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Det känns spännande att gå in i 2021 med så mycket på 
agendan. Våren är i antågande och det är härligt 
att komma ut och tanka D-vitamin i solen.  
Innan vi vet ordet av så är det påsk och vi  
kommer njuta av spirande vårblommor. 

Nu jobbar vi på AllboHus med att skapa  
resurser för att underhålla och renovera 
våra fastigheter. Givetvis kommer vi att 
fortsätta med nybyggnationer av bostäder 
men kanske inte i den utsträckning vi 
har gjort hittills. En del av våra planer, till  
exempel renoveringar, är helt avhängigt på 
att beslut ska fattas och hur pandemiläget 
ser ut. Vi måste kunna genomföra våra planer 
på ett säkert sätt och inte riskera att bidra till en 
ökad smittspridning.   

AllboHus har under året som gått förändrat och  
anpassat sig utefter pandemin men har ändå kunnat  
prestera. Vi har stöttat våra kommersiella lokalhyresgäster för 
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Stefan Blomkvist, VD AllboHus

VD har ordet

att bevara ett levande centrum, vi har både startat och slutfört  
nybyggnationer av totalt 116 lägenheter runt om i 

 kommunen. Vi planerar att sjösätta renoveringen 
av 162 lägenheter på Hagagårds- och  

Ängagårdsvägen och efter rivningen på  
Rönnelundsvägen har vi iordningställt  

marken så att det nu är ett luftigare och  
mer inbjudande område. 

Jag, som så många andra jobbar nu  
hemifrån en stor del av tiden. Vissa 
saker ställs på sin spets när en 

del av hemmet helt plötsligt blir 
en arbetsplats, de digitala mötena  

avlöser varandra och kaffeförbrukningen 
når sin absoluta topp. Men så länge vi får  

behålla hälsan är det såhär det får vara. 

Jag hoppas att 2021 blir motsatsen till förra året  
och jag ser verkligen fram emot tiden då vi återigen 

 kan träffas på samma sätt som vi kunde tidigare.  

Nominera bästa grannen som får en vacker vårbukett
Har du världens bästa granne? Nominera din granne genom att skicka ett mail till info@allbohus.se och svara på frågan nedan 
samt förklara varför din granne är bäst, så har du och din granne chansen att vinna en vårbukett med härliga blommor.

På vilket språk översätts granne till                 ? 

Tävlingsvillkor
Maila ditt svar och din motivering till info@allbohus.se senast den 30 april 2021 och märk mailet med Bästa grannen. Genom att delta i tävlingen godkänner du 
att AllboHus publicerar ditt namn vid eventuell vinst. Uppge ditt namn och telefonnummer i mailet samt din grannes namn. De tre personer som svarat rätt på 
frågan samt skrivit bäst motivering vinner en vårbukett. Vinnarna utses av en jury bestående av anställda på marknadsavdelningen på AllboHus. Anställda vid 
AllboHus får inte delta i tävlingen

lycka till!

Över 500 tankar och känslor om Alvesta samlades in
I förra numret av AllboHus Nytt skrev vi om arbetet med platsvarumärket som Alvesta kommun startade innan jul. Det kan inte ha 
varit många som missade de enorma paket som fanns utplacerade vid julgranarna i kommunen. Nu har alla tankar, idéer och känslor 
samlats in och arbetet med att hitta det nya platsvarumärket tar nästa steg. 

När det var dags att plocka bort julen runt om i kommunen togs även 
de stora paketen bort och alla lappar från våra kommuninvånare  
samlades in. Vi räknade ihop att det var strax över 500 
lappar fästa vid paketen och via de digitala kanalerna kom det 
in ungefär 120 svar. Så otroligt kul! Många nämnde platser som  
Huseby, Hanaslöv, Åsnen med flera men också de fina 
butikerna i Alvesta centrum samt närheten till natur och  
kommunikationer. En känsla av gemenskap och lugnet var också  
återkommande. 

