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vad som gäller idag men imorgon 
kan vi få andra riktlinjer och detta 
måste vi anpassa oss efter 
och följa för allas bästa. På  
AllboHus har vi gjort den stora  
förändringen att utöka våra  
öppettider i kundtjänst till  
kl. 8-16 samt att enbart ta emot  
förbokade besök. 

Alvesta och de orter vi verkar i 
har mycket att vara stolta över 
och då tänker jag främst på  
närheten till naturområden,  
sjöar, skog och mark som kan 
ge avkoppling och möjlighet att ladda batterierna. Njut av vintern,  
det finns mycket gott med den. Vackra dagar med hög luft,  
förhoppningsvis snö som knarrar under fötterna och inte minst  
mysiga hemmakvällar. Var nu rädda om varandra och ta hand om er!

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år!
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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. 

Tiden rusar iväg och vintern gör sig påmind. Det var inte länge 
sedan jag började min första arbetsdag som tillförordnad VD 
här på AllboHus och det har redan gått ett halvår.

Från den 1 november 2020 har jag fått förtroendet och äran att 
bli ordinarie VD för bolaget. Detta innebär att jag nu tillsammans 
med mina medarbetare kan påverka hur vi strategiskt ska vara den  
hyresvärd ni hyresgäster förväntar er.

Saker och ting börjar falla på plats och det är bara att konstatera 
att i Alvesta och på AllboHus är det mycket på gång. Alvesta gjorde 
en stor klättring i näringslivsrankningen, AllboHus och privata  
aktörer nyproducerar många bostäder och det planeras för ett antal  
byggnationer inom skola i framtiden. 

Vi på AllboHus ska jobba målmedvetet för att du som hyresgäst 
ska få en bra boendemiljö och tidigare i höstas fick ni bland annat  
information om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Just nu planerar 
vi för detta samt andra renoveringar och underhåll i våra  
bostadsområden, så att de kan genomföras under de närmaste två 
åren. Vi ska också förvalta den goda dialogen och samarbetet vi har 
med Hyresgästföreningen för att gemensamt hitta lösningar på  
attraktivt boende. 

Vi går tyvärr in i en ökad smittspridning i landet igen och nu är det 
oerhört viktigt att vi verkligen hjälps åt att bromsa spridningen. Vi vet 

Vinn boken om Claes Knutson 
Arkitekt Claes Knutson - du får aldrig stunden tillbaka

Stefan Blomkvist, VD AllboHus

Rena och säkra trapphus
En gång i veckan är våra duktiga och effektiva lokalvårdare i trapphusen 
och städar. För varje trapphus har vi ungefär en halvtimma på oss att 
städa därför är det viktigt att alla hjälps åt att hålla ordning, inte bara 
för lokalvårdarnas skull utan även för brandskyddets. 

Vi får ofta frågan om det verkligen blir rent med de fuktade mopparna som 
används och visst blir det rent. Lokalvården använder sig av rena moppar 
impregnerade med vatten och rengöringsmedel. I tester har dessa visat sig 
bidra till mindre bakteriespridning samt rengör bättre än vanlig svabbning, 
där smutsen i princip sprids ut över golvytan. Vi använder bara miljövänliga 
rengöringsmedel som med hänsyn till allergiker är oparfymerade.

Det är inte bara för lokalvårdens skull som det behöver vara ordning i 
trapphusen. Den kanske viktigaste anledningen till att trapphusen inom 
AllboHus måste hållas fria från föremål beror helt enkelt på brandskyddet. 
Genom att inte förvara föremål i trapphusen underlättar vi även arbetet för
räddningstjänsten vid en eventuell olycka. 

För rena och säkra trapphus måste vi därför:

VD har ordet

• förvara cyklar, sparkcyklar, permobiler och barnvagnar i avsedda förråd.

• placera skor, soppåsar, krukor, blommor och hyllor inne i lägenheterna.

• lämna golvet utanför lägenhetsdörren fri från mattor.

• se till att entrédörren är stängd.

• röka utanför fastigheterna och en bit bort från entrén.

Vi är förberedda inför snösäsongen
Nu när vi är på väg in i kalla och snöiga tider är det viktigt att vägar och gångstråk skottas ordentligt. Inför varje vintersäsong har fyra 
personer från AllboHus utemiljö ansvar för detta. 

Det är dessa fyra personer som avgör  om  vi  ska  åka  ut  och  skotta  eller  inte. Vi planerar inte snöskottningen utefter hur många centimeter 
snö som har fallit. Vi bedömer om det är aktuellt att skotta beroende på hur vädret blir efter att det har snöat. Om det till exempel kommer 4 
cm snö och det ska vara -2 grader ute de följande dagarna avvaktar vi med skottningen. Skulle det däremot komma blötsnö som på en gång 
blir slask och det ska bli -10 grader de följande dagarna då utför vi snöskottning omgående. 

I våra bostadsområden skottar vi entréer, bilvägar och fram till soprum alla dagar i veckan. Parkeringar, gångvägar och garage skottar vi  
vardagar och övriga ytor nästkommande vardag. Vid våra verksamhetsfastigheter (skolor, förskolor, särskilda boenden) skottar vi entréer 
och parkeringar varje vardag, sporthallar alla dagar i veckan och  övriga ytor nästkommande vardag. 

1. Vilket år flyttade Claes Knutson till Alvesta?

2. Vilken roll hade Claes Knutson inom Alvesta kommun?

3. Vilka två IKEA-varuhus har Claes Knutson ritat?

Tävlingsvillkor

Maila dina svar och din motivering till info@allbohus.se senast den 12 februari 2021 och märk mailet med Claes Knutson. Genom att delta 
i tävlingen godkänner du att AllboHus publicerar ditt namn vid eventuell vinst. Uppge ditt namn och adress i mailet. De tre personer 
som svarat rätt på frågorna samt har bäst motivering vinner en bok vardera. Vinnarna utses av en jury bestående av anställda på  
marknadsavdelningen på AllboHus. Anställda vid AllboHus får inte delta i tävlingen. 

Svara på frågorna och motivera med max 30 ord varför du bör vinna så är du med i tävlingen. 
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Vi ställer inte in, vi ställer om - bomöten 2021
Vi har som en återkommande aktivitet alltid genomfört bomöten i våra 
bostadsområden. Möten där vi presenterar AllboHus och bland annat går 
igenom vad som är på gång i området. Under dessa möten har det funnits 
möjlighet att ställa frågor och diskutera ärenden som rör boendet. 

Dessa bomöten har varit en mycket uppskattad aktivitet och vi vill träffa 
er och utvecklas tillsammans med er men vi måste samtidigt ta vårt ansvar.  
Därför fanns det inget annat alternativ än att ställa in alla bomöten under 
2020. Vi ställde in alla möten för att hjälpa till att minska smittspridningen 
men nu vill vi helt enkelt inte ställa in längre, vi vill ställa om. 

Just nu pågår diskussioner inom AllboHus om hur vi ska kunna genomföra 
våra bomöten på ett tryggt och säkert sätt för alla inblandade under 2021. 
Vi tänker utanför boxen som aldrig förr och kommer återkomma till er, våra 
hyresgäster,   med   en   plan   för   hur   vi   ska   kunna   träffas   och   utvecklas 
tillsammans under 2021. 

Har du tips eller förslag på hur vi kan göra? Hör av dig till oss.

Med tända ljus kommer ansvar
Vi är inne i årets mörka period och visst känns allt så mycket mysigare med tända ljus. Tyvärr 
sker väldigt många bränder under vintermånaderna eftersom vi tänder fler levande ljus under 
denna tid. 

Det är därför av yttersta vikt att vi ser till att de tända ljusen står på stabila underlag, inte placerar 
dem för nära bland annat gardiner, inte dekorerar ljusstakar och fat med brännbart material. Och 
det viktigaste av allt: att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt. 

En annan viktig sak att hålla koll på är sladdar och kontakter till adventsljusstakar och ljusslingor. 
Kontrollera att allt är helt och inte skavt och att ljusslingorna du tänkt använda utomhus faktiskt är 
anpassade för utomhusbruk. Använd alltid strömbrytaren eller dra ut kontakten till dina ljusstakar 
och lampor, det kan bli kortslutning om en lampa bara delvis skruvas ut. 

En av de viktigaste livräddarna vi har i lägenheterna är våra brandvarnare. Brandvarnarna i 
fastigheterna går på batterier och minst en gång om året måste du som hyresgäst kontrollera att 
den fungerar som den ska.

Fler tips finns på Brandskyddsföreningens hemsida.

Inbjudande entréer vid våra fastigheter
Vi har otroligt duktiga utemiljöarbetare 
som jobbar hårt för att utemiljön i våra 
områden ska se trevlig och inbjudande 
ut. I deras uppdrag ingår bland annat 
att entréerna till våra fastigheter är 
välkomnade och under hösten och tidig 
vinter 2020 har de fokuserat på ljung i 
planteringarna. På sida 9 kan du läsa 
mer om vår kollega Mia som är en av 
dem som jobbar med AllboHus utemiljlö.

Vilka åtgärder har AllboHus gjort i och med coronaviruset?
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och vill i största möjliga mån skydda dig, dina grannar och vår personal 
från smittspridning. För att kunna göra detta har vi infört en del åtgärder och skrivit ner allmäna råd som vi jobbar efter varje dag. Vi 
jobbar ständigt med planering för hur vi kan säkerställa nödvändig service. Vi ändrar våra rutiner allt eftersom Folkhälsomyndighetens 
råd ändras och vi uppdaterar vår hemsida löpande.

Endast bokade besök i vår kundtjänst
Från 10 november 2020 måste du förboka ditt besök om du vill träffa 
vår kundtjänst. Detta är på grund av skärpta allmänna råd där man  
avråder från att vistas bland andra människor. Kontakta kundtjänst 
via telefon eller mail för att boka ett besök.

Hör gärna av dig digitalt
Du kan felanmäla via Mina sidor eller i appen och ställa frågor via 
mail eller Facebook. Det går också bra att ringa. 

När vi gör ett besök hos dig
Om någon i ditt hushåll har symptom på förkylning kommer vi bedöma  
hur akut ditt behov av hjälp är och därefter göra en prioritering.  
Besöker vi dig behöver du befinna dig i ett annat rum eller utrymme 
än vår personal.

Finns det konstaterad covid-19 i ditt hushåll gör vi bara arbeten om 
det är akut. Om den här typen av situation uppstår kommer vi att 
prata igenom tillvägagångssättet med dig innan på telefon.

Visning i samband med erbjudande
I normala fall visar den avflyttande hyresgästen lägenheten för 
den som fått erbjudande om att hyra. Om någon av er inte känner 
er trygga med att träffas på grund av riskerna med covid-19, ska ni 
heller inte ses. 

Bestämmer ni att gå vidare med visningen tänk då på att hålla avstånd 
och undvik att hälsa med handslag. Det kan alltså bli så att en sökande
får tacka ja och skriva kontrakt utan att ha sett lägenheten före  
inflyttning.

Åk bara en person i hissen
Vi har en regel om att max en person ska åka i hissen åt gången.  
Undantag gäller om ni tillhör samma familj eller sällskap.

Extra städ av allmänna utrymmen
Vår lokalvård lägger extra omsorg på städ av kontaktytor i allmänna 
utrymmen, exempelvis dörrhandtag, strömbrytare, ledstänger och 
hissknappar.

Kontaktvägar
info@allbohus.se         0472-145 15
www.allbohus.se          www.allbohus.se/mina-sidor 
www.facebook.com/allbohus      Storgatan 15A för bokade besök
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AllboHus årskrönika 2020
Januari
Bland   det   första   vi   gjorde   under   2020   var   att   påbörja 
rivningen av flervåningshusen på Rönnelundsvägen. Vi införde 
även 3 dygnsparkering i alla våra bostadsområden, något vi 
fått många positiva kommentarer om.

Juli
I ett och ett halvt år jobbade vi med att uppdatera vår hemsida 
och mitt i sommaren var vi äntligen klara för lansering. Väldigt   
lägligt öppade ett våffelcafé som en pop-up i samarbete med 
FAL i Riksdagsmannagården där vi firade vår nya hemsida 
med våfflor och grädde. 

December
Julen står inför dörren och vi inviger den nya entrén till  
Söderbacka. Vi letade länge efter den där perfekta bilden 
över Alvesta att ha i entrén och tack vare en engagerad 
eldsjäl hittade vi precis rätt. 

Nya fasadskyltar

E-signering av kontrakt3 dygnsparkering

Rivning av husen på RönnelundsvägenNy sporthall i Moheda

Nya marklägenheter i Grimslöv

Kv. Pionjärens första hus i AlvestaLansering av nya hemsidan

Våffelcafé

Hälsofrämjande personalaktivitet

Branden på Banérsgatan i Moheda

Ny coronarutin

Kv. Tryffeln i Alvesta

Kände du att det klämde till?

Det var bara jag som kramade dig i tanken.Här kommer 
en kram på 
avstånd... 

km

snart ses
 

vi igen
håll ut,

Vykortskampanj

Februari
Under hela vintern har den nya sporthallen i Moheda varit 
en byggarbetsplats men under februari stod den nya fräscha 
hallen äntligen klar. Vi tyckte också att det var dags att ta nya 
fina bilder för vår externa kommunikation och samarbetade 
med en fotograf. 

Maj
I ett samarbete med ViaEuropa erbjöd vi fritt internet till 
alla våra hyresgäster. Detta genomfördes för att vi ville öka  
möjligheterna  för  våra  hyresgäster  att  digitalt  ta  sig  ut  ur 
lägenheterna mitt i pandemin. 

November
Vintern närmade sig och vi fick äntligen en nya ordinarie VD,  
Stefan Blomkvist, som även varit vår tillförordnade VD sedan 
i somras. Vid Högåsen inledde vi byggnationen av det nya 
trygghetsboendet i Alvesta. Trygghetsboendet i Vislanda fick 
äntligen ett namn och en egen logga; Trygghetsboendet Liljan. 
 

Augusti
Vi  inledde  hösten  med  att  fortsätta  utveckla  vår  helt  nya  
hemsida  och  lanserade  en  dynamisk  funktion  för frågor 
och svar. Vi drog igång förberedelserna inför uthyrningen av  
lägenheterna på Snickarvägen i Grimslöv och kv. Pionjären  i 
Alvesta.

September
Efter sommaren välkomnade vi Arbetslivsresurs Kronoberg 
som  flyttade  in  i  en  av  våra  lokaler  i  Alvesta.  Vi  påbörjade 
även arbetet med att sätta upp nya fasadskyltar på våra  
fastigheter, skyltar som följer vår grafiska profil.

Juni
Efter   en   instängd   vår   med   mycket   hemma-arbete   och 
begränsningar   i   möten   och   träffar   genomförde   vi   en 
hälsofrämjande aktivitet med all AllboHus personal. Givetvis 
utomhus och med säkerhet och trygghet för alla i åtanke.

Oktober
En disig 1 oktober startade vi uthyrningen av lägenheterna 
i kv. Pionjärens första hus och Sköna Fötter signerade nytt  
hyreskontrakt för en större lokal. Med glädje konstaterade vi 
att de nya marklägenheterna på Snickarvägen i Grimslöv är 
uthyrda. I samarbete med Daglig verksamhet delade vi ut en 
liten bry-sig-om-dig-gåva till våra hyresgäster i form av vykort. 

April
Den som gillar vintage och att fynda blev väldigt glad i april 
då Thomas Ahlin meddelade att han öppnar loppis i Moheda.  
Vi   välkomnade  de   första   hyresgästerna   till   de   nybyggda 
lägenheterna i kv. Tryffeln i Alvesta. Mitt i inflyttningsglädjen 
drabbades vi av en brand på Banérsgatan i Moheda och några 
av våra hyresgäster står utan hem.

Mars
För   att   minska   smittspridningen   införde   vi   E-signering   av 
hyreskontrakt för våra hyresgäster. Vi startade även med nya 
rutiner som bland annat innebar att vi inte besöker någon 
som känner sig sjuk. Mitt i pandemin fick vi glädjande nyheter 
om att Etvalls ska utöka till en av våra lokaler i Alvesta. 
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I förra numret av AllboHus Nytt skrev vi kort om att de tre 
husen på Rönnedal numera är helt borta och att vi kommer 
lägga ut jord och så gräs.

Tidigare i höstas tog vi beslut inom AllboHus om att göra något 
mer i området. Därför planerade vi för grusade gångstråk och 
att dra el så att vi kan montera lyktstolpar i framtiden. Under tidig  
vintern  2020  har vi monterat belysning i några av träden som står 
där så att området lyses upp ordentligt. 

Vi tror och hoppas att detta kommer bli ett mysigt inslag! 

Belysning i Rönnedalsområdet 

AllboHus bovärdar - vi finns här för dig

AllboHus har lägenheter, lokaler och kontor inom hela Alvesta kommun och vi har för enkelhetens skull delat upp vårt bestånd på fyra 
områden. I Alvesta tätort har vi områdena väster, öster och centrum. Utanför tätorten har vi slagit ihop norr och söder till ett område. 

För dessa fyra områden är det AllboHus bovärdar som har ansvaret. Isse, Helena, Hossein, Maria och Björn är våra bovärdar som har stenkoll 
på läget och som varje dag jobbar för säkra och trygga bostadsområden för er, våra hyresgäster. Flera gånger om dagen är de ute i områdena 
och kollar läget, träffar hyresgäster, hjälper reparatörerna, kontrollerar eventuella brister, bistår projektledarna med information vid  
byggnationer, koordinerar jobb och insatser för externa entreprenörer och helt enkelt bara finns där. 

Våra bovärdar är vår förlängda arm till er hyresgäster eftersom de varje dag är ute och tar in information från er, de är väldigt lyhörda och  
kommer ofta tillbaka med era idéer och förslag på förändringar och förbättringar. Tack vara dem har vi en riktigt bra möjlighet att kunna  
utvecklas inom AllboHus och verkligen vara den där hyresvärden som ni vill att vi ska vara. Våra bovärdar finns här för er. 

Så om ni ser en bovärd ute på gården eller i trapphuset behöver ni inte oroa er över att något är fel, de är ute på en av sina dagliga rundor. 
För er skull, för vår skull. För allas skull. 
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Tidigare i höstas skickade vi ut information till alla hyresgäster gällande HLU och att beställningen ska vara AllboHus tillhanda 
senast 15 oktober 2020 för att få underhållet utfört under 2021. 

Vi håller just nu på att gå igenom alla de HLU-beställningar som kommit in och planerar för när under 2021 vi kan genomföra underhållet.  
Det är många bitar att gå igenom innan ommålning, golvläggning och tapetsering kan bokas in med er. Vi kommer därför att återkomma 
till alla er som beställt HLU så att ni får återkoppling och en plan för just er lägenhet. 

Planering av hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)

Vi på AllboHus

Mia Dannälv
Att vara utomhus och jobba är bland det bästa som finns

Fakta
Namn: Mia Dannälv

Yrke: utemiljöarbetare söder

Jobbat på AllboHus: snart 4 år

Brinner för: växter, det gröna och inbjudande områden

Efter flera år som florist sadlade Mia om till utemiljöarbetare 
inom AllboHus. Ett mycket självständigt och varierande arbete 
som kräver en hel del disciplin. 

Vislanda, Grimslöv, Torsås by och Lönashult är områdena som Mia 
jobbar inom som utemiljöarbetare söder. Eftersom det inte finns  
något fast schema bygger jobbet på att själv kunna planera sin tid  
och sina uppgifter. Varje morgon har utemiljöarbetarna söder en 
snabb avstämning där det sätts en plan för dagen men under de flesta  
dagar dyker det upp fler ärenden som måste tas om hand. 

Inte bara gräsklippning och ogräsplock

-   Det här jobbet är så mycket mer än att bara klippa gräs.  
Tillsammans med mina kollegor på utemiljö ansvarar vi för allt som 
har med utsidan att göra inom AllboHus bestånd. Vi tar bland annat 
hand om ytterbelysningen, rensar rännor och ogräs, tar upp  
sandningsgrus och löv, har hand om soprummen och plockar skräp, 
planterar vår-, sommar- och höstblommor, gör översyn av skolgårdar 
och förskolors utegårdar gällande lekutrustning, sandlådor och  
fallskydd samt underhåll av detta. Vi ser också över bänkar och 
de gemensamma uteplatserna och nu under vintern utför vi  
halkbekämpning och har beredskap vilket innebär att vi är redo att 
åka ut och skotta om det kommer mycket snö, berättar Mia. 

Utemiljön får inte glömmas bort

Något som Mia tycker är väldigt roligt är att få vara med och planera 
hur planteringarna ska se ut. Det finns en ambition om att det ska 
se likadant ut oavsett område, så att den där igenkänningen finns 
där. Mia är i grunden florist så att det finns en djupare tanke om hur  
utsidan ska presenteras är därför inte särskilt konstig.
-        Utemiljön är minst lika viktig som innemiljön, det är ju det första 
du ser när du kommer till ett område. Då vill jag att det ska vara  
inbjudande och se tilltalande ut och då gäller det inte bara blommor. 
Vi behöver tänka på hela paketet; plattor, bänkar, rabatter, träd och 
buskar, förklarar Mia.

Det är lätt att se att Mia verkligen bryr sig om hur utsidan i områdena 
ska se ut. När Mia tidigare i år fick frågan om hon skulle kunna tänka 
sig att rådda i blomplanteringen inom AllboHus kände hon direkt att 
det är en uppgift som hon mer än gärna tar sig an. 
-          Det passar mig perfekt och jag har en klar plan för vilka blommor 
vi ska använda och vilka färger som passar beroende på säsong. 
I framtiden önskar jag att vi använder oss av mer perenner i våra 
urnor som återkommer år efter år. 

Mia har vid några tillfällen även varit med och planerat utemiljön 
vid nybyggnationer och detta är ett arbete som hon gärna skulle  
engagera sig mer i om möjligheten fanns. Att skapa en härlig och 
hemtrevlig utemiljö för hyresgästerna är prio ett för Mia. 
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Bidra till att hitta Alvesta kommuns nya platsvarumärke
Vad menar vi egentligen med platsvarumärke? Ett platsvarumärke är de samlade 
associationer, tankar och värden förknippade med en särskild plats. Alla platser har ett 
varumärke, oavsett om det jobbas aktivt med eller inte, det går helt enkelt inte att välja 
bort. Att jobba med varumärket skapar möjlighet att påverka upplevelsen av platsen. 

Vi inom Alvesta kommun vill vara det där varumärket som ni, kommuninvånarna, kan lita på och 
känna trygghet i att vi håller det vi lovar. Det här arbetet handlar inte om att marknadsföra Alvesta 
kommuns logga utan om att utveckla hela kommunen och skapa goda förutsättningar för tillväxt. 

Vad är då det bästa med vår kommun tycker du? Det kan vara en plats, en känsla du får, en upplevelse 
du varit med om eller något helt annat. Det är bara fantasin som sätter gränser. Skriv ner dina 
tips, tankar och vad du tycker är bäst. Under december kan du lämna dina tips vid julklapparna  
som  finns  utplacerade  vid  julgranarna  i  Vislanda,  Grimslöv,  Moheda  och  Alvesta. Du  kan  också  
gå  in  på Alvesta  kommuns  hemsida  och lämna dina tips där. 

Tack för att du bidrar!

Välkommen till det trygga boendet i Vislanda

I våras annonserade vi en tävling där vi bad om namnförslag till det 
nya trygghetsboendet i Vislanda. Vi fick in många bra förslag som 
vi nu har gått igenom. Det vinnande bidraget kommer från Bengt i  
Vislanda som föreslog Trygghetsboendet Liljan. Bland alla som deltagit i  
tävlingen har vi dragit tio namn som kommer få ett liten present som tack  
för engagemanget. 

Trygghetsboendet Liljan erbjuder välplanerade och moderna  
lägenheter anpassade för dig som fyllt 75 år. Lägenheterna 
är funktionellt utformade och planerade så att möjligheten 
finns att bo kvar hemma om behov av stöd finns. Om  
till exempel hemtjänst, larm eller annan anpassning för att öka  
tillgängligheten är aktuellt. 

En av grundstenarna för ett trygghetsboende är social gemenskap, 
därför finns det en gemensamhetslokal för samvaro, hobby och 
rekreation på Liljan. Det kommer även finnas en trygghetsvärd  
närvarande varje vecka. Trygghetsvärdens uppgift är att främja trivsel 
och ordna gemensamma aktiviteter i samråd med de boende. 
Särskilda boendet Björkliden ligger i anslutning till trygghetsboendet 
där det finns en restaurang som de boende på Liljan är välkomna att 
nyttja. Eventuellt kommer vissa aktiviteter att hållas inne på Björkliden

Lägenheterna  på  Trygghetsboendet  Liljan  är  fördelade  på  2 våningar.
De är i storlekarna 2–3 rum och kök och har antingen egen balkong eller
uteplats, tvätt- och torkmöjlighet i badrum samt eget förråd. Det finns 
en hiss i huset och miljöhus på gården. I mitten av huset ligger  
gemensamhetslokalen med tillhörande uteplats som alla boende är  
välkomna att använda. Lägenheterna är klara för inflytt framåt sommaren 
2021. Bo och trivs på Trygghetsboendet Liljan i Vislanda! 

Namnförslagstävling

När namnförslaget stod klart var vi inom AllboHus överens om att 
loggan på något sätt skulle bestå av en lilja. Därför inspirerades 
vi av näckrosen när vi utformade Trygghetsboendet Liljans nya 
logga. På engelska heter nämligen näckrosen water lily.

Loggan

Lägenheterna hyrs ut på samma villkor som vanliga lägenheter med 
åldersgränsen som enda skillnad. Uthyrningen sker via den ordinarie 
bostadskön vilket innebär att du måste vara registrerad för att kunna 
söka. Den sökande som har högst köpoäng blir erbjuden att hyra lägenheten.
Registrera dig på Mina sidor via AllboHus hemsida. När du är inloggad väljer 
du lediga lägenheter och gör därefter en intresseanmälan för den eller de  
lägenheter du skulle kunna tänka dig att bo i. Efter att sista ansökningsdagen 
har gått ut tar vi kontakt med de som lämnat intresseanmälningar. 

Så här gör du en intresseanmälan 
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TRYGGHETSBOENDET

LILJAN

Kv. Pionjären växer så det knakar
På Sköldstavägen i Alvesta växer kv. Pionjären 
fram. Det första huset är nästintill klart och 
i början på 2021 är det dags för inflytt för de 
första hyresgästerna.  

Det andra huset i kv. Pionjären påbörjades i höstas 
och vi har nu fått information om att bygget  
beräknas vara klart under kvartal 3 2021. Vilket 
innebär att inflyttningen i det andra huset skulle 
kunna vara möjligt under hösten eller tidig vinter 
2021. Uthyrningsstarten för lägenheterna i det 
andra huset blir inte förrän längre fram under 
2021. 

Är du intresserad av att hyra en lägenhet i kv. 
Pionjären och inte har tålamod att vänta? Det 
finns fortfarande några lägenheter kvar i det  
första huset, logga in på Mina sidor och kika på 
vad som ligger ute. 

kv
. Pionjären

est. 2021

Ny rutin för återlämning av nycklar
På grund av den rådande situation vi befinner oss i och de restriktioner och rekommendationer 
som Folkhälsomyndigheten kommer med har vi inom AllboHus beslutat att nycklar ska  
lämnas tillbaka i vår brevlåda och inte direkt till kundtjänst. 

Vi gör detta i ett led att minska smittspridningen och begränsa kundtjänst kontakt med 
andra, för allas trygg- och säkerhet. I god tid innan nycklar m.m. ska vara återlämnade till AllboHus 
skickar kundtjänst ut ett informationsbrev till de avflyttande hyresgästerna. I det brevet får 
de information om hur många nycklar, elektroniska nycklar och eventuella tvättlås de ska lämna 
tillbaka till oss och vad som gäller om de inte lämnar tillbaka rätt antal. Det finns även en särskild 
påse bifogat i brevet där nycklar m.m. ska läggas. Påsen lämnas sedan i postfacket som finns till 
vänster om entrédörren på gatuplan på Storgatan 15A i Alvesta. 

Möjligheten att träffa kundtjänst finns givetvis kvar men då måste besöket förbokas. Det 
går alltså inte att komma på drop-in längre. Vi ber alla att tänka efter om det verkligen är  
nödvändigt med ett besök eller om ärendet kan tas över telefon eller via mail istället. De inflyttande  
hyresgästerna tar kontakt med kundtjänst och bokar ett möte för att hämta nycklarna till sin nya 
lägenhet. I och med detta har öppettiderna i kundtjänst utökats till kl. 8-16 under vardagar. 
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Kontakta oss
Maila oss
info@allbohus.se

Ring oss
0472-145 15

Bokade besök 
Storgatan 15A
342 30 Alvesta

Besök webben
www.allbohus.se

Kundtjänst
- öppettider jul och nyår

2020
23-25 december       stängt
28-30 december       kl. 8-16
31 december            stängt

2021
1 januari            stängt
4 januari            kl. 8-16
5-6 januari            stängt
7-8 januari            kl. 8-16

Övriga vardagar har vi 
öppet kl. 8-16  (lunchstängt 12-13)

Tänk på att vi endast tar 
emot förbokade besök nu. 

Beredskap
- efter ordinarie öppettider

Vid störningar och akuta 
fel i lägenheten som innebär 
fara för liv eller fastighet, 
t.ex. en vattenläcka eller om 
någon fastnat i hissen, ska 
beredskapen kontaktas.

0472-153 85


