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VD har ordet Moheda har fått en ny sporthall

3 dygns parkeringAllboHus inför nya rutiner 
för lägenhetsvisning

Stefan Blomkvist
tf. VD AllboHus

Äntligen har Mohedaskolan fått en egen sporthall. Byggnatio-
nen av den nya hallen och tillhörande parkeringen vid skolan är 
nu klar. 

Hallen används av eleverna på skolan och de olika föreningarna i 
Moheda, inte minst innebandyklubben. Den nya hallen är till stor 
glädje för både elever som föreningsmedlemmar. 

Tidigare har eleverna fått åka buss till Vegbyhallen för att ha sina 
lektioner där. Den 24 februari togs hallen i bruk för första gången av 
skolans elever då de hade idrottslektion. Lokalerna är ljusa, fräscha 
och utrustade med allt som en idrottshall behöver. Dessutom finns 
det en teorisal i idrottshallen.

Vi på AllboHus är stolta och glada över att få vara en del av detta 
projekt. 

Mitt namn är Stefan Blomkvist och jag har fått möjligheten att vara 
tf VD hos AllboHus från och med den 15 juni 2020. 

Jag ser oerhört mycket fram emot denna utmaning och framförallt 
få ta del av alla spännande projekt som pågår hos AllboHus just nu.
 
Lite om mig: Jag fyller i år 56 år, är gift, har tre barn, två barnbarn 
och ytterligare ett barnbarn på väg i slutet av juli månad.

Idrotten har legat mig varmt om hjärtat som både utövare i fotboll 
och tennis men också som ledare och tränare i framförallt ishockey 
och fotboll. Brynäs är mitt favoritlag i ishockey och IFK Göteborg 
inom fotbollen. Jag värderar människor högt och trivs i sociala 
sammanhang.

Jag börjar hos AllboHus i en tid där vi har otroligt många projekt på 
gång. Fina lägenheter byggs i Alvesta, Grimslöv och snart i Moheda. 
Ett Trygghetsboende växer fram i Vislanda och en hel del renove-
ringsprojekt pågår parallellt. Imponerande och en hel del för mig att 
sätta mig in i. 

I denna utmanande period med 
viruset som drabbat hela världen 
så glädje det mig att jag ser ord 
som, ”tillsammans” och ”vi”, samt 
att en konversation sluta ofta med 
”ta hand om dig/er ”.

Jag hoppas verkligen att vi fortsät-
ter i all framtid med att använda de 
här orden och att vi också brinner 
för innebörden av dem på samma 
sätt som nu, för då kommer vi 
skapa ett fantastiskt samhälle att 
leva i.

Den 1 mars 2020 införde AllboHus regeln om 3 dygns parkering 
på alla parkeringar i våra bostadsområden. Det betyder att du kan 
parkera din bil på en och samma plats under 3 dygn innan du mås-
te flytta den.

Våra parkeringsplatser är till för våra hyresgäster och med de nya 
reglerna hoppas vi kunna underlätta för dig som kanske inte an-
vänder din bil varje dag.

Tänk på att:

Släng inte förpackningar i den röda sop-

påsen, så som kartonger eller hårdplast-

förpackningar. Dessa slänger du istället 

i sopkärlet avsedd för detta, sopkärlen 

finns i ditt kvarters miljörum. 

Att gå på lägenhetsvisning är alltid spännande, kanske blir det ditt 
nya hem? För att göra processen för visning smidigare inför nu 
AllboHus nya rutiner. Istället för att hyresgästen visar lägenheten 
för nya intressenter kommer visningarna istället helt skötas av 
AllboHus bovärdar. 

Den nya visningsrutinen innebär att de fem intressenter med 
högst köpoäng som gjort intresseanmälan på lägenheten blir in-
bjudna till visning vid samma tidpunkt. Lägenhetsvisningarna kom-
mer alltid hållas på fredagar. Med dessa nya rutiner tror vi att det 
blir mycket smidigare för dig att gå på lägenhetsvisning. Dessutom 
får du chansen att ställa dina frågor direkt till bovärden.
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Vårt senaste tillskott, Kv. Pionjären

Välkommen till kv. Pionjären.

kv. Pionjären ligger vid Stenlyckegatan och består av 55 st. 
nybyggda lägenheter. Bara ett stenkast från centrala Alvesta 
ligger vårt senaste tillskott i fastighetsbeståndet, 2 stycken 
5 våningshus med 55 stycken nybyggda lägenheter. 

