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Sommaren är här och vi kan alla
njuta av längre dagar och den
grönska som spirar i våra områden
och i naturen.

NYA NOLTORPSSKOLAN

I föregående nummer kunde du läsa om våra förberedelser för flyktingmottagande. Då efterfrågan
förändrades behövde våra boenden inte tas i bruk,
men jag är otroligt stolt över det arbete som vi
gjorde i samverkan med kommunen som på kort tid
gjorde det möjligt med flyktingmottagande.
En annan sak att vara stolt över, är att vi kom på
andra plats i Sveriges Allmännyttas tävling Årets
bästa renovering. Juryns motivering för vår utveckling av Mjörngatan (nedkortad): ”Väl genomarbetat
projekt. Ett fint sätt att bevara husens gamla
60-talsstil framför allt i fasaderna. Stor valfrihet för
hyresgästerna”. Vi hoppas så klart att ni hyresgäster
som bor i området trivs och är lika stolta!
Alingsåshem har en viktig roll i att göra Alingsås
till en attraktiv och trygg plats att leva och verka i.
I det här numret kan du läsa om hur vi tar tempen
på våra bostadsområden för att utveckla dem på
bästa sätt.

En viktig etapp i förnyelsen av Noltorpsskolan är klar och snart flyttar eleverna in.
Du kan också läsa om planerna för den nya
idrottshallen och den kommande konstnärliga
utsmyckningen Tänka ihop.
7.

MJÖRNGATAN UPPMÄRKSAMMAS

Vår fleråriga renovering av 1960-talsområdet
på Mjörngatan kom på andra plats i tävlingen
Årets bästa renovering!
9.

SOMMARSKOLOR

Foto: Magnus Lundin

Vi har också en ny satsning på sommarjobbare från
våra bostadsområden, och tack vare vår samverkan
med föreningar i kommunen kan vi erbjuda våra
yngre hyresgäster sommaraktiviteter.
Njut av nuet och ha en riktigt härlig sommar!

Energi, samarbete, rörelse, gemenskap – det
vill vi erbjuda under sommarlovet. Därför
erbjuder vi även i år sommaraktiviteter.

MIKAEL DOLIETIS
VD Alingsåshem

12.
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ÄNTLIGEN GRILLSOMMAR!

Tips och trix för en säker och hälsosam
grillsommar.

I KORTHET

NY FASAD PÅ GAMMALT HUS Under maj har vi renoverat södra fasaden, och delar av sockeln, på
Alströmerska magasinet, även känt som Alingsås museum. Vi har knackat bort betongblandad puts från
1950-talet och lagt på ny kalkputs enligt gamla metoder. Hur vi tänkt kring renoveringen av ett hus från
1730-talet kan du läsa mer om i nästa nummer av Nytt från Alingsåshem.

AKTIVITETSPENGAR FÖR
ÖKAD TRIVSEL

Du som är hyresgäst hos Alingsåshem kan
ansöka om aktivitetspengar för att genomföra aktiviteter eller göra inköp som bidrar till
ökad trivsel i ditt bostadsområde. Aktivitetspengarna ska bidra till ökad gemenskap och
trivsel för dig och dina grannar.
Pengarna administreras av Hyresgästföreningen, men du behöver inte vara medlem där för
att kunna söka pengar. Du ansöker genom att
fylla i blanketten Aktivitetspengar som du
hittar www.alingsashem.se. Blanketten kan du
lämna i vår kundmottagning eller posta till:
Alingsåshem
Box 146
441 23 Alingsås

Alingsåshem och Hyresgästföreningen
beslutar gemensamt om pengar kan beviljas.

