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Nu har många personer härliga sommarveckor framför sig. 
Men när andra tar semester och njuter med exempel-
vis lata dagar på stranden, finns det några som har 
det extra svettigt hos oss på AllboHus. Dit hör 
naturligtvis alla våra feriearbetare, ca 50 st. 
De jobbar och ser till att det är helt, rent 
och snyggt på våra områden för att skapa 
trivsel bland våra hyresgäster.
 
Det händer en hel del i AllboHus just nu, jag 
vill nämna några händelse här nedan.
 
Vårt första trygghetsboende i Alvesta 
kommun, Liljan i Vislanda är fullt färdigt och 
vi hälsar alla nya hyresgäster välkomna.
Nybyggnation av 12 st. lägenheter på Banérs-
gatan i Moheda, där vi utsattes för en brand våren 
2020, startar upp under hösten.
I vårt befintliga fastighetsbestånd satsar vi nu mycket  
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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. 

Stefan Blomkvist, VD AllboHus

VD har ordet

krafter på att renovera ett antal lägenheter för att skapa  
ekonomiskt hållbara och attraktiva  fastigheter.

Vi gör en intern omorganisation med framförallt  
Områdesansvariga Bovärdars roller i företaget 

där de kommer vara ute på området mer tillsam-
mans med servicepersonalen, och syftet är att 

öka den upplevda tryggheten, servicen och 
trivseln för våra hyresgäster.
 
Jag vill passa på att skicka ett stort tack 
till er alla för ert tålamod och er förstå-
else i dessa tider. Det är fortfarande en  

annorlunda vardag och vi har med anled-
ning av pandemin fått justera vårt arbetssätt.  

Detta innebär bland annat vi inte kan besöka  
er vid ”icke-akuta” ärenden och att vårt kontor  

är fortsatt stängt för obokade besök.
Jag önskar er en fantastisk sommar och var rädda om 

er själva och varandra!

Förändring i vår organisation 

Just nu händer det mycket hos oss på AllboHus, vi jobbar  
ständigt på förbättring.
 
Vi har under våren och försommaren arbetat med att uppdatera  
våra IT-system. I samband med detta har vi gått över från  
Bostads-appen till en web-baserad Mina sidor. Inloggning sker som  
tidigare med användarnamn och lösenord eller via Bank-id på  
allbohus.se.

Under våren har ett flertal personalförändringar skett. Ilian Dossev 
har påbörjat en övergång från att vara områdesansvarig Bovärd till 
att arbeta med Projektledning Utveckling internt inom AllboHus. 
Dennis Lööv som varit Bosocial utvecklare under några år har 
gått tillbaka till kundfrågor och jobbar numera som Kundansvarig 
tillsammans med vår Uthyrnings- och Kundtjänstavdelning. Hans  
tidigare tjänst som Bosocial utvecklare har Hossein Khoshnood 
tagit över, Hossein var även han tidigare områdesansvarig Bovärd.

Under hösten kommer kompletteringar inom Bovärdsgruppen att 
göras. I samband med detta kommer varje område få en egen grupp 
som kommer vara på plats i området varje vardag. Varje grupp  
består av Bovärd, reparatör, utemiljö samt lokalvård. Hela gruppen 
kommer att vara placerad under vår Serviceavdelning med Stefan 
Fransson som ansvarig chef. Stefan Fransson får nu ansvar över all 
personal som arbetar ute bland våra områden och vi ser detta som 
en stor fördel.

Genom att samordna all vår personal i de geografiska områdena där 
de jobbar, hoppas vi på att öka närheten till Dig som hyresgäst.

Visst är det roligt att hoppa och leka i en studsmatta och härligt 
med ett svalkande dopp i sommarvärmen. Men för din och  
andras säkerhet är det inte tillåtet att ha studsmatta eller att ha 
någon typ av pool uppställd i anslutning till boendet. 

Det gäller både på ytor som tillhör dig som hyresgäst, som balkong 
eller uteplats och på ytor som ägs av AllboHus. Vi som fastighets-
ägare har det yttersta ansvaret om olyckan skulle vara framme 
och har därför rätt att plocka bort exempelvis en studsmatta från  
platsen. Besök gärna en av Kommunens alla mysiga lek- och bad-
platser istället.