Alla lägenheter har egen balkong eller uteplats. AllboHus 
har med omsorg valt material och ytskikt för att skapa 
hemtrevnad. Lägenheterna har helkaklat badrum, ekparkett, 
klinker i hall och utmed köksbänken. Alla badrum är utrusta-
de med egen tvättmaskin och torktumlare. 
Från kvarteret Pionjären har du nära till butiker, restau-

ranger, skola, vårdcentral, idrottshall och simhall. 100 meter 
bort finns vackra Hagaparken som inbjuder till utomhusak-
tiviteter. I anslutning till parken finner du ett elljusspår för 
joggingturer och promenader.

Hyr en lägenhet i kv. Pionjären och få hyresrättens alla 
fördelar. Du slipper fundera över underhåll såsom snöskott-
ning, gräsklippning, trappstädning, reparationer och mycket 
mer. Här kan du leva gott och njuta av vardagen.  

Hus: 2 st

Antal lägenheter: 55 st

Lägenhetsstorlek: 1 RoK, 2 RoK, 3 RoK

Varmhyra: Ja

El och vatten: Individuell mätning och debitering

Förråd: Varje lägenhet har kallföråd

Tvättstuga: Egen tvättmaskin och torktumlare i lägenheten

Golv: Ekparkett, klinker i badrum och hall

Uteplats/balkong: lägenheterna har balkong eller uteplats

Planerad inflytt: Våren 2021

Uthyrning: Alla lägenheter publiceras på www.allbohus.se

Byggherre: AllboHus Fastighets AB

Totalentreprenör: JSB

Boinfo

3 RoK, 71,9 m2

2 RoK, 60,4 m2

Exempellägenhet

Exempellägenhet

Exempelbilder från de nya lägenheterna.

Planerad inflytt  

från våren 2021
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Just nu pågår byggnationen av en ny fastighet på Snickarvägen i 
Grimslöv. Här bygger AllboHus en fastighet av typen BasBo, sam-
ma huskoncept som kv. Tryffeln i Alvesta. Huset kommer bestå av 6 
stycken fina marklägenheter.

I Grimslöv bor du granne med naturen och har nära till olika natur 
och kulturupplevelser. Här har du nära till sjön Åsnen och natur-
reservatet i anslutning till sjön. Orten är kanske mest känd för det 
gamla järnbruket Huseby Bruk som idag är öppet för besökare. I 
Grimslöv hittar du förutom natursköna vyer också dagligvaruhan-
del och skolor. Dessutom bor du bara 27 kilometer från Växjö.
Lägenheterna uppfyller kommunens energi och klimatplan som 
ställer höga krav på energiförbrukningen i huset. Här kan du bo 
miljösmart i en lugn miljö. Välkommen till ett tryggt och naturnära 
kvarter.

Håll utkik på vår hemsida för mer information om de nya lägenhe-
terna.

Nya marklägenheter på Snickarvägen i Grimslöv
I Vislanda bygger AllboHus just nu nya trygghetsbostäder in-
till äldreboendet Björkliden. Trygghetsboendet i Vislanda är 
ett helt nytt boendealternativ för dig som fyllt 65 år. Här finns 
välplanerade nybyggda lägenheter. Här har du ett boende för 
gemenskap, samvaro, stöd, trygghet och engagemang.

Till skillnad från ett äldreboende ingår inte mat, service, omvård-
nad eller sjukvård i ett trygghetsboende. Däremot är bostäderna 
funktionellt utformade, har gemensamhets lokal för måltider eller 
aktiviteter samt samvaro med vårdpersonal på angivna tider. En 
trygghetsbostad är ett perfekt boende för dig som är äldre och kan 
rå om dig själv men samtidigt vill ha ett hem med en ökad trygghet. 