Även vid Alla hjärtans dag fanns möjligheten att lämna sina tankar 
om kommunen. Stora röda hjärtan hade placerats ut där man kunde 
ta selfies. Det fanns också en QR-kod som man kunde sacnna och 
på så sätt komma till ett webbformulär där man kunde skriva sina 
tankar och sedan skicka in till Alvesta kommun. 

Nu tar kommunen arbetet vidare och planerar nya aktiviteter för  att 
få ännu mer input till platsvarumärket. Konkret betyder det att gå  
igenom vilka frågor och grupper vi ska samla in synpunkter från. Då 
vi är noggranna med att följa rekommendationerna kommer arbetet 
under våren framförallt att ske digitalt. Förhoppningen är att det ska 
kunna hållas fysiska träffar till hösten och då genomföra workshops  
med näringslivet och föreningar. 
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De mest förekommande ord 
som hittills har inkommit  
till platsvarumärkesarbetet  
sammanfattade i ett ordmoln. 

Tävling! 

komşu 
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Utveckling och hållbarhet i 
fokus för AllboHus nya avdelning

Fredrik Rosendahl, utvecklingschef

Vi sopar fram våren
Nu blickar vi framåt och ser en ljus och härlig vår komma mot oss. Då ska snön, slask och 
allt grus bort. Hur jobbar vi inom AllboHus med upptagningen av sand och grus? 

Upptagningen av sand och grus brukar påbörjas i slutet av mars eller början av april, det beror 
lite på vilket väder och temperatur vi har. Generellt sett brukar vi ta skolorna under påsklovet 
när skolgården är tom, under förutsättning att påsken inte infaller sent. När vi planerar för 
upptagningen av sand och grus gör vi en prioriteringslista som följer ett visst rullschema varje 
år. Kort sagt hjälper prioriteringslistan till så att inte samma ort blir först eller sist flera år i rad.  

Under påskveckan drar utemiljö igång sandupptagningen men vissa avvikelser kan som sagt förekomma om vädret inte tillåter,  
till exempel vid regn eller snö. I år kommer vi starta i Moheda, Torpsbruk, Slätthög och Hjortsberga i vecka 13. Fortsätta med Alvesta  
under vecka 14 och därefter avsluta i Vislanda, Grimslöv, Lönashult och Torsås by vecka 15. Behövs det fler insatser med sandupptagning  
därefter kommer vi givetvis att ordna detta. 

Välkommen 
in i värmen!

Nu har de första hyresgästerna flyttat in i de nybyggda 
marklägenheterna på Snickarvägen i Grimslöv. 

Fastighetssystemet är en otroligt stor del 
av vår vardag på AllboHus, vi använder det 
till att marknadsföra, förvalta och utveckla 
våra lägenheter och kommersiella lokaler.  
Uppdateringen kommer göra upplevelsen 
av systemet enklare, bland annat kommer 
Mina sidor att få ett uppsving och  
funktionen för felanmälan kommer till  
exempel att bli lättare att använda i mobila 
enheter. 

-  Uppgraderingen kommer innebära många 
förbättringar för våra hyresgäster när de 

Systemuppgradering pågår
Under våren 2021 kommer vi på AllboHus att uppgradera det fastighetssystem vi  

använder. Det är i detta system som vi bland annat presenterar lediga objekt. 

loggar in på Mina sidor. Vi ser också mycket 
fram emot att i och med uppgraderingen 
kunna öka vår digitala kommunikation med 
alla våra hyresgäster och intressenter,  
berättar Caroline Fagerström som är  
marknadschef på AllboHus.

Alla funktioner på hemsidan och Mina  
sidor går att använda precis som vanligt  
under tiden uppgraderingen pågår. När 
det börjar närma sig lansering av den nya  
versionen av fastighetssystemet kommer vi 
att informera våra användare.

-  En stor anledning till att diskussionen om en nya avdelning 
startade berodde på att vi såg behovet av att koncentrera  
utvecklings- och hållbarhetsfrågorna till ett och samma  
bord. Tidigare har det spretat i organisationen gällande vem 
som gör vad. Vissa ärenden har landat inom AllboHus, några 
inom Alvesta kommun och några på externa aktörer, berättar 
Fredrik Rosendahl som är ny chef för utvecklingsavdelningen. 

Även om rollen som utvecklingschef är ny för Fredrik är han inte ny i 
bolaget. Han har jobbat med verksamhetsutveckling inom AllboHus 
sedan 2018.
-    Flera av de projekt och ärenden jag jobbat med tidigare kommer 
följa med till den nya avdelningen. Skillnaden är att det nu finns 
en tydligare struktur samt att jag får egen personal till min hjälp,  
förklarar Fredrik. 

Bland annat kommer projektet Besparingsturnén att följa med  
Fredrik till den nya avdelningen. Detta arbete, som påbörjades i  

Under hösten 2020 började ledningsgruppen diskutera att 
skapa en ny avdelning inom AllboHus. En avdelning som 
helt och hållet ska fokusera på att utveckla verksamheten. 

höstas, innefattar en presentation för personalen om AllboHus  
ekonomiska läge samt en workshop om hur alla i bolaget  
gemensamt kan bidra till att resurserna används på ett klokt sätt. 
Ledningsgruppen jobbar just nu aktivt med alla idéer som kommit 
upp till ytan i och med Besparingsturnén. 

En av de främsta arbetsuppgifterna inom den nya avdelningen 
är att driva förbättringsarbete i syfte att underlätta vardagen för  
hyresgäster, invånare och inte minst för medarbetarna inom  
AllboHus. 
-   Även hållbarhet kommer att få stort fokus eftersom det är en  
såpass viktig fråga för bolaget att jobba med och inte minst för  
miljön, säger Fredrik. 

Ansvaret för bolagets IT-funktioner och tekniska system landar  
också hos utvecklingsavdelningen. Fredrik redogör för att det  
kommer bli enklare att få en övergripande bild om var AllboHus  
står när alla ärenden numera samlas på ett ställe. 

Utöver utvecklingschef är det projektledare utveckling som  
kommer ingå i avdelningen. Initialt kommer den att bestå av två 
medarbetare men ambitionen är att utöka avdelningen succesivt 
under året.

Vi kommer att arbeta med utvecklings- 
och hållbarhetsfrågor som sträcker sig 

över samtliga verksamhetsområden 
inom AllboHus.

"

"
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Det är smart att 
stå i bostadskö
För varje dag du står i bostadskön samlar du poäng, en 
poäng per dag. Dessa poäng ökar dina möjligheter att få 
erbjudande på de lägenheter du gjort en intresseanmälan. 

För att kunna göra en intresseanmälan på en lägenhet hos 
AllboHus måste du vara registrerad i bostadskön. Du skapar 
ett konto via Mina sidor och därefter kan du välja att logga in 
med användarnamn och lösenord eller med BankID. 

Det enda kravet vi har är att du loggar in på Mina sidor 
minst en gång på en period om 12 månader. Om du inte 
gör det kommer dina poäng raderas och ditt konto plockas 
bort. Detta är i enlighet med GDPR, en internationell lag för 
att skydda personuppgifter.

Glöm inte att uppdatera din kontaktinformation på Mina 
sidor om du till exempel byter telefonnummer eller e-post. 

AllboHus 
boendecirkel
Nybyggda hyresrätter skapar möjlighet till flyttkedjor. Flyttkedjor 
som i sin tur kan frigöra flera mindre och billigare lägenheter. 

Alvesta växer och AllboHus bygger nya lägenheter på flera ställen då ett 
av AllboHus uppdrag är att utveckla bostadsmarknaden i kommunen. 
Förutom detta ska vi också bidra till att Alvesta är en attraktiv 
kommun att leva och bo i. 

Det diskuteras ofta kring kostnaden att bygga nya lägenheter och 
varför AllboHus inte bygger billigare hus. Idag är nyproduktion dyrt 
att bygga då det bland annat är en pressad byggmarknad med höga  
marknadspriser och krävande lagstiftning. 

Trots detta fortsätter vi att bygga lägenheter eftersom vi ser att det  
frigör billigare bostäder - den som flyttar in en nybyggd lägenhet lämnar 
en annan bostad efter sig. På så sätt skapar flyttkedjorna möjlighet till 
fler bostäder och boendecirkeln har tagit sin form. 

Öka chansen att 
få drömlägenheten

Ställ dig i bostadskön 
tidigt. Ju högre antal 
poäng desto bättre. 
Du kan börja samla 
poäng då du fyllt 17 
år.

Logga in minst en 
gång var 12:e månad 
för att behålla dina 
köpoäng.

Uppdatera Mina sidor 
med dina uppgifter 
så att du inte missar 
viktig information.  

Läs annonsen noga. 
Är det rätt läge och 
våning? Är den stor 
nog och passar den 
dina behov? Tänk  på 
att bara söka de  
lägenheter du faktiskt

kan tänka dig att bo i. 
Om du tackar nej till 
3 erbjudanden under 
en 180 dagars period 
blir du spärrad från 
att söka lägenheter 
under 4 veckor. 

Om du är en av de 5 
med högst poäng får 
du erbjudande om 
visning av lägenheten. 
När du har tittat på 
lägenheten loggar du 
in på Mina sidor för 

att tacka ja eller nej 
till lägenheten. Om 
fler sökanden tackar 
ja är det den sökande 
med flest poäng som 
får erbjudande om att 
hyra lägenheten. 

Tacka bara ja till 
den lägenheten du  
verkligen vill ha. När 
du skriver kontrakt 
för en lägenhet hos 
AllboHus nollställs 
dina köpoäng.

Du måste ha haft ett 
giltigt hyreskontrakt 
i minst 12 månader 
för att få söka en  
annan lägenhet inom 
AllboHus bestånd. 

Flyttkedjor skapar 
nya möjligheter Barnen flyttar hemifrån! Nu säljer vi

huset och flyttar till nybyggd 2:a eller 3:a.

Egen lägenhet! Då 
flyttar jag till 1:a eller 2:a.

Blir sambo! Vi flyttar
till 2:a eller 3:a.

Vi har fått barn! Då 
flyttar vi till 3:a eller 4:a.

Vi har fått barn igen!
Nu flyttar vi till hus.

4250
aktiva profiler

348
nya avtal

2020 hade
AllboHus

125 941
inloggningar 

på Mina sidor
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Vi på AllboHus

Henric Karlsson
Vi ska skapa trygga och säkra hem för hyresgästerna

Fakta
Namn: Henric Karlsson

Yrke: projektledare brand & säkerhet

Jobbat på AllboHus: i 3 år

Brinner för: trygga och säkra boenden

Att jobba med brand- och säkerhetsfrågor inom AllboHus har 
den perfekta balansen mellan att sitta på kontoret och att vara 
ute i verkligheten och träffa hyresgästerna. 

Övergripande kan rollen beskrivas som ansvarig för den tekniska 
förvaltningen av säkerhetssystem, brandlarm och passersystem. 
Det går mycket tid till administrationen av driften och utvecklingen 
av passersystemet, där porttelefonin och bokningssystemet för 
tvättstugorna ingår. Det hör även till att företräda AllboHus vid  
tillsyn av brandskyddet i de fastigheter där delar av Alvesta kommun 
har verksamhet. 
-  Fördelningen mellan administration och att vara ute i  
fastigheterna är precis rätt och jag uppskattar att uppdraget är så 
pass fritt och omväxlande. Dagarna brukar startas på kontoret 
med bland annat planering för dagen samt hantering av dokument.  
Därefter tillbringas den mesta tiden ute i fastigheterna, berättar han.  

Alla berörs av Henrics uppdrag
Henric står även till förfogande för kommunens verksamheter 
gällande passersystem och det systematiska brandskyddsarbetet 
(SBA), att det finns bra lås samt brandredskap och släckutrustning. 
När det gäller SBA, som är en otroligt viktig funktion, arbetar han tätt 
tillsammans med en tekniker inom AllboHus som jobbar operativt 
med SBA. Henric är inblandad i många delar av bolaget och projekt 
eftersom det uppdrag han har påverkar de flesta. Bland  
annat berörs kundtjänst och bovärdar gällande information 
till hyresgäster och byggprojektledarna berörs då de måste veta hur 
brandsystemen ska vara utformade vid byggnation av fastigheter.

Brandsäkerhet

Håll koll på spisen. De flesta bränder 
startar i köket. Glöm inte att stänga 
av plattorna efter dig och hålla rent 

runt spisen. 

AllboHus monterar brandvarnare i 
alla lägenheter. Kontrollera att den 

fungerar och kom ihåg att du kan 
behöva byta batterier i den.

1. Spisen

2. Ljusen

3. Brandvarnaren

Det är lätt hänt att glömma att släcka 
ljusen när du lämnar rummet. Men 

tänk på att ljus aldrig ska lämnas 
oövervakade, de ska alltid släckas.

Förra året drabbades vi av en stor 
brand i Moheda. Det är viktigt att 
vi alla hjälps åt och tar ansvar för 
att brandrisken ska minska. Nedan 
har Henric därför listat tre saker 
för att bli lite mer brandsäkra. 

Hyresgästen är kunden
Service har alltid varit en stor del av hans yrkesliv då han i tidigare arbeten 
haft mycket kundkontakt. Att träffa människor och skapa trygga hem är bland 
de bästa med jobbet på AllboHus vilket gör att rollen som projektledare 
brand och säkerhet passar honom perfekt. Trots att alla ärenden om  
skadegörelse av fastigheter landar på hans bord ser han positivt på jobbet 
och vill jobba ännu hårdare för säkra miljöer. 
-     Jag ser hyresgästerna som våra kunder och jag vill att de ska känna sig  
säkra och trygga i sina hem utan att behöva anstränga sig. AllboHus ska 
ta hand om och förvalta bostäderna åt dem så att de kan leva och bo gott,  
förklarar Henric. 

Just nu riktar Henric sitt fokus mot lägenhetshusen och en översyn av bland 
annat belysningen. Framöver kommer han att jobba med särskilda projekt för 
att öka upp tryggheten i fastigheterna.

Henrics bästa tips på hur 
du kan bli mer brandsäker. 

Det som fanns kvar efter  
branden är borta och platsen är 
för tillfället en stor grusplan. 

Vi håller på att planera inför att 
bygga upp nya lägenheter på 
Banérsgatan. De som bodde i  
lägenheterna vid branden har 
förtur vid uthyrningen av de nya 
lägenheterna. De lägenheter 
som blir över kommer hyras ut 
via vår ordinarie bostadskö. 

Kom ihåg att du måste logga in på Mina sidor minst en gång var tolfte 
månad för att du ska behålla de köpoäng du samlat ihop. Genom att logga 
in på Mina sidor visar du att du är aktiv och ditt personliga konto förblir 
aktiverat.

Om du inte loggar in minst en gång per år kommer ditt konto att stängas 
ner och du förlorar alla dina köpoäng. Förlorade köpoäng går inte att få 
tillbaka. AllboHus skickar ut påminnelsemail om inloggningen en månad 
innan du behöver förnya ditt konto. Se därför till att dina kontaktuppifter 
är uppdaterade, det är ditt ansvar.

Du kan logga in med användarnamn och lösenord eller BankID på 
allbohus.se/mina-sidor. 

Behåll dina köpoäng,
logga in på Mina sidor
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så hjälps vi åt för att 
minska smittspridningen

Pandemin har inneburit stora förändringar för oss 
alla. AllboHus följer rekommendationerna noga och 
vi jobbar aktivt för att du som hyresgäst ska känna dig 

trygg i rådande situation. 

Du kan läsa mer om de åtgärder 
vi gjort via hemsidan,

allbohus.se.

kundtjänst  är  stängt  för  spontana  besök
Du måste boka en tid om du vill träffa oss. Du är alltid  
välkommen att ringa eller maila dina ärenden till oss så 
återkommer vi till dig. Vi kan lösa alla ärenden via mail  
eller telefon.

nya  rutiner  vid  besök  i  lägenheterna
Alla besök sker med största försiktighet och vi ställer 
alltid frågor om sjukdomstillstånd innan vi går in i en  
lägenhet. Är du hemma när vi kommer vill vi att du  
befinner dig i ett annat rum. 

extra  städ  av  gemensamma  kontaktytor
Våra lokalvårdare lägger just nu extra omsorg på de 
gemensamma kontaktytor vi delar, så som handtag, 
ledstänger, hissknappar och strömbrytare i era trapphus.

håll i och håll ut, vi tar  
oss igenom detta tillsammans!

covid-19: riktlinjer 
och allmänna råd

håll avstånd 
och visa hänsyn
•  Stanna hemma om du har symptom

•  Hosta och nys i armvecket

•  Tvätta händerna ofta och noga

•  Håll avstånd till andra när du är ute

•  Åk ensam i hissen

•  Är du 70 år eller äldre uppmanas 
     du att begränsa dina nära kontaker

Vill du bo bekvämt i en nyproducerad 
lägenhet är kv. Pionjären något för dig
Till sommaren är lägenheterna i det första huset i kv. Pionjären redo för inflytt, det  
andra huset är klart till hösten. I kv. Pionjären erbjuder vi rymliga ettor, tvåor och treor 
fördelade på fem våningar. 

kv
. Pionjären

est. 2021

Det har varit ett stort intresse för lägenheterna i kv. Pionjären, uthyrningen har gått i rasande fart men än så länge finns det några lediga  
lägenheter kvar i det första huset. Vi har fått många frågor kring lägenheterna, bland andra om det finns bra garderobsmöjligheter, 
vilket ytskikt köket har, vad är det för golv samt om det finns möjlighet till visning av en lägenhet när huset är klart. På  
grund av rådande pandemi kommer vi inte genomföra några traditionella visningar, du kan istället gå en virtuell  
visning genom att scanna koden till höger, använd kameran i din mobil. I det första huset finns 30 lägenheter, i det andra 
25 och uthyrningsstart för lägenheterna i det andra huset blir nu i vår.  

Snabbfakta kv. Pionjären
Allmänt
Postfack vid huvudingång och tidningsfack vid lägenhetsdörr, alla 
lägenheter har en säkerhetsdörr klass 1 samt balkong/altan.

Golv
Det är genomgående ekparkett förutom i badrummet. I treorna 
ligger det klinker längsmed köksbänken. 

Hall
Rymlig hall med hatthylla och stor skjutgarderob.

Badrum
Helkaklat badrum med handdukstork, tvättmaskin och torktumlare.

Sovrum
Tyst läge med generösa skjutgarderober i det stora sovrummet. 

Kök
Spis med glashäll, mjukstängande lådor och luckor i råsågad ek, 
bänkskiva i trä och laminat, bänkbelysning med extra uttag,  
kombinerad kyl och frys i ettorna och tvåorna, full storlek på kyl 
och frys i treorna, möjlighet att montera diskmaskin. 

Vardagsrum
Stora fönster och öppen planlösning. 

Vi jobbar för det trygga boendet 
Det är sällan det finns bostadsområden som är helt problemfria.  
Störande grannar och sociala problem hos boende kan vara  
svåra, känsliga och tidsödande att hantera för områdesansvariga 
bovärdar och bosocial utvecklare.

Vi hjälper gärna till att förmedla kontakter, åtgärder och service 
men kan också vara en länk mellan de boende och förvaltningar 
i kommunen. Om du upplever att det finns problem i området, 
till exempel grannar som mår dåligt eller stör, hjälper AllboHus,  
tillsammans med bland andra omsorgsförvaltningen eller FAL, till att 
få ordning på situationen. Ju tidigare hjälp sätts in desto lättare kan 
det vara att lösa problemen.

Vi uppmanar hyresgästen att kontakta oss på AllboHus när olika 
problem uppstår. Vi jobbar alltid för att ge snabb professionell hjälp 
för att lösa situationen och alltid med utgångspunkt i vår värdegrund 
engagemang, trygghet och delaktighet. AllboHus har till exempel en  
särskild överenskommelse med Alvesta kommun när det gäller  
bostadsanpassningar. Vi vill stötta hyresgästen som är äldre eller har  
funktionsskillnad och behöver hjälp med att söka hjälpmedel eller 
bostadsanpassning för att få en bättre vardag.

För att skapa trygghet och få snabb hjälp samt för att kunna samverka 
för social hållbarhet, i hela kommunen, finns vi med i olika nätverk. 
Områdesansvariga bovärdar och bosocial utvecklare är ständigt 
uppdaterade på läget i våra bostadsområden via veckoträffar med 
FAL, fältassistenter, personal på fritidsgårdar och skolor samt polisen. 

Målet är ett långsiktigt arbete som verkar för det goda boendet.  
Genom att erbjuda aktiviteter som stärker samverkan och  
gemenskap arbetar vi förebyggande. Vi anser att alla ska få  
möjlighet att ta del av trygghetsåtgärder, om behovet finns. 

Förutom att vi aktivt jobbar vräkningsförebyggande tillsammans 
med FAL hjälper vi även till med att..

..göra hembesök och ha samtal med boende samt kontakta anhöriga.  

..kontakta socialtjänst, omsorgsförvaltning och övrig myndighet.

..kontakta sjukvården.

..sköta störningsärenden.

..göra hembesök hos alla parter.

..hitta orsaken till störningen och lösa den.

..medla vid behov.

..föreslå och upprätta avbetalningsplaner när boende inte betalar  
  månadsavgiften/hyran.

Alvesta kommun vidtar åtgärder för att 
ge stöd samt underlätta för det lokala  

näringslivet med anledning av coronaviruset.

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas 
flera företag i kommunen hårt. Alvesta kommun 

kommer därför att, tillsammans med de kommunala 
bolagen, på olika sätt försöka hjälpa och stötta 

företagarna. Det krävs kraftfulla och omedelbara 
åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar 

och därmed rädda jobben för våra kommuninvånare.

Du kan läsa mer om Alvesta kommuns åtgärder för att stötta  
företagandet på kommunens hemsida, alvesta.se.

lokalhyresgäst 

Redan 22lägenheter uthyrda!
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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
allbohus.se

Kundtjänst
- öppettider påsk 2021

Skärtorsdagen  8-16
Långfredagen  stängt
Annandag påsk stängt

Övriga vardagar har vi 
telefontid kl. 9-15 och 
öppet för bokade besök 
kl. 8-16 (lunchstängt 12-13).

Boka ditt besök genom att 
maila eller ringa till oss.

Beredskap
- efter ordinarie öppettider

Vid störningar och akuta 
fel i lägenheten. Om någon 
till exempel har fastnat 
i hissen eller om det  
sker en vattenläcka, ska  
beredskapen kontaktas.

0472-153 85