Nej till studsmatta och pool
- För din och andras säkerhet 
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Vi på AllboHus

Längorna i Moheda
Under oktober månad kommer fönster och ytterdörrar bytas i 
området Längorna i Moheda. Ytterdörrarna kommer bytas till  
säkerhetsdörrar. I samband med att fönster byts, kommer även  
altandörrar att bytas. AllboHus är glada över att kunna meddela  
att vi hittat en entreprenör som åtagit sig arbetet med att byta  
taken på fastigheten under samma period som fönster- och dörr-
byten sker.

Övre & Nedre Björklövet i Alvesta
Arbetet med att byta ut altandörrar med tillhörande fönsterparti 
i fastigheterna Övre & Nedre Björklövet i Alvesta beräknas börja i 
september och kommer pågå i ca 1-2 månader.

Kommande renoveringar 

Söderbacka i Alvesta
På Söderbacka i Alvesta kommer AllboHus att fortsätta renovera 
lägenheter under hösten. Tanken är att renovera ytterligare 15 
badrum samt måla om i lägenheterna och byta slitna golvmattor. 
AllboHus kommer även att se över köksbeslagen och byta till nya 
handtag. Arbetet beräknas starta under mitten av september.

Mer information lämnas till berörda hyresgäster
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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 även vid behov av stöd. Om till exempel 
hemtjänst, larm eller andra insatser är aktuellt. 

Den 1 juni flyttade de första hyresgästerna in i vårt nya Trygghets-
boende Liljan. Med sitt läge precis intill Björklidens Serviceboende 
och med närheten till Vislanda centrum blir boendet tryggt och 
bekvämt för dig som fyllt 75 år. I huset finns 11 lägenheter och i 
mitten av huset en gemensamhetslokal för samvaro. 

Varje vecka kommer en Trygghetsvärd finnas på plats, detta för att 
främja trivsel och i samråd med de boende, ordna gemensamma 
aktiviteter.

Liljans 11 lägenheter är fördelade på två våningar. De är i storle-
karna 2-3 rum och kök. Alla lägenheter är utrustade med tvättma-
skin och torktumlare i badrum samt eget separat förråd. Det finns 
hiss att tillgå och miljöhus på gården.

När du går in genom dörren i varje lägenhet möts du av öppna ytor. 
Alla lägenheter är utrustade med antingen en rymlig uteplats eller 
balkong. Tänk dig att sitta med eftermiddagskaffet i solskenet och 
lyssna till porlet från den lilla bäcken som rinner genom lövskogs-
partiet på baksidan och höra fåglarna som kvittrar.

Bo och trivs på Trygghetsboendet Liljan i Vislanda! 

Trygghetsboendet Liljan
Det bekväma boendet i Vislanda för dig som fyllt 75 år

TRYGGHETSBOENDET

LILJAN

2 rok á 53,5 m²
7 023 kr/månad

Exempellägenheter
Avvikelser kan förekomma

3 rok á 67 m²
8 795 kr/månad

Hus: 1 st

Antal våningar: 2 st

Antal lägenheter: 11 st, 2 rok (9 st), 3 rok (2 st)

Värme och vatten: Ingår i hyran

Hushållsel: Tillkommer på hyran

Förråd: Ja, separat förråd

Tvättstuga: Egen tvättmaskin och torktumlare i badrum

Golv: Parkett, våtrumsmatta i badrum, klinker i hall

Uteplats/balkong: Ja, balkong eller uteplats

Gemensamhetslokal: Ja

Trygghetsvärd: Ja

Hiss: Ja

Boinfo

Lägenheterna på Trygghetsboendet Liljan hyrs ut på samma villkor som vanliga lägenheter med åldersgränsen som 
enda skillnad. Du måste alltså vara registrerad i AllboHus bostadskö. Uthyrningen sker via den ordinarie bostadskön 
vilket innebär att den sökande som har högst köpoäng blir erbjuden att hyra lägenheten. Det är lätt att registrera sig, 
följ bara stegen nedan. Besök även vår hemsida www.allbohus.se eller kontakta vår Kundtjänst för att få veta mer.

1.  Registrera dig på Mina sidor via allbohus.se.

2.  När du är inloggad väljer du Lediga lägenheter.

3.  När du hittat den lägenhet du är intresserad av klickar du på Läs mer.

4.  Nu kan du läsa mer om lägenheten och området och vill du göra en intresseanmälan för denna lägenhet klickar 

      du på Gör intresseanmälan.

5.  Den person som har högst köpoäng samt uppfyller uthyrningskraven blir erbjuden att hyra lägenheten. 

Än finns det chans att hyra en av lägenheterna!
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Vi renoverar
Hagagårdsvägen och Ängagårdsvägen

             Välkomna till nybyggda  

Kv. Pionjären i Alvesta

AllboHus planerar att genomföra både in- och utvändiga  
renoveringar i de 4 fastigheterna på Hagagårdsvägen och 
Ängagårdsvägen. Anledningen till renoveringen är att det är 
många delar i husen som är gamla och inte uppfyller de krav vi 
har på våra hus. 

De aktuella renoveringarna berör fasad, entré, internetuppkoppling, 
tvättstuga, ventilation och fönster, WC/badrum samt en ny inner-
gård. Tanken är att våra hyresgäster ska kunna bo kvar i lägenhe-
terna under tiden renoveringen pågår. Renoveringen kommer att  
genomföras i 2 etapper. Den första etappen, som innefattar bland 
annat fasad och fönster, startar under 2021 och den andra etappen 
planeras att dra igång under 2022.

Eftersom standarden i lägenheterna höjs av den renove-
ring vi planerar att utföra kommer hyran att påverkas. Ef-
ter renoveringen kommer vi också att införa individuell mät-
ning och debitering (IMD) av vatten. Hyreshöjningen och  
införandet av IMD är förhandlat med Hyresgästföreningen. 

Under projektets gång kommer det att finnas en ombyggnadsvärd 
till hyresgästernas förfogande. Ombyggnadsvärden representerar 
AllboHus och hjälper er med alla era frågor som kan uppkomma i 
samband med renoveringen.

Hyr en lägenhet i kv. Pionjären och få alla fördelar med en  
hyresrätt. Slipp fundera över underhåll som snöskottning,  
reparationer, gräsklippning, trappstädning och mycket mer. 
Här kan du leva gott och njuta av vardagen. I kv. Pionjären erbjuder 
vi rymliga ettor, tvåor och treor fördelade på fem våningar. 

Ett stenkast från centrala Alvesta, vid Sköldstavägen, ligger  
AllboHus senaste tillskott, kv. Pionjären. Här finns 2 nya höghus 
med totalt 55 välplanerade och trevliga lägenheter i storlekarna 
1 rok – 3 rok. Lägenheterna har antingen egen balkong eller ute-
plats och AllboHus har omsorgsfullt valt material och ytskikt för 
att skapa hemtrevnad. Standard för alla lägenheter är helkaklat 
badrum med tvättmaskin och torktumlare, ekparkett, klinker i  
hallen och längsmed köksbänken.

Nya fasadfärger

Trevligare tvättstuga

Inbjudande entré

Fräschare WC/badrum

Mysigare innergård Bättre luft

Snabbare internet

Detta omfattas av renoveringen
De gamla fasadplattorna och cellplasten 
tas bort och nya fasadskivor av fiberce-
ment sätts på väggarna. Husen får var sin 
färg på gavlar, och entréer samt på väggen 
på balkongen. Rött, gult, grönt och blått i 
ljusa toner.

Från kv. Pionjären har du nära till butiker, restauranger, skola, vård-
central, idrottshall och simhall. 100 meter bort finns vackra Haga-
parken som bjuder till utomhusaktiviteter för stora och små. I anslut-
ning till parken finns ett elljusspår för joggingturer och promenader.

Nu har vi publicerat lägenheterna i hus 2 på vår 
hemsida allbohus.se 

Gå en digital rundtur 
i lägenheterna genom 
att scanna koden. 

Hus: 2 st

Antal våningar: 5 st

Antal lägenheter: 55 st

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

Varmhyra: Ja

El och vatten: Individuell mätning och debitering

Förråd: Ja, separat ej uppvärmt förråd

Tvättstuga: Egen tvättmaskin och torktumlare i badrum

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

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

Uteplats/balkong: Ja, balkong eller uteplats

Hiss: Ja

Boinfo



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

Måndag - fredag 
telefontid kl. 9.30-15 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