De nybyggda trygghetsbostäderna kommer ligga i direkt anslut-
ning till Björkliden. Husen är av konceptet BasBo som har byggts 
på flera ställen i Alvesta kommun, med tillägget att badrummen är 
rymligare. Vi bygger två byggnader med två våningsplan. Det ena 
huset kommer bestå av fyra lägenheter på varje plan och i den andra 
byggnaden kommer det finnas fyra lägenheter på övre plan samt två 
lägenheter på bottenplan och en gemensamhetslokal som får nytt-
jas av alla hyresgäster på trygghetsboendet. Samtliga lägenheter är 
försedda med egen balkong eller uteplats samt förråd. Dessutom 
kommer varje lägenhet få en egen parkeringsplats. 

Byggnaderna förvaltas av AllboHus och kommer hyras av omsorgs-
förvaltningen i Alvesta kommun. Just nu pågår byggnationen som 
beräknas vara klar i sommar.

Vi bygger trygga bostäder i Vislanda

I Moheda arbetar AllboHus personal inom områdena utemiljö, lo-
kalvård, fastighetsteknik och bovärdar. 

Här i Moheda har vår personal fått en ny lokal. Från denna perso-
nallokal utgår alla våra medarbetare som jobbar i Moheda. Den nya 
fina lokalen innehåller ett kök med fikarum, kontor och lager. Vi 
hoppas att våra medarbetare kommer trivas i sina nya lokaler.

Hej från Moheda

Snabbfakta

• Marklägenheter, 2 st 3 RoK och 4 st 2 RoK

• Öppen planlösning

• Tvättmaskin och torktumlare i lägenheterna

• Klinker i hall

• Våtrumsmatta i badrum

• Parkettgolv i övriga rum

Bilder från byggplatsen i Grimslöv.

Exe
m

pellä
genhet
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m
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lä

ge
nhet

2 RoK, 52 m2 3 RoK, 67 m2

Tävling – ge namnförslag till vårt nya 
trygghetsboende och vinn ett fint pris.

Skicka in ditt namnförslag och ha chansen att vinna fina 
AllboHus priser. Vi kommer dra 10 st. vinnare som 
kommer meddelas personligen.

Har du ett bra namnförslag? Skicka in ditt förslag till info@
allbohus.se tillsammans med ditt namn och kontaktuppgif-
ter. Skriv ordet ”Namnförslag” i ämnesrutan.

Bland de som skickar in namnförslag dras 10 vinnare. En 
oberoende jury utsedd av AllboHus bedömer de inskicka-
de förslagen.

Välkommen det ditt förslag senast måndagen den 
1 augusti.
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Nina Liljenberg-Hägg
Brinner för att hjälpa hyresgäster

Nina är en riktig AllboHus veteran. Efter 32 år på bolaget har 
hon testat på det mesta. Nu mera jobbar Nina i kundtjänst och 
sannolikheten är stor att du har pratat med henne om du någon 
gång ringt in för att göra en serviceanmälan.

— Det bästa med att jobba i kundtjänst är att träffa och prata 
med så många av våra hyresgäster. Under en arbetsdag svarar jag i 
telefon, tar emot kunder och jobbar med administrativ uppgifter. 
Vanligtvis är det Nina som tar hand om serviceanmälan via telefon. 
När en hyresgäst ringer in med ett problem i lägenheten gör hon 
en serviceorder som skickas till AllboHus reperatörer.

Bred arbetserfarenhet på AllboHus 
Nina började jobba på AllboHus 1988. Hennes första tjänst på 
bolaget var som lokalvårdare. År 2009 fick Nina istället tjänsten 
som bovärd för område centrum.
— Tjänsten som bovärd såg ganska annorlunda ut då, på den 
tiden hade AllboHus inga reperatörer utan jag som bovärd tog 
hand om allt från reparationer, utemiljö, besiktningar och att ta 
emot serviceanmälningar via telefon. Det kunde bli mycket vissa 
dagar men jag kan verkligen påstå att jag har jobbat med det mesta 
inom AllboHus.