FLER LADDSTOLPAR
I VÅRA OMRÅDEN
Nu kommer det fler laddstolpar till
Alingsåshems bostadsområden!
Under våren har vi i samarbete med Alingsås Energi
kunnat inviga en stolpe på
Sävevägen, och förberett för
stolpar på Valhallavägen och
Borgmästarevägen. Varje
stolpe har två uttag och
betalas via Plugsurfing.
Mer information om laddstolpar i Alingsås
hittar du på Alingsås Energis hemsida
https://www.alingsasenergi.se/ladda-elbil/

KOM IHÅG ATT SÄTTA
FAST DIN ROUTER

Har du satt in en router i mediaskåpet i
hallen? Kom ihåg att sätta fast den ordentligt
– till exempel med ett buntband. En lös router
riskerar att ramla ut när skåpet öppnas och då
kan fibern slitas av. Kostnaden för att reparera
fibern debiteras i så fall dig som hyresgäst.
#2 2022

3

VI UTVECKLAR
Entré till grundsär- och träningsskolan

EN SKOLA FÖR ALLA
Den nya byggnaden på Noltorpsskolan är klar. Efter sommaren
börjar eleverna i sin nya skola.

År 2020 revs den gamla delen av skolan och i två
års tid har en ny skolbyggnad tagit form. En annorlunda skolbyggnad med stora fönsterpartier och
milda färger som ska rymma både grundskola och
grundsärskola. Den nya skolan byggs i två plan till
skillnad från den gamla skolan som var i ett plan.
– Färger, detaljer och material har valts ut för att
skolan ska smälta in i omkringliggande miljö, säger
Lina Karlsson, projektledare på Alingsåshem.
EN BEHAGLIG INOMHUSMILJÖ
I den nya skolan har stor hänsyn tagits till verksamhetens önskemål och man har försökt skapa en så
inbjudande miljö som möjligt.
– Vi vill att barnen på Noltorp ska känna sig stolta
över sin nya skola, säger Lina Karlsson.
Färgerna är dämpade pasteller och det finns många
sociala ytor som ska inbjuda till grupparbeten, läxläsning och en lugnare miljö.
– Läsgrottan i biblioteket hoppas vi blir en omtyckt
plats att sitta på när man vill ha lugn och ro,
säger Ingela Lindahl, tidigare rektor på Noltorpsskolan, nuvarande lokalsamordnare för den nya
skolan. Den ska bjuda in till paus.
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Skolan är numera ”skofri”, vilket innebär att man
inte använder uteskor inomhus. Därför har kapprummen även plats för skor.
– Det blir en behagligare miljö för alla utan uteskor,
förklarar Ingela Lindahl. Mindre smuts, lägre ljudnivå och skönare för fötterna!
FLER UTRYMMEN FÖR MINDRE GRUPPER
Den nya skolan har flera ingångar: varje årskurs,
liksom grundsärskolans olika avdelningar, har sin
egen entré. I inomhusmiljön har det tagits stor hänsyn till möjlighet att kunna arbeta i mindre grupper
och även för de elever som behöver extra stöd. Till
varje klassrum ingår ett antal mindre grupprum.
Även fritidslokalerna ligger i anslutning till klassrummen.
– Den nya skolan är anpassad för elevers olika
individuella behov, säger Lina Karlsson. Det har
varit viktigt för oss att bygga en skola som ger alla
barn förutsättningar till en trygg skolmiljö.

NOLTORPSSKOLAN
Noltorpsskolan byggs om- och till och ökar
kapaciteten från 460 till 640 barn. I om- och tillbyggnationen ingår också en fullstor idrottshall
och renovering av den befintliga skolbyggnaden.
Projektet beräknas vara klart 2024.

VI UTVECKLAR

En ljusgård med 6 meter i takhöjd, och en
gradäng där eleverna kan sitta

Den nya, mysiga läsgrottan där eleverna kan
ta en paus, till exempel med en spännande bok

IDROTTSHALL SOM BJUDER IN
Noltorp är ett område i utveckling.
En större idrottshall med plats för
aktivitet både dag- och kvällstid blir
snart en ny, attraktiv tillgång för
området.

Den nya idrottshallen beräknas stå klar hösten
2023. Där kommer idrottslektioner hållas på dagtid,
och på kvällar och helger är lokalen öppen för
uthyrning till föreningar
och privatpersoner.

Projektledare
Lina Karlsson

– En ny och större idrottshall blir en tillgång för hela
stadsdelen Noltorp, säger
Lina Karlsson, projektledare på Alingsåshem. Vi
hoppas på mycket idrottsaktiviteter i hallen under
kvällstid och att det även
lockar besökare från andra
stadsdelar till Noltorp.

DELBAR HALL GER MER AKTIVITET
Den nya hallen har måtten 40x20 meter, vilket gör
att den klassas som fullstor. Dessutom är den delbar
i två för att möjliggöra att flera klasser har idrottslektion samtidigt eller att två föreningar utnyttjar
hallen parallellt under övriga tider.

Det kommer finnas totalt sex stycken större omklädningsrum och två enskilda omklädningsrum.
Under tiden som skolans matsal renoveras kommer
halva idrottshallen även fungera som matsal och
kök.
ALLTING HÄNGER IHOP
Delar av den nya idrottshallen kommer kläs in i
samma panel som den nya skolbyggnaden så det
blir tydligt att hela skolområdet hänger ihop.
– Det ger en känsla av samhörighet och ger också en
enklare orientering om man inte känner till området. Man kan se vilka byggnader som hör till skolan,
säger Lina Karlsson.
Bygget av den nya idrottshallen startar med markarbeten i augusti i år.
#2 2022
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VI UTVECKLAR

”TÄNKA IHOP” –
EN VINNANDE MÖTESPLATS

Annika Oskarssons konstnärliga
gestaltning "Tänka ihop".
Fotomontage: Thomas Nordström

En positiv mötesplats både under
och efter skoltid, det är tanken
med den konstnärliga utformningen
"Tänka ihop" som ska stå utanför
den renoverade Noltorpsskolan.
Förra våren gjorde Alingsås kommun en upphandling av konstnärlig utformning i anslutning till den
nya Noltorpsskolan. Fem värdeord skulle genomsyra gestaltningen: mångfald, tillgänglighet, rörelse,
överraskning och gemenskap. Av alla bidrag som
kom in valdes tre finalister, och till slut stod det
klart att Annika Oskarssons förslag "Tänka
ihop" stod som vinnare.
LJUSSKULPTURER LYSER UPP
"Tänka ihop" består av två ljusskulpturer som symboliserar att tänka ihop, och lösa saker tillsammans.
Konstverket tänds upp när det blir mörkt ute, och
genom en rörelsedetektor ändrar verket färg när
någon rör sig på platsen.
Tanken är att skulpturerna ska skapa en plats där
alla kan mötas och känna sig trygga, både på dagen
och på kvällen. Delar av skulpturerna fungerar
också som sittplatser.
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ELEVERNA ENGAGERAS I GESTALTNINGEN
Ett av bedömningskriterierna i tävlingen var att
eleverna på skolan ska involveras i den konstnärliga
processen. I workshops kommer därför eleverna på
Noltorpsskolan tillsammans med konstnären och
pedagoger att skapa egna ljuslyktor eller former
som filtrerar ljus, inspirerade av de framtida
skulpturerna vid skolan.
Detta är något skulptören Annika Oskarsson ser
fram emot.
– Det blir en gemensam resa tillsammans med
eleverna fram till att verket står på plats, säger hon.
Det ska bli spännande att möta eleverna på
Noltorpsskolan och höra deras tankar.
Konstverket beräknas att stå klart framför
Noltorpsskolans entré lagom till skolstart
hösten 2024.
"NOLLKOMMAFEMPROCENTSREGELN"
Alingsås kommun har en regel som innebär att
0,5 % av den totala byggkostnaden ska avsättas till
konstnärlig gestaltning vid om- och nybyggnation.
Detta för att bidra till mer konst i det offentliga
rummet. Många andra kommuner i Sverige har
liknande regler.

VI UTVECKLAR

MJÖRNGATAN
UPPMÄRKSAMMAS

Alingsåshems renovering av Mjörngatan i Noltorp var en av tre
finalister i Sveriges allmännyttas tävling Årets bästa renovering 2022,
och kom på en mycket hedrande andraplats.
Kvarteret Bananen på Noltorp är ett klassiskt
1960-talsområde som de senaste åren fått ett rejält
lyft. Renoveringen är ungefär halvvägs i processen,
och trots att allt inte är klart var projektet en av tre
finalister i den årliga tävlingen anordnad av
Sveriges Allmännytta*.
HELHETSTÄNK
Renoveringen av Bananen är en del i Alingsåshems helhetsgrepp kring utvecklingen av Noltorp:
ett arbete som påbörjades för flera år sedan med
stamrenovering på Bollvägen, byggnation av de två
punkthusen Noltorpshöjd och trähuset Pumpan
med ungdomslägenheter. Även om- och tillbyggnationen av Noltorpsskolan är en del i vår satsning på
området.
— När vi renoverar eller bygger nytt ser vi inte bara
till det enskilda projektet utan vi strävar också efter
att området ska bli så bra som möjligt. Dialogen
med våra hyresgäster har varit viktig för att vi ska
genomföra rätt åtgärder, säger Mikael Dolietis, VD
på Alingsåshem.
OMFATTANDE RENOVERING
Projektet på Mjörngatan har delats in i tre etapper.
Under första etappen har vi bland annat renoverat
38 lägenheter, förnyat ventilationen, installerat

*Sveriges Allmännytta är en bransch- och intresseorganisation för
över 300 kommunala och privata bostadsföretag.

JURYNS KOMMENTAR
”Väl genomarbetat projekt. Ett fint sätt att
bevara husens gamla 60-talsstil framför allt i
fasaderna. Bra byggprocess tack vare en
framgångsrik partneringmodell. Stor valfrihet
för hyresgästerna.”
bredband och omvandlat en tvättstuga och en lokal
till två nya lägenheter. Dessutom har vi byggt en ny
och fristående tvättstuga med sedumtak och infört
energismarta lösningar.

"Dialogen med våra hyresgäster
har varit viktig för att vi ska
genomföra rätt åtgärder"
VARSAMT
Att ta vara på husens och områdets kvaliteter har
varit viktigt för oss. Att tillverka nya entrédörrar i
originalutförande i trä är till exempel ett sätt att
bevara husets stil och själ. Av samma anledning har
vi valt att rusta upp fasaden till nyskick, men
behålla utseendet från 1960-talet.
– Vi försöker göra renoveringar varsamt där vi
moderniserar, men ändå bevara stilen och originalkänslan, berättar Mikael Dolietis.
#2 2022
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VI ARBETAR HÅLLBART

Snyggt och tryggt! Det är uppdraget
för de åtta sommarjobbare från våra
områden som kommer att arbeta
tillsammans med våra miljövärdar i
sommar.

SOMMARJOBB PÅ HEMMAPLAN
I år erbjuder vi sommarjobb till ungdomar som bor
hos Alingsåshem. Av drygt 50 ansökningar lottades
åtta ungdomar fram. Ungdomarna, som är mellan
16-19 år, kommer arbeta i par tillsammans med våra
miljövärdar och ansvara för yttre skötsel på våra
gårdar, i källare och tvättstugor i våra bostadsområden.

för ungdomarna att få in en fot i arbetslivet och
sysselsättning i sommar. Sommarjobben medför
också andra positiva effekter.

– Jag önskar vi kunde anställa alla som sökte, säger
Lotta Bohlin kundservicechef som intervjuat de åtta
sommarjobbarna. De
visade sådant driv och
engagemang att jag
hoppas de alla får upp
ett intresse för fastighetsbranschen!

– Vi hoppas på en ökad förståelse för hur mycket
arbete som vi lägger ner i våra områden på att till
exempel plocka skräp och rensa källargångar, säger
Lotta. Vi ser också fram emot att få ungdomarnas
perspektiv på hur de uppfattar sin boendemiljö i
våra områden. Vi kan lära av varandras kunskaper
och erfarenheter och hoppas kunna väcka intresse
för fastighetsbranschen!

ÖKAT INTRESSE OCH
FÖRSTÅELSE
Att erbjuda sommarjobb till ungdomar i
våra egna bostäder är
en del av vårt sociala
hållbarhetsarbete. Det
innebär en möjlighet

Kundservicechef
Lotta Bohlin
Foto: Catharina Fyrberg
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"Jag önskar vi kunde anställa
alla som sökte"

SOMMARJOBB 2023
Även nästa år finns möjlighet att söka sommarjobb för dig som är 16-19 år och bor i ett av våra
bostadsområden. Vi aviserar i trapphus och i
våra digitala kanaler när det är dags att skicka in
ansökan!

VI ARBETAR HÅLLBART

Citronens utegym,
plats för parkourskolan

DET HÄR ÄR PARKOUR

Alingsås FC
Summer Camp 2021

Parkour är en träningsmetod där man tränar
på att smidigt och kontrollerat ta sig över
olika typer av hinder i omgivningen. Träningen
innehåller till exempel hopp och volter men
alla kan vara med efter sin förmåga.

SOMMARSKOLOR
Energi, samarbete, rörelse, gemenskap – det vill vi erbjuda under
sommarlovet. Därför sponsrar vi sommarskolor i våra bostadsområden
och erbjuder gratis platser till våra yngre hyresgäster.

Vi tycker det är viktigt att sponsra lokala föreningar,
som har aktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill
bidra till inkludering och ge fler barn och ungdomar
möjlighet till en aktiv fritid.
FOTBOLLSSKOLOR I NÄROMRÅDET
KIK:s fotbollsskola håller till på Noltorp, Holmalunds mellan Östlyckan och Brogården och Alingsås
FC har sitt Summer Camp på Mjörnvallen.
– Att vi kan erbjuda våra yngre hyresgäster en rolig
och minnesvärd aktivitet på sommarlovet känns
värdefullt för oss, säger Nina Johansson,
kommunikatör på Alingsåshem. Det ger något tillbaka till våra hyresgäster och det är så vi vill
jobba med våra sponsringssamarbeten.
NYHET MED PARKOUR PÅ NOLTORP
I år samarbetar vi med parkourklubben Velox
Freerun och testar en ”prova-på-skola” på Noltorp i
sommar. Vid utegymmet på Citronen kommer den
tjocka mattan rullas ut och utegymmet användas
som redskap för alla barn och ungdomar som vill

prova på parkour under två dagar tillsammans med
aktiva och ledare från Velox.
Anya Bengtsson Phootara är parkourledare och är
ansvarig för sommarskolan.
– Det som är så bra med träningen är att du ofta utvecklas snabbt. Du kan börja från noll, utan att ens
ha gjort en kullerbytta tidigare, och efter två dagar
har du fattat grejen.

KOSTNADSFRI
PROVA-PÅ-PARKOUR
Datum:
Tid:
Ålder:
Plats:

10–11 augusti
klockan 13–16
6–15 år
Utegymmet på Citronen,
bakom Citrongatan 16
Anmälan: fyll i blanketten på
www.alingsashem.se senast 31 juli
#2 2022
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Mattias Adolfsson,
hållbarhetskonsult

ATT TA TEMPEN PÅ ETT
BOSTADSOMRÅDE
För att veta om du har feber
behöver du ha koll på din normaltemperatur. För att ta reda på
hur ett bostadsområde "mår" är
det annat som behöver mätas och
utvärderas.

I december 2021 presenterade Fastighetsägarna
GFR rapporten ”Så skapar vi socialt välmående
bostadsområden.” Rapporten var ett initiativ från
fastighetsbranschen för att utveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu är det
dags att följa upp det arbetet som gjordes då.
ETT VÄRDEFULLT UPPDRAG
Mattias Adolfsson, hållbarhetskonsult, leder Alingsåshems medverkan i trygghetsprojektet och tycker
att uppdraget är viktigt.
– Det är värdefullt att jobba med människors
trygghet. Det handlar om livsförutsättningar. Man
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ska kunna vara trygg där man bor, går i skola och
förskola.
Arbetsgruppen, där Alingsåshem ingår, ska tillsammans med sociologen Maria Wallin ta fram en bedömningsmall och handlingsplan för konfliktlägen.

"Det är värdefullt att jobba med
människors trygghet. "
SAMARBETE FÖR SAMLAD BILD
Rent konkret, vad är det som ska göras? Först
sammanställer Mattias all information från våra
största bostadsområden. Det innebär samarbete
med polisen, socialtjänsten, fältassistenter, säkerhetsgruppen inom Alingsås kommun och vårt
vaktbolag Securitas. Alingsåshems störningsstatistik
och erfarenheter från våra medarbetare bidrar också
till helhetsperspektivet. Informationsinsamlingen
är en form av temperaturmätning som kontinuer-

VI ARBETAR HÅLLBART

• Erfarenheter från medarbetare

C

• Erfarenheter från andra aktörer
• Inbrott/inbrottsförsök
• Störningsärenden
• Skadegörelse
• Polisärenden

HUSKURAGE
Huskurage handlar om att förebygga och
förhindra våld i hemmet. I alla våra trapphus finns
information om vad du kan göra om du misstänker
att en granne far illa.
1. Knacka på
Om du känner dig trygg, stå kvar, fråga om allt är
okej och beskriv vad du hört och oron du känner.
Om det känns otryggt, knacka på och gå därifrån.
2. Hämta hjälp
Ta hjälp av grannar, det ökar tryggheten och tillsammans kan ni uttrycka er oro och omtanke.
”Vi hörde något, vi blev oroliga, vi vill hjälpa till.”
3. Ring polisen
Kontakta alltid polisen i första hand vid hotfulla
och akuta situationer.

VIKTIGA TELEFONNUMMER
Nödnummer
112
(vid fara för liv, egendom eller miljö)
Polis (inte brådskande)
114 14
Störningsjour (Securitas)
0322 – 61 77 77

ligt kan följas upp. Ser vi till exempel en ökning av
skadegörelse kan det vara en indikation på att något
behöver göras.
– Nu är vi i en kartläggningsfas. Sedan går vi in i en
förvaltningsfas. Där ska vi hitta stöd för att fortsatt
kunna indikera förändringar och sätta in åtgärder
utifrån det.

Socialtjänsten
Brottsofferjouren
Kvinnofridslinjen
Kvinnojouren Olivia

0322 – 61 60 00
0322 – 63 97 97
020 – 50 50 50
0322 – 137 65

GÅR PÅ DJUPET
Att Alingsåshem medverkar i projektet ser Mattias
som ett sätt att samla bolagets arbete inom trygghet.
Sedan tidigare är Alingsåshem anslutna till Huskurage som verkar för att förebygga och förhindra våld
i nära relationer. Trygghetsvandringar i våra
bostadsområden och ett nära samarbete med
polisen, bland annat kring grannsamverkan, är
två andra exempel på hur Alingsåshem arbetar för
trygghet i våra bostadsområden.

"Det handlar om livsförutsättningar.
Man ska kunna vara trygg
där man bor"

Dialog med medarbetare, Securitas och fältassistenter är
ett viktigt verktyg i insamlingen av information.

– Det här projektet är ett sätt för oss att gå in på
djupet för att ta reda på vad som skapar trygghet
och trivsel, i stället för att gissa, förklarar Mattias.
Samtidigt kan vi bidra till att utveckla en allmän
metod för att kartlägga och agera i trygghetsfrågan,
avslutar han.
#2 2022
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ÄNTLIGEN
GRILLSOMMAR!
GRILLSÄKERHET

Det här gäller i Alingsåshems bostadsområden.
1) Vilken typ av grill får användas på
balkongen?
På balkongen får bara elgrill användas.

Nu är sommaren och grillarnas
högsäsong här. Här har vi samlat
lite tips för att göra grillningen
mer säker och hälsosