2 2020

AllboHus Nytt

Nya riktlinjer för uteplats s. 4
Välkommen till Snickarvägen
Kv. Pionjären växer fram i Alvesta

s. 6
s. 10

Smidigt med E-faktura och autogiro

VD har ordet
Det händer mycket inom AllboHus och det är fantastiskt roligt. Inom
AllboHus ska vi alltid försöka se möjligheter snarare än problem och
efter ett par månader i bolaget vågar jag påstå att den inställningen
absolut finns hos oss som jobbar här.

Nu till hösten ska vi även ta
beslut om återuppbyggnad av
de lägenheter som brann ned på
Banérsgatan i Moheda.

Slipp hålla reda på vart du la hyresavin genom att använda E-faktura. Med den kostnadsfria tjänsten
E-faktura behöver du inte tänka på den vanliga pappersavin utan får den istället som en digital kopia
i din internetbank varje månad. Inga pengar dras från ditt konto innan du har godkänt fakturan för
betalning.

Värdeorden tillit, delaktighet och engagemang ligger till grund för
hela AllboHus organisation och målet är att alltid jobba för våra befintliga
och blivande hyresgästers bästa utifrån de förutsättningarna vi har.
Här ingår bland annat att bygga nya bostäder och vi har flera
intressanta byggnationer framför oss runt om i kommunen. Några
av våra pågående projekt är nya lägenheter på Snickarvägen i
Grimslöv, två höghus i kv. Pionjären i Alvesta samt trygghetsboende
i både Vislanda och Alvesta. Det är särskilt glädjande att vi bygger
trygghetsbostäder för de äldre, på så sätt förebygger vi ensamheten
genom trygghet och social samvaro.

Jag och mina kollegor på AllboHus
följer
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer
gällande
coronaviruset och jag vill, som
så många andra, påminna om hur
viktigt det är att tvätta händerna
ordentligt och hålla avstånd till
varandra.

Om du istället vill att detta ska skötas helt automatiskt ska du ansluta dig till autogiro. Även detta
är en kostnadsfri tjänst som innebär att du ger AllboHus fullmakt att dra hyran från ditt konto varje
månad. Du kan vara säker på att hyran betalas i tid och det enda du behöver tänka på är att det finns
pengar på kontot vid fakturans förfallodatum.
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Anslut dig till både E-faktura och autogiro direkt i din internetbank.

Tillsammans hjälps vi åt att minska
smittspridningen, ta hand om er!

Trygghetsboende på Björkliden i Vislanda
Stefan Blomkvist, tf. VD AllboHus

Byggnationen av trygghetsboenden intill Björklidens äldreomsorg är i full gång och beräknas vara klart sommaren 2021. Här bor ni i ett
lugnt bostadsområde med närhet till Vislanda centrum med restaurang och matbutik.
Från början var planen att bygga 2 hus men det har nu blivit 1 stort hus i formen av ett L istället. Huset är 2 våningar och de 11 lägenheterna
är i storlekarna 2 rok á 53,5 m² och 3 rok á 67 m². Alla lägenheter har antingen egen balkong eller uteplats, tvätt- och torkmöjlighet i badrum
samt eget förråd. Det kommer finnas hiss i huset och miljöhus på gården utanför. I ena delen av huset finns även en gemensamhetslokal med
tillhörande uteplats som alla boende är välkomna att använda.
Är ni intresserade av att hyra en av lägenheterna i det nya trygghetsboendet i Vislanda ska ni ta kontakt med Omsorgsförvaltningen hos
Alvesta kommun för mer information.

Letar ni lokal i Alvesta?
Är ni på jakt efter en lokal till ert företag? AllboHus erbjuder allt från
restaurang- och butikslokaler till kontors- och föreningslokaler.
Vi har lokaler för uthyrning inom kommunen och kan säkert hitta något
som passar er verksamhet.
Läs mer på hemsidan och ring eller maila oss!

www.allbohus.se
info@allbohus.se
0472-145 15

Boinfo

AllboHus Fastighets AB
Storgatan 15A
342 30 Alvesta
0472-145 15
www.allbohus.se

2

2 2020

Ansvarig utgivare: Caroline Fagerström
Redaktion: Sandra Fridenborn
Omslagsbild: AllboHus Fastighets AB
Original: AllboHus Fastighets AB
Tryck: Lindströms Tryckeri i Alvesta

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.

Hus: 1 st

Golv: Parkett, våtrumsmatta i badrum, klinker i hall

Antal lägenheter: 11 st

Uteplats/balkong: Ja, egen uteplats eller balkong

Lägenhetsstorlekar: 2 rok (9 st), 3 rok (2 st)

Förråd: Ja, separat förråd

Tvättstuga: Egen tvätt- och torkmöjlighet i badrum

Gemensamhetslokal: Ja

2 2020

3

Med omtanke från AllboHus
I våras vändes tillvaron upp och ned för många av oss på grund av
coronaviruset. För att försöka minska smittspridningen isolerade
sig många av våra äldre. Det kan bli rätt så ensamt i en sådan situation
och därför har vi tagit fram vykort till våra hyresgäster som vi kommer
dela ut. Vår förhoppning med dessa vykort är att ni skickar dem till
någon som ni inte träffat på länge eller någon som ni tycker mycket om.
Tillsammans med daglig verksamhet hos Alvesta kommun paketeras
dessa vykort och delas ut till alla våra hyresgäster.

Nya hemsidan är lanserad
Det kan inte vara många som undgått att vi lanserade en ny
fräsch, uppdaterad och mer modern hemsida i somras.

ut,
håll t ses
snairigen
v

Kände d
det kläm u att
de till?

Här kommer
en kram på
avstånd...

m

På Estvalls i Alvesta kommer det erbjudas bland annat lättare lunchalternativ, fikabröd
och tårtor.
– Det kommer finnas möjlighet till take away men också att sitta ned och äta, givetvis
enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, förklarar Marica och tipsar om att
inte missa deras goda blåbärspaj.

k

Varma och kalla drycker kommer också finnas till försäljning för kunderna. Marica
berättar att de just nu håller på att lära sig hur den nya espressomaskinen fungerar.
Bageriet i Moheda finns kvar som vanligt så det går lika bra att besöka Marica och hennes
kollegor där och njuta av allt gott de har i sitt sortiment.

Nya riktlinjer för er med
uteplats och trädgård
Foto: Estvalls Bageri & Konditori

På kanelbullens dag, söndag 4 oktober, inbjuder Estvalls
till en smygtitt med försäljning av kanelbullar och
möjlighet att se lokalen. Ordinarie öppningsdatum
kommer längre fram - håll utkik!

Hösten är här - när sätts elementen igång?

Vi har jobbat hårt för att den nya hemsidan ska vara lättillgänglig
och innehålla den information som ni behöver och har efterfrågat.
Det finns en grym frågor och svar-funktion som följer med på
alla sidor. Men blir man någonsin färdig med ett sådant här projekt?
Nej det tror vi inte, vi pratar ständigt om fler uppdateringar och
mer information som ska in på hemsidan. Så håll utkik, det
kommer mer.

När det blir kallt ute går värmen på automatiskt. Ju kallare det är ute desto varmare vatten skickas till elementen. AlloboHus följer
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande temperaturen inomhus.
Under sommaren kan innetemperaturen ligga på uppemot 25°C. När temperaturen under hösten sjunker till ca 21°C, innan värmen startas,
kan det upplevas som kallt i lägenheten. Värmen startas successivt vilket innebär att temperaturen på elementen kan ligga på 24-28°C.
En hand har en temeperatur på ungefär 30°C, om elementet inte är varmare än handen upplever vi att det inte kommer värme från det när
det faktiskt gör det. Det är lätt att tro att något är fel men det viktigaste är att lufttemperaturen i lägenheten är 20-21°C.

Saknar ni någon särskild information på hemsidan blir vi glada
om ni vill maila det till oss så att vi kan uppdatera efter era önskemål.

info@allbohus.se

Under hösten 2020 är det dags för Estvalls Bageri & Konditori att utöka och öppnar på
Storgatan i centrala Alvesta.
– På grund av pandemin har det blivit lite svårt att planera ett exakt öppningsdatum
men det kommer definitivt bli under hösten, meddelar Marica Lundberg som äger Estvalls.

Det var
ba
kramad ra jag som
e dig i ta
nken.

Vi har jobbat länge på den här hemsidan, ända sedan januari 2019
faktiskt. Det kreativa arbetet med att bygga hemsidan, med hjälp
av input från alla avdelningar inom AllboHus, startades hösten
2019 och lagom till sommaren 2020 kände vi oss redo för
lansering.

Vi hoppas att ni är lika nöjda med vår nya hemsida som vi är!

Nu blir det nya bullar för Estvalls Bageri & Konditori

Det är hyresgästen som ansvarar för skötsel av gräsmatta,
plattor, rabatter, häckar, buskar och egna staket. Med ganska
enkla medel kan en trevlig utemiljö för avkoppling skapas.
Hyresgästerna är skyldiga att hålla AllboHus standard för
uteplats/trädgåd. Det innebär bland annat att regelbundet klippa
gräsmatta och häck samt att rensa rabatter och planteringsytor.
Det är heller inte tillåtet med till- eller utbyggnader på uteplatsen.
Till exempel inglasad altan, tak eller trägolv.
Om du har rabatter på din uteplats är det fritt fram att plantera
mindre prydnadsträd, bärbuskar samt odla grönsaker, perenner
och sommarblommor. Tänk på att inte placera träd och buskar
närmre än fem meter från husfasaden.

Vad säger Folkhälsomyndigheten?
Folkhälsomyndighetens allmäna råd om temperatur inomhus 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 väderförhållanden. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att
temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20°C och 23°C. Temperaturen ska aldrig vara lägre än 18°C och inte varmare än 28°C på sommaren. AllboHus riktlinjer gällande lufttemperaturen inomhus anvisar 21°C som målsättning under uppvärmningssäsongen.
Elementet kan ändå kännas kalla ibland
Det sitter en termostatventil på elementet som känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner att det är ca 21°C i rummet
stänger den av vattenflödet genom elementet. Efter ett tag svalnar elementet till samma temperatur som rummets. Det är därför som
elementet ibland kan kännas kallt trots att det är minusgrader ute. När temperaturen sjunker under 21°C öppnas termostaten igen. På så
sätt hålls en jämn temperatur inne i lägenheten. Det är alltså inte säkert att ditt element alltid känns varmt, ens under vintern.

Vi har sett att det idag finns flera olika lösningar på uteplatser
i fastighetsbeståndet vilket försvårar förvaltningen. Med hjälp
av de nya riktlinjerna startar vi nu arbetet med att återställa de
uteplatser som har någon typ av till- eller utbyggnad. Målet är
att uteplatserna ser likadana ut i hela beståndet.
Läs de nya riktlinjerna i sin helhet på hemsidan.

www.allbohus.se/blanketter-och-dokument
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Bo klimatsmart i lugn miljö i Grimslöv
I södra delen av Alvesta kommun hittar ni vackra Grimslöv. Här bor du
granne med naturen och har nära till sjön Åsnen och naturreservatet.
Grimslöv är kanske mest känt för det gamla järnbruket Huseby Bruk
och Grimslövs folkhögskola. Huseby Bruk är öppet för besökare året
runt och i november varje år hålls en otroligt populär julmarknad.
Grimslövs folkhögskola erbjuder kurser på bland annat grundläggande
nivå men också utbildning inom till exempel turism och äventyr.
Mitt i Grimslöv hittar du de nya marklägenheterna på Snickarvägen.
De uppfyller kommunens energi och klimatplan som ställer höga krav
på husets energiförbrukning. Fastigheten är uppdelad i tre sektioner,

två lägenheter i varje sektion med förråd längst ut på ena kanten och i
mitten av huset. De yttre sektionerna är grå och mittsektionen är vit.

Boinfo
Hus: 1 st

Tvättstuga: Egen tvättmaskin och torktumlare i badrum

Lägenheterna har genomgående ekparket förutom i hallen som har
klinkers och badrummet som har våtrumsmatta. Alla lägenheter är
utrustade med tvättmaskin och torktumlare. På baksidan av huset
har alla lägenheter en egen stenlagd uteplats. Runt knuten finns en
lekplats och vackra grönområden.

Antal lägenheter: 6 st

Diskmaskin: Nej men det är möjligt att välja till mot en kostnad

Lägenhetsstorlekar: 2 rok (4 st), 3 rok (2 st)

Golv: Ekparkett, våtrumsmatta i badrum, klinker i hall

El och vatten: Individuell mätning och debitering

Uteplats: Ja, en uteplats till varje lägenhet

Fastigheten ska slutbesiktigas i början på januari 2021 och därefter
är det planerad inflytt.

Förråd: Ja, separat ej uppvärmt förråd

P-plats: Finns i området

Exempellägenheter

2 rok á 52,1 m²
6 100 kr/månad

Bo smart
i Grimslöv!

3 rok á 67,7 m²
7 900 kr/månad

Uthyrningsstart
1 september 2020!
Inflytt våren 2021.
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Vi på AllboHus

Marie Ekman
Brinner för mötet med människor

Gilla AllboHus på Facebook
Ni har väl inte missat att AllboHus finns på Facebook? Här lägger vi ut information om vad som händer inom
fastighetsbeståndet, nyheter inom AllboHus och Alvesta kommun samt rekommendationer och uppmaningar.
Ett och annat 'ledigt' inlägg publiceras också.
På AllboHus Facebook kan ni gilla och kommentera inläggen vi publicerar och på vardagar kan ni chatta med oss. Vi
har ett lättsamt men professionellt förhållningssätt till vår Facebook-sida. För oss fungerar AllboHus sida på Facebook
som en förlängd arm av vår marknadsföring och hur vi kan sprida information till våra hyresgäster men också till de
som inte är hyresgäster hos oss idag. Alla är välkomna till AllboHus sida på Facebook!
facebook.com/AllboHus

Marie fokuserar på service och mötet med hyresgästerna. Hon
vill att hyresgästerna ska få det där lilla extra och känna att
AllboHus finns där för dem.

Tripp trapp trull så var husen omkull

Maries karriär inom AllboHus startade redan 2005, då som vikarie
inom städ. Åren i AllboHus har bland annat gett henne möjligheter
som gruppledare inom städ, fastighet och chef för bovärdarna. I rollen
hon har idag ansvarar hon bland annat för alla reparatörer som jobbar
på AllboHus. Ett jobb som Marie tycker är mycket roligt, det är nämligen
mötet med människorna som driver henne.
– Våra hyresgäster är de viktigaste vi har och vi måste tänka på
dem i alla led. För att kunna göra detta är det otroligt viktigt att vi
har trygg personal som trivs och för att skapa detta måste vi lyssna
och ge förtroende, förklarar Marie.

Nu är höghusen på Rönnedal helt borta och det enda som finns kvar efter husen är grusplaner. AllboHus kommer att lägga ut jord över
grusplanerna och därefter så nytt gräs. Det var i början på december 2019 som maskinarbetet med att riva husen på Rönnelundsvägen 1, 3
och 5 påbörjades och arbetet färdigställdes strax innan semestern 2020. Hela det här arbetet skedde enligt utsatt tidsplan.

Variationen i jobbet är det roligaste
Ingen dag är den andra lik för Marie. Många gånger sätter hon en
plan för dagen men när arbetsdagen närmar sig sitt slut var det inte
mycket från den där planen som blev gjort.
– Det är svårt att förklara vad jag gör under en arbetsdag, det är
så stor skillnad från dag till dag men det är också det som gör jobbet
så kul, berättar hon.
Större delen av arbetet tillbringas på kontoret med administrativa
uppgifter för reparatörerna, fakturering och planering av mindre
projekt, till exempel byte av armaturer i en fastighet. Marie fungerar
även som en mellanhand mellan Alvesta kommun och AllboHus när
det gäller bostadsanpassningar.
– Vi måste ta hand om våra hyresgäster och särskilt de äldre som
kan behöva lite extra hjälp i sin vardag. Då finns jag där för dem och
ser till att de får det de behöver.

Mormor Anitas bullar
Den 4 oktober i över 20 år har Sverige firat den nästintill högtidliga kanelbullens dag och här bjuder vi på mormors smarriga bullrecept.

Service ända ut i fingertopparna
Det största bekymret Marie har är att få tiden att räcka till för alla.
Förutom administrativa uppgifter som ingår i rollen som chef tar
hon sig gärna tid att vara med reparatörerna ute i fastigheterna och

Fakta
Namn: Marie Ekman
Yrke: Fastighetsteknik chef
Första gången i Alvesta: Uppvuxen i Alvesta
Jobbat på AllboHus: I 15 år
Brinner för: Människorna, både personal och hyresgäster

i mötet med hyresgästerna. Det märks tydligt att god service är
viktigt för Marie.
– Att ge bra service är a och o så jag lägger gärna mitt eget
arbete åt sidan emellanåt så att jag kan finnas där för mina reparatörer
och givetvis för hyresgästerna. Jag vill gärna vara ute med reparatörerna.
Se hur de jobbar, vad de behöver hjälp med och höra vad de pratar
om under en arbetsdag. Jag känner ett stort förtroende från mina
medarbetare och det vill jag upprätthålla.
Alvesta är trygghet
Marie har alltid bott i Alvesta och har inga planer på att lämna
knutpunkten.
– Jag är uppvuxen i Alvesta, hittade kärleken och fick barn här.
Även om barnen är utflugna finns det ingen längtan att flytta härifrån.
Det är här tryggheten finns, avslutar hon.

Steg 1 - bulldegen
50 gram jäst
5 dl mjölk (värm till 37°C)
250 gram Kesella
2 tsk socker
½ tsk salt
ca. 1,8 liter mjöl
Blanda ihop dessa ingredienser till en smidig
deg och låt jäsa under duk i 40 minuter.
Steg 2 - degfyllning
100 gram rumstempererat smör
2 dl socker
1 tsk stött kardemumma
Rör ihop och ställ åt sidan.
Steg 3 - fyllningen
100 gram rumstempererat smör
1 dl socker
1½ tsk stött kardemumma
Rör ihop och ställ åt sidan. Sätt ugnen på 225°C.
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• När degen har jäst färdigt, blanda i degfyllningen från
steg 2 så att den är jämnt fördelad i degen.
• Baka ut degen till en stor rektangel och bred ut fyllningen
från steg 3 över degen. Vik degen från långsidan så att
ingen fyllning syns.
• Skär degen i 1,5-2 cm breda längor. Ta upp en länga,
tvista den lätt och gör sedan en slarvig knut av den.
Givetvis går det lika bra att rulla ihop degen från långsidan
och skärna rullen i ca 2 cm breda bitar.
• Låt jäsa i 40 minuter till och pensla sedan med ägg och
strö pärlsocker över dem.
• Grädda dem i mitten av ugnen tills de fått en gyllenbrun
färg.
• Låt svalna på galler.

Bullarna är helt klart godast när de är nygräddade!
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Välkommen till kv. Pionjären i Alvesta

Trygghetsboende på Högåsen i Alvesta
Bakom äldreboendet Högåsen på Öster i Alvesta ska AllboHus bygga 13 nya lägenheter av sorten trygghetsboende. Byggnationen drar i
gång nu i november 2020 och beräknas vara klar för slutbesiktning vintern 2021. Det är den upphandlade entreprenören Sölvegårds
Entreprenad AB som bygger husen. Det kommer byggas lägenheter i storlekarna 2 rok á 53,5 m² och 3 rok á 67 m².

Förråd: Ja, separat ej uppvärmt förråd

Antal våningar: 5 st

Tvättstuga: Egen tvättmaskin och torktumlare i badrum

Antal lägenheter: 55 st

Diskmaskin: Nej men det är möjligt att välja till mot en kostnad

På området för de nya trygghetsbostäderna kommer det finnas 4 byggnader varav 3 av dessa är lägenhetshus. Det fjärde huset innehåller
förråd och gemensamhetslokal för de boende. Varje lägenhet har en egen uteplats, en tillhörande p-plats, ett separat förråd och på gården
finns ett gemensamt miljöhus.

Lägenhetsstorlekar: 1 rok (15 st), 2 rok (20 st), 3 rok (20 st)

Golv: Ekparkett, klinker i badrum, hall och längsmed köksbänk

Detaljerna kring uthyrningen av trygghetsbostäderna på Högsåsen är inte klara ännu därför kommer vi återkomma till dessa lägenheter
längre fram med mer information och tillvägagångssätt för uthyrningen.

Varmhyra: Ja

Uteplats/balkong: Ja, balkong eller uteplats

El och vatten: Individuell mätning och debitering

Hiss: Ja

onjäre
i
P
v.

Exempellägenheter

3 rok á 71,9 m²
8 792 kr/månad

Boinfo
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Hus: 2 st

est. 2021

Hus: 4 st

Golv: Parkett, våtrumsmatta i badrum, klinker i hall

Antal lägenheter: 13 st

Uteplats: Ja, egen uteplats

Lägenhetsstorlekar: 2 rok (10 st), 3 rok (3 st)

Förråd: Ja, separat förråd

Tvättstuga: Egen tvätt- och torkmöjlighet i badrum

Gemensamhetslokal: Ja

Vad är ett
pionjärträd?
Pionjärträdet är det första
träd som självsår sig och
börjar växa på nyröjd mark,
vilket brukar vara en björk.

Än så länge är det bara en stor gräsäng där det nya trygghetsboendet ska byggas.

2 rok á 60,4 m²
7 417 kr/månad

De här husen är pionjären i
området Björklövet.

Uthyrningsstart
1 oktober 2020!
Inflytt våren 2021.
Läs mer på
allbohus.se
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Ta hand om dig och dina medmänniskor
För att minska smittspridningen av Coronaviruset är det viktigt
att alla tar ansvar och att vi tänker en extra gång innan vi ger oss
ut och träffar andra människor.

Gå en digital rundtur
i lägenheterna.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrant och
försöker begränsa våra fysiska möten så gott det går. Vår kundtjänst
är öppen som vanligt men om du känner dig det minsta sjuk, om än
bara lite snuvig, får du inte besöka oss utan måste vänta till dess att
du känner dig helt frisk igen.

Vad gör vi inom AllboHus för att minska smittspridningen?
• Interna möten hålls nästan uteslutande digitalt eller via telefon.
• Kontorspersonalen jobbar hemifrån halva veckan.
• Du kan signera ditt hyreskontrakt med Bank-ID.
• Felanmälan går att göra digitalt via Mina sidor.
• Du kan maila dina ärenden till vår kundtjänst.
• Vi har placerat ut handsprit på flera ställen i våra lokaler.
• Vi besöker inga hyresgäster som har hosta, ont i halsen eller feber.
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Just nu hos AllboHus
Här kommer ett axplock av vad som är på gång inom AllboHus bestånd just nu.

•

Arbetslivsresurs Kronoberg flyttar in ny lokal i Alvesta.

•

Stommen för lägenheterna på Snickarvägen i Grimslöv
har rests.

•

Ny verksamhet för Alvesta dagcenter i kv. Freja.

•

Installation av ett nytt reservkraftverk till vårdcentralen.

•

Nya armaturer är monterade i köket på äldreboendet på
Högåsen.

•

Uppbyggnad av det andra höghuset i kv. Pionjären.

•

Planering inför renovering av husen på Hagagårdsvägen
och Ängagårdsvägen.

Entrén till Lunnagård och avdelning Ugglebo, Tomtebo
och Trollebo har fått nya golv- och väggmattor.

•

•

Förråden på Söderbacka ska märkas om med start i oktober.

•

Efterbesiktning av kv. Tryffeln.

•

Trygghetsboendet i Vislanda tar form.

•

Slutmöte efter rivningen av husen på Rönnelundsvägen.

•

Estvalls Bageri & Konditori utökar i Alvesta.

•

Synkning av vattenmätare på Huldas väg.

•

Ommålning av vägg i källare på Järnvägsparken 3.

Månadens

pekpinne

Släng inte matrester i tvättstugornas sopkärl. Dels luktar det
illa då de inte töms varje dag och dels drar det till sig insekter.

Håll dig säker genom att hålla
avstånd. Vi gör det tillsammans.
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