Efter några år som bovärd fick Nina möjligheten att börja jobba 
i kundtjänst år 2016. Att byta tjänst kändes till en början väldigt 
nervöst berättar Nina.
— Till en början tackade jag nej till tjänsten. Men sedan tänkte jag 
om och bestämde mig för att jag måste ta chansen, det är jag glad 
för nu.

Nina och Alvesta
Nu har Nina bott i Alvesta en längre tid men hon är inflyttad till 
orten från Landskrona.

— Jag flyttade till Alvesta när jag var 10 år då mina föräldrar 
bestämde sig för att flytta hit och starta företaget Dennis gatukök 
och servicebutik som låg på hörnet där Floods mode ligger idag. 
Mina föräldrar har nu flyttat tillbaka till Skåne men jag är kvar här i 
Alvesta och trivs så bra!

En vanlig dag på jobbet
Vanliga dagar på jobbet finns inte berättar Nina.
— När dagen börjar vet jag aldrig vilka samtal jag kommer få eller 
vem jag kommer möta. Det bästa med mitt jobb är att få hjälpa våra 
hyresgäster. När en hyresgäst som är upprörd ringer in och vårt 
samtal lyckas göra så att personen är glad och nöjd innan vi lägger 
på luren är det extra roligt. Då känner jag att jag verkligen gjort 
något bra för den hyresgästen. 

Fakta
Namn: Nina Liljenberg-Hägg

Yrke: Kundtjänstmedarbetare

Första gången i Alvesta: Flyttade hit när jag var 10 år

Jobbat på AllboHus: i 32 år

Brinner för: Att hjälpa våra hyresgäster och kunder

Vi på AllboHus
Hållbara hemmet
Att göra en insats för vår miljö behöver inte vara svårt, alla kan vi göra något. På AllboHus facebooksida kan du läsa om hur du kan 
spara resurser genom enkla förändringar i vardagen. Följ med mellan rummen och fundera på vad du kan förbättra hemma hos dig!

Köket
Locket på kastrullen
Om du lägger locket på kastrullen kokar vattnet upp snabbare och 
du sparar ca 30 % energi.

Rätt temperatur i kyl och frys
+5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Genom att ha rätt tempe-
ratur kan du spara mycket energi.

Handdiska miljösmart
Att diska under rinnande vatten i en kvart slösar bort ca 75 liter 
vatten. Använd istället diskbalja eller diskpropp. 

Badrummet
Stäng av vattnet när du borstar tänderna
6 liter vatten per minut slösas i onödan om du låter vattnet rinna 
under tiden du borstar dina tänder.

Duscha snabbt och effektivt
Visst är det skönt med en lång, varm dusch men i Sverige använder 
vi ungefär 200 liter vatten per dygn och person. Ett enkelt sätt att 
få ner den höga siffran är att duscha under en kortare tid.
Om din kran står och droppar – skicka in en serviceanmälan till oss 
så åtgärdar vi problemet.

Sovrummet
Vädra snabbt med tvärdrag
Vädra ut ditt rum med tvärdrag några minuter istället för att låta 
fönstret stå på glänt hela dagen.

Byt till lågenergi och LED-lampor
En LED-lampa håller 15 gånger längre än en vanlig glödlampa och 
drar 80 procent mindre el.

Stäng av allt med ett tryck
Använd grenkontakt med strömbrytare. På så sätt kan du med ett 
tryck stänga av alla dina elektriska prylar i sovrummet.

Vardagsrummet
Släck lamporna när du lämnar rummet
Belysning står för en fjärdedel av hemmets energianvändning. 
Genom att släcka lamporna när det inte längre behöver vara ljust i 
rummet kan du spara mycket pengar och energi.

Dra för gardiner och persienner på natten
Det hjälper till att hålla kylan ute och du får behålla värmen i 
rummet.

Vi lever i en speciell tid just nu där vardagen ser annor-
lunda ut än vad vi är vana vid. För att minska smitt-
spridningen är det viktigt att vi alla tar vårt gemensam-
ma ansvar.
 
Vår kundtjänst är öppen för besök som vanligt men vi ber 
dig att tänka till en extra gång om ditt ärende inte lika väl 
kan tas via e-mail eller telefon. Många av våra tjänster så 
som felanmälan kan du göra just via telefon, mail eller mina 
sidor på www.allbohus.se. Vi ber dig att inte besöka oss 
om du känner dig det minsta sjuk. Här kan du läsa hur vi på 
AllboHus jobbar kring coronaviruset:

• Vi arbetar för att minska antalet fysiska möten   
och inför därför möjligheten att signera ditt hyreskontrakt 
via Bank-ID.

• Om du måste besöka vår kundtjänst ber vi dig hålla 
avstånd till dina medmänniskor.

• När du gör en serviceanmälan kommer vi fråga dig om 
du eller någon i ditt hushåll har haft symtom så som hosta, 
ont i halsen eller feber. Om svaret är ja kommer det dröja 
lite längre innan våra reparatörer kommer hem till dig för 
att åtgärda problemet.

• Vi ber dig att utföra ditt ärende via e-mail, telefon eller 
vår hemsida så mycket som möjligt för att minska antalet 
besökare i vår kundtjänst.

Ta hand om dig och dina medmänniskor.

Information om Coronaviruset Covid-19
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Från den 1 oktober 2019 skärptes lagstiftningen kring andrahand-
suthyrning. Andrahandshyran ska vara samma som förstahandshy-
ran och om en hyresgäst tar ut en högre hyra riskerar den personen 
att förlora sitt hyreskontrakt.

En hyresgäst som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd riskerar också 
att bli av med sitt hyreskontrakt och kommer inte kunna undgå det-
ta genom att ansöka om hyresnämndens tillstånd i efterhand. Det 
blir dessutom straffbart med otillåten andrahandsuthyrning till en 
hyra som inte är rimlig.

För att försvåra missbruk av bytesrätten och handeln med hy-
reskontrakt skärps också hyresgästernas rätt att byta sina lägenhe-
ter. Bland annat krävs att hyresgästen ska ha bott i sina lägenheter 
i minst ett år för att ha rätt till bytet. Möjligheten att byta en hy-
resrätt mot en bostadsrättslägenhet eller annan ägd bostad att tas 
bort.

De nya reglerna är beslutade av Sveriges riksdag och är till för att 
minska missbrukningen av svarthandel med hyreskontrakt.

Söderbacka på Storgatan 18 i Alvesta är lägenheter för dig som 
är 65+. En bekväm och väldigt central boendeform helt enkelt. 
Jag har fått komma hem till Hans Svensson som bor i en 2:a på 
Söderbacka. Hans var bland de första hyresgästerna som flytta-
de in på Söderbacka, i november 2019 fick han sin nya lägenhet.

— Jag flyttade från ett stort hus utanför Alvesta in till denna lä-
genhet, berättar Hans. Det var en omställning till en början men 
mest var det skönt att inte ha en stor trädgård att sköta och att få 
ett mindre boende. Här behöver jag inte tänka på snöskottning och 
trädgårdsskötsel.

Hans bjuder på kaffe ur Öster IF koppar och berättar att han är en 
stor fotbollsfantast.

— Jag går på varje hemmamatch! Då är det bra att ha så nära till 
tågstationen.

Att Söderbacka ligger så centralt var en av anledningarna till att 
Hans valde att flytta hit.

— Jag har ingen bil och det behövs inte heller med ett så centralt 
läge, här har jag gångavstånd till det mesta.

När Hans flyttade in i sin 2:a fick han nytt golv i vardagsrummet 
och nymålade väggar. Dessutom hade han önskemål om att slå ut 
en vägg mellan köket och vardagsrummet för att skapa en öppen 
planlösning, detta fixade AllboHus såklart!

— Jag trivs väldigt bra här och ångrar inte valet att flytta hit.

Andrahandsuthyrning

Hemma hos Hans på Söderbacka
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När ljuset kommer tillbaka blir många sugna på en nystart, till exempel ett nytt utseende i ditt hem. Istället för att åka till varuhusen 
och köpa ny inredning vill vi istället tipsa om att använda det du redan har hemma. Här får du 6 råd på hur du kan inreda på ett sätt 
som är hållbart både för plånboken och miljön.

1. Möblera om - Ibland räcker det med att bara byta plats på soffan, 
sängen eller bordet för att få ett helt nytt utseende på rummet.

2. Återbruk – Uppdatera möbler du redan har genom att till exem-
pel klä om, måla, laga och slipa. Kanske har du något i förrådet som 
du inte använt på ett tag? 

3. Rensa – Gör en stor vårstädning i hemmet och se över allt du har 
innan du gör nya inköp. Flytta runt i bokhyllan och gör nya stilleben 
med prylarna du redan har

Tips på hur du förnyar ditt hem på ett hållbart sätt

Energi från solen är ett mycket miljövänligt alternativ, den 1 ja-
nuari sattes en ny solcellsanläggning i drift på äldreboendet Hö-
gåsen i Alvesta. 

— Panelerna sitter på ett mycket bra läge, över Högåsens matsal 
där det är rakt söderläge och inga skuggningar, berättar Torbjörn 
Heinmert som är projektledare inom energi på AllboHus.
Anläggningen består av 188 moduler som tillsammans beräknas 
producera 50 000 kWh per år. Anläggningen har en installerad ef-
fekt på 55 kW.

— All ström som anläggningen producerar kommer användas i 
fastigheten, det gör att vi kommer minska inköpet av el.

Förutom solcellsanläggningen har Högåsen också fått ett nytt miljö-
vänligt kylsystem som förser husets kyl och frys med kyla. 

Högåsen är alltså nu en riktigt miljövänlig fastighet, bra tycker vi!

El från solen på Högåsen

4. Ge till välgörenhet – kasta inte de saker som du inte vill ha. Läm-
na dem istället i containrar där det samlas in saker till välgörenhet. 
Insamlingarna finns på flera ställen i kommunen.

5. Växter – Ett enkelt sätt att ge nytt liv till ditt hem är att införskaf-
fa nya växter, som inte är för dyra. Ett ännu smartare tips är att ta 
sticklingar från växter du redan har!

6. Färger efter säsong – Ett billigt sätt att förnya hemma är att för-
ändra ditt hem efter säsong. När naturen skiftar i färg kan du byta 
plädar i soffan och kuddöverdrag. Textilier är ett smart och billigt 
sätt att göra om hemma.

Missa inte!
Det finns fortfarande fina lediga lägenheter kvar att hyra på 
Söderbacka. Du hittar alla lediga lägenheter på vår hemsida 
www.allbohus.se
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Just nu hos AllboHus

• Byggnation av 5 våningshuset på kv. Pionjären pågår.

• AllboHus beslutar att bygga ytterligare en fastighet på 
Kv. pionjären.

• Rivningen av husen på Rönnelundsvägen är i full gång.

• Hyresgästerna på kv. Tryffel flyttade in den 1 april.

• Efterbesiktning av lägenheterna på Rönnedalsvägen 35 
är genomförd.

• Sporthallen i Moheda står färdig.

• Byggnationen av 6 st. marklägenheter i Grimslöv pågår.

• Byggnationen av trygghetsbostäder i Vislanda pågår.

• 65+ boendet Söderbacka får en ny entré.

• Solcellspanelen på Högåsen sätts i bruk.

• Det närmar sig slutbesiktning på Uttern.

• Fastigheterna på sköldstavägen 26-28 A-D har fått ett 
nytt taggsystem.

Kom i håg att det inte är tillåtet att ställa möbler, kartonger och liknande i källargångarna. Det är inte 
heller tillåtet att ställa in mopeder i byggnadens cykelrum.

Månadens pekpinne

• Söderbacka har fått ett nytt bokningsystem för tvätt-
stugorna.

• Kronan (skolgatan 6) har fått nya fönster.

• AllboHus har tagit fram en ny värdegrund med ledorden  
delaktighet, engagemang och tillit.

• AllboHus håller på att utveckla en ny hemsida.

• Parkeringsrutorna på området Freja har målats om.

• AllboHus utbildar sin personal med spännande förelas-
ningar och workshops.

• Vi välkommnar flera nya medarbetare till avdelning 
service.

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


