hyresgäster
framför allt märker är att vi har flera bostadsbyggnationer på gång.
Det största projektet är ett femvåningshus på Björklövet, som har
påbörjats. Om ungefär ett år kommer 30 lägenheter att färdigställas där och vara klara för inflyttning.

Det känns riktigt roligt att få vara
en del i Alvesta Kommuns positiva
utveckling.

I kvarteret Björklövet händer det grejer! Här bygger nämligen AllboHus just nu ett nytt fem våningshus med totalt 30 lägenheter.
Det är entreprenören JSB bygg som bygger på uppdrag av AllboHus. Av dem har vi köpt in ett huskoncept som innebär lägenheter
med god standard men till rimliga hyror.

Jag vill passa på att önska alla en
riktigt god jul och ett gott nytt år.
Efter ledigheterna tar vi nya tag
för många nya utmaningar.

Lägenheterna kommer hyras ut via vår ordinarie bostadskö och AllboHus kommer givetvis gå ut med information när det närmar sig,
håll utkik. Står du inte i vår bostadskö? Registrera dig redan nu och
börja samla poäng.

Strax efter årsskiftet blir byggnationen på Taggvägen med 24 lägenheter klar. Dessa hyrdes ut på rekordtid.

Snabbfakta

Vi har också påbörjat byggnation av sex marklägenheter i Grimslöv
och ett område med trygghetsbostäder i Vislanda. Vi letar ständigt
nya möjligheter att bygga för att öka inflyttningen till Kommunen,
och för att se till så att de som redan bor här kan få nya möjligheter.

•

5 våningar

• 10 st. 1rok, 10 st. 2rok, 10 st. 3rok
• Tvättmaskin och torktumlare i lägenheterna

För att säkra våra fastigheter, och ge våra hyresgäster ett bättre boende, kommer vi också att öka takten när det gäller renoveringar
av våra befintliga fastigheter. Det kommer att ta mycket kraft och
resurser, men det är också nödvändigt. Att öka servicen för våra hyresgäster är också ett viktigt mål, för att öka trivseln för alla som
bor hos oss.

• Klinker i hall
• Kakel och klinker i badrum
• Parkettgolv i övriga rum
Exempelbild av kök från JSB Bygg

Thomas Ottosson
VD AllboHus

Att bo i nyproduktion

Vi söker fotomodeller i
alla åldrar och utseenden

Att bo in en helt nybyggd lägenhet medför en särskild känsla. Du
är den första som bor där och lägenheten har en speciell doft,
lite som ny bil. Men det finns några saker du behöver tänka på
när du flyttar in i en nybyggd lägenhet.

AllboHus håller på att bygga upp en bildbank med fina bilder som
kan användas i marknadsföringsmaterial. Vi söker dig som hyresgäst som kan tänka dig vara modell i din lägenhet. Fotografierna kommer visa dig som hyresgäst i din vardag hemma och hur
vi på AllboHus kommer på besök för att kanske reparera något i
lägenheten eller liknande.

Skulle ni som hyresgäst upptäcka fel och brister i er nybyggda lägenhet ska ni anmäla det till AllboHus. Då får ni ett besök av oss och vi
tar ställning till om det är en akut brist som måste åtgärdas omgående eller om det kan vänta till två-års besiktningen. Om det kan vänta
noterar vi felet och kontrollerar detta igen under besiktningen.

Innan en hyresgäst får flytta in i en ny lägenhet görs en entreprenadbesiktning. Det innebär att huset kontrolleras så att det är byggt
enligt rätt lagar och regler samt att det är utfört enligt den standarden som är beställd.

Är du intresserad av att hjälpa oss? Kontakta AllboHus kommunikatör Matilda på matilda.persson@allbohus.se eller ring 072183 32 02.

Det är väldigt vanligt att det mer eller mindre spricker i tak och
väggar i nya byggnader, särskilt i trähus. Detta kallas för sättningssprickor och uppstår på grund av att huset rör sig något den första
tiden efter att det är färdigbyggt. Huset håller helt enkelt på att sätta sig.

Observera att ingen ekonomisk ersättning utgår men du får en
fin gåva som tack från oss!

Efter två år utförs en två-års besiktning. Då kontrolleras det bland
annat om det finns några sättningssprickor samt om det finns andra
funktioner som inte fungerar som de ska. Därefter åtgärdas de fel
som eventuellt noterats under besiktningen.
Efter ytterligare tre år, då det totalt gått fem år sedan huset stod
färdigt, utförs en fem-års besiktning. Denna besiktning är ungefär
likadan som den som görs efter två år.
AllboHus Fastighets AB
Storgatan 15A
342 30 Alvesta
0472-145 15
www.allbohus.se
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AllboHus Nytt ges ut av AllboHus Fastighets
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AllboHus årskrönika
år 2019

År 2019 har kommit och gått, och vilket år vi haft på AllboHus! Klassiska verksamheter i Alvesta har fått nya ägare, vi har
renoverat, fått en ny styrelse, släppt seniorbostäder och mycket mer. Det har minst sagt varit ett händelserikt år och här i
vår årskrönika ser vi tillbaka på det med glädje. Tack alla hyresgäster och lokalhyresgäster som varit med oss i år. Vi önskar
er ett riktigt gott nytt år, vi ses 2020.

Januari: Lammet och brödet i Alvesta får en ny ägare
I mer än 30 år har Lammet & Brödet drivits av Ulf Hedlund men nu mera 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. Under 2019 gjorde AllboHus omfattande renoveringar
av lokalerna, missa inte ett besök!

Februari: Alvesta hembageri får en ny ägare
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. Haitam är en konditor
från Österrike och valde att ta chansen att etablera sig och sin familj i Alvesta. Det är vi
extra glada för.

Mars: Renoveringen av 15 lägenheter på Norrgatan 1214 står klar
I huset Eken på Norrgatan 12-14 i Alvesta har AllboHus renoverat 15 lägenheter. 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.

April: AllboHus får en ny styrelse
I april tillträdde AllboHus nya styrelse, vi hälsar dem varmt välkomna!

Maj: AllboHus påbörjar rekryteringen av projektledare

Juli: AllboHus halvårsraport visar att vi har sparat vatten
I AllboHus halvårsmätning av vattenförbrukningen i våra lägenheter 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!

Augusti: Gymmet i Moheda har nyöppning i sina nya lokaler
Gymmet i Moheda expanderar och har nyöppning i större lokaler under Mohedadagarna i
augusti.

September: 65+ boendet Söderbacka öppnar för intresseanmälningar
Gamla Bryggaren byter namn till Söderbacka. Söderbacka är lägenheter för dig som är 65+
och vill bo centralt. I september anordnar AllboHus öppethus på Söderbacka och lägenheterna
släpps för intresseanmälningar.

Oktober: LSS-boendet på Rönnedalsvägen 35 öppnar för
inflyttning
I oktober öppnar det nya LSS-boendet upp på Rönnedalsvägen 35.

November: AllboHus påbörjar byggnationen av marklägenheter i Grimslöv
På Snickarvägen i Grimslöv påbörjar vi arbetet med att bygga 6 stycken nya marklägenheter.

December: Café st. Clair firar 10 år
Vi säger gratis till populära Cafe st. Clair som firar 10 år på självaste luciadagen.

I maj börjar vi söka efter nya projektledare till vår fastighets avdelning. Projektledare
behöver vi för att planera och genomföra planerade byggnationer och renoveringar.
senare anställs två stycken nya medarbetare som vi ser fram emot att jobba mer med
under 2020.

Juni: Första spadtaget trygghetsbostäder Vislanda
Vid det befintliga särskilda boendet Björkliden bygger AllboHus 9 tvåor och 2 treor som
ska ha funktionen trygghetsbostäder.
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Gott nytt år önskar vi på AllboHus
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Café st. Clair firar 10 år

Brandvarnaren – en enkel livräddare
De allra flesta bostadsbränder skulle kunna stoppas genom bättre kunskap och några små förberedelser. Ofta beror ju bränder på
misstag vi själva gör. Rökning, kvarglömda ljus, trasiga elapparater,
kvarglömda kastruller på spisen eller kaffebryggare som kokar torrt
är några av orsakerna till bränderna i hemmet. En brandvarnare
är och förblir en väldigt enkel och effektiv livräddare. Den larmar
snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Se till att din brandvarnare
i hemmet fungerar.
Kontrollera din brandvarnare nu
• Kontrollera din brandvarnare med jämna mellanrum. Fungerar
den? Sitter den på plats?
• Byt batteri minst en gång per år, till exempel vid advent, eller när
du plockar fram julpyntet.
• Är du osäker på om din brandvarnare fungerar som den ska kan du
alltid prata med din bovärd.

Tips

Allas favorit japansk-svenska Café St. Clair firar på luciadagen
10 år! På st. Clair kan du ta en lunch eller fika. Du finner Café st.
Clair på Storgatan mitt i Alvesta och det är i dessa lokaler som
caféet alltid har funnits. Grundarna Masumi och Emanuel tog
över lokalen där det tidigare fanns en dansk restaurang.
— När det hela startade var det bara jag som jobbade i caféet då
Emanuel arbetade i Växjö, berättar Masumi. Då jobbade jag både
i kassan och i köket och första dagen fanns det bara chokladkaka i
montern berättar hon och skrattar, något som är svårt att tänka sig
nu när fika utbudet har blivit så stort.
Idag är det totalt 4 personer som jobbar heltid på caféet och ibland
tar dem in extra hjälp. Jag frågar Masumi och Emanuel vad som har
varit de största förändringarna under dessa 10 åren;
— En av de större förändringarna är utbyggnationen som Allbo-

Hus har gjort åt oss, det har gjort att vi får mer sittplatser och mer
utrymme i köket Berättar Emanuel. På grund av utbyggnationen i
köket har vi kunnat öka vår catering verksamhet.
Sedan har såklart vår verksamhet växt och vi har fått fler kunder
som besöker oss. En annan stor förändring är att vi numera även har
stängt på söndagar vilket ger oss extra tid att vila ut.
Och hur ser era framtidsplaner ut?
— Vårt mål var att verksamheten skulle hålla i fem år och nu har vi
dubblat det så vi är redan väldigt nöjda! Säger Masumi och Emanuel. Vi kommer fortsätta att driva st. Clair så länge vi orkar och tycker
det är roligt!
Vi önskar Café st. Clair grattis på 10 års dagen!

På MBS hemsida www.aktivmotbrand.msb.se kan du
fylla i ditt mobilnummer och få en gratis sms påminnelse om
att kontrolera din brandvarnare. Du kan få påminnelsen en
gång om året eller oftare om du vill.

Vi är beredda på kung Bore
Vintern och snön är här. Visste du att AllboHus har snöberedskap redan från den 7 november?
Snöberedskapen innebär att vi står redo att rycka ut om det skulle
komma mycket snö. Entréer och gångvägar inom bostadsområdet
prioriteras så du lätt ska kunna ta dig till din bil eller soprum. Inom
dessa områden har vi beredskap alla veckans dagar, även röda dagar. Kraftiga snöfall kan försvåra halkbekämpningen.

AllboHus öppettider i jul

Vi uppmanar alltid till försiktighet i snö och halka, vid växlande temperaturer kan underlaget snabbt bli förrädiskt.

Mellan den 23 december – 1 januari är vår kundtjänst stängd för
besök. Däremot kan du nå kundtjänst och felanmälan på telefon och
mail som vanligt.
Vid akuta ärenden kan du ringa vårt beredskapsnummer på
0472-153 85. Numret kan du ringa efter att kundtjänst har stängt
eller på röda dagar. Tänk på att numret endast ska användas vi akuta
ärenden. En vanlig felanmälan gör du enklast via mina sidor.

23 december

Kundtjänst och felanmälan telefonen

		

är öppen mellan 09.30 – 12.00

27 december

Felanmälan telefonen stängd

Övriga avvikande tider att hålla koll på ser du här

30 december

Felanmälan telefonen stängd

Tips
Om du har cykel och tillgång till cykelförråd råder vi dig att
ställa in den där. Cykeln får en längre livslängd och samtidigt
underlättar du för oss när vi skottar, plogar och halkbekämpar.

God jul
Önskar vi på AllboHus
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Vi på AllboHus

Pernilla Ekholm
Gemenskap och nöjda kunder

LÖRD 7 DEC kl 10-15
JULSTÄMNING I CENTRUM
Med försäljning av bland annat...

Estvalls bröd, Smålands Skafferi,
Fine art by Maria Ringström, Kläckinge Hagaborg,
Stjärnvik Säteri , julbockar & julkransar m m.
Försäljning av grillad korv, varm glögg & popcorn

Pernilla ha jobbat på AllboHus i 12 år och just nu arbetar hon
som tillfällig gruppledare för lokalvårdsgruppen Östra.
— På område Östra här i Alvesta har vi flera skolor och lokaler
som vi tar hand om. Prästängsskolan, Allbo lärcenter och äldreboendet Högåsen städar vi på morgonen. Vi börjar alltid arbeta
kl. 06.00 på morgon, alla i gruppen är väldigt morgon pigga. Det
händer nästa aldrig att någon av oss kommer sent berättar Pernilla.
Förutom lokaler sköter gruppen också städning av trappuppgångar
samt bygg och flytt städningar.

VID ICA SUPERMARKET

Bosniska föreningen

Träffa tomten
kl 11.30-13.30

Alla barn med tomteluva
får en godispåse!

Pysseltält

För alla barn kl

AlvestaHandel_Jul_i_Alvesta_A4.indd 1
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11-14

Tjejen från Vislanda
Pernilla är uppvuxen i Vislanda och har gått i högstadiet i Alvesta.
Nu bor hon i Alvesta kommun men utanför tätorten.
— Jag trivs väldigt bra i Alvesta och har alltid jobbat här. Däremot skulle jag inte vilja bo inne i Alvesta tätort, jag trivs bättre på
landsbygden.

Julquiz

Family House, LillaBus,
Floods, Alvesta Bokhandel
Flitiga Lisas Blommor

Vinn julskinkan
Gissa vikten - vinn skinkan!

En dag på jobbet
På Pernillas jobb arbetars det efter ett 9 veckors schema där medarbetarna i gruppen delar upp vem som sköter vilka fastigheter.
Som tillfällig gruppledare tar Pernilla även hand om planeringen
kring flytt och bygg städningar som gruppen får beställningar på
ibland. Jag frågar Pernilla hur en vanlig jobbdag ser ut:
— En vanlig arbetsdag så börjar vi kl. 06.00 och det första vi gör
är att städa på skolorna. Där är vi fram till kl. 08.45. Sedan fortsätter vi med att städa på kontor och andra lokaler, vi tar även hand
om trapphusen i alla våra lägenhetshus. På eftermiddagarna tar vi
en tur tillbaka till skolorna för en sista städning. Eftersom vi har ett
roterande schema får jag mer omväxling i vardagen och det tycker
jag är bra.

Att trivas på jobbet
Jag frågar Pernilla vad som får henne att trivas på jobbet och hon
berättar om den fina samanhållningen dem har i hennes grupp.
— Vi försöker hitta på saker tillsammans som tillexempel gemensamma frukostar eller luncher på jobbet, det är väldigt bra för
gemenskapen. Dessutom har vi väldigt trevliga kunder som vi alla
har väldigt bra kontakt med. Det är härligt att se att kunden blir
nöjd med vårt arbete, är dem nöjda är jag nöjd, säger Pernilla.
Det bästa med Pernillas jobb är flexibiliteten och friheten i arbetet.
Däremot kan det vara lite kämpigare om vintrarna.
— Om vintrarna när det kommer mycket snö kan det bli väldigt
smutsigt och slaskigt, framför allt på skolorna, då är man väldigt
trött efter en arbetsdag. Därför hoppas jag på en mild vinter utan
för mycket snö säger Pernilla.

Fakta
Namn: Pernilla Ekholm
Yrke: Lokalvårdare område Östra
Första gången i Alvesta: När jag började skolan här.
Jag är Uppväxt i Vislanda.
Jobbat på Allbohus: i 12 år
Brinner för: Nöjda kunder, det gör mig nöjd.

2019-11-20 14:30
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Sortera rätt i jul

Vad går hyran till?

När julfestligheterna är över återstår det att ta hand om det som
blev över. Många av oss har bra koll på återvinning men vad gör
du av den slokande granen och de trasiga ljusslingorna? Här får
du en guide till hur du sorterar rätt i jul.

Din hyra går bland annat till sådant som är sophantering, driftskostnader, skatter, snöskottning och underhåll. Här ser du ett diagram över
vad hyran du betala går till. Diagramet är räknat på en lägenhet som är 65 kvm.

Julklappspapper
Omslagspapper och wellpapp från julklapparna ska
slängas i insamlingen för pappersförpackningar
alltså inte i tidningsinsamlingen. Kom ihåg att ta
bort alla snören från pappret eftersom det hindrar
återvinningen.
Paketsnören
sortera alla julklappssnören i brännbart
Värmeljus och marschaller
Sorteras som metallförpackningar. Det gör inget om stearin sitter
kvar i aluminium hållaren. Vanliga stearinljus lägger du i insamlingen
för brännbart.

Fastighetsskatt 1 %
Julgran
Lämna julgranen till närmsta återvinningscentral. Där sorteras den som trädgårdsavfall.
Ljusslingor och lampor
Lämna smålampor från luciakransen och övriga glödlampor i insamlingen för glödlampor om det finns en sådan i ditt kvarters miljöstation. Annars kan du lämna dem tillsammans med julgransljus,
ljusslingor och elljusstakar på återvinningscentralen. Sorteras som
elavfall.

Övrigt 3 %
Räntekostnader 13%

Underhåll 13 %

Avskrivningar 12 %

Fastighetsskötsel och
reparationer 21%

Administration 7 %
Vatten, el och sophämtning 12 %

Tips i vinter
Ställ in cykeln
Kom ihåg att ställa undan cyklar, pulkor och annat som du inte använder för stunden. Din cykel mår bäst i cykelförrådet under vintern. Där
står den inte heller i vägen för vår personal som skottar snö.
Glöm inte släcka ljusen
När mörkret faller är det mysigt med levande ljus. Tyvärr är dem också en stor anledning till bränder. Var noga med att alltid släcka ljusen när
du lämnar rummet.
Möblera för en varmare lägenhet
För att inte få det kallt i lägenheten är det viktigt att möblera rätt. Det gör du genom att inte ställa soffor, hyllor eller sängar framför elementen, på så sätt kan värmen flöda fritt i rummet. Tjocka gardiner som hänger framför termostaten kan också påverka temperaturen.

Uppvärmning 18 %

Var rädd om dina köpoäng

Höjt pris på cylinderbyte

Vi har många som står i vår bostadskö för att få bostad i Alvesta
kommun. Tänk på att du måste logga in minst en gång var 12e månad för att stå kvar i bostadskön. Gör du inte det kommer du förlora
dina köpoäng.
Logga in på www.allbohus.se med jämna mellanrum för att med
säkerhet behålla dina poäng.

Från och med den 1 januari 2020 höjer AllboHus priset på
cylinderbyte till 2500 kr. Cylinderbyte behövs göras på lägenheter där inte alla nycklar har lämnats tillbaka till oss vid
en flytt, detta kan tillexempel vara att en eller flera nycklar
har tappats bort.
För oss är det viktigt att våra hyresgäster känner sig trygga
i våra lägenheter och inte behöver känna någon oro över att
nycklar är ute på villovägar.
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Just nu hos AllboHus
Här kommer ett axplock av vad som är på gång inom AllboHus bestånd just nu.

•

Byggstart för 5 våningshuset i kvarteret Björklövet

•

På Lekbackens förskola pågår arbetet med att byta tak.

•

I april kan de första hyresgästerna flytta in i kvarteret Tryffeln

•

Fönsterbyte på förskolan Lunnagård

•

Fönsterbyte på fastighet Kronan på Skolgatan 6

•

Husen på Rönnelundsvägen 1-5 A-B rivs
•

65+ boendet Söderbacka får nytt låssystem

•

Fastighet Uttern på Storgatan 12 i Alvesta byggs om
då omsorgsförvaltningen flyttar in.

•

Vi har påbörjat byggnationen av en ny entré till Söderbacka

•

Uttern har även fått nya parkeringar

Månadens

pekpinne

Kom i håg att alltid städa upp efter dig i tvättstugan efter att du har tvättat. Då skapar du en god
grannsämja.

Vi på AllboHus önskar er en

riktigt god jul!
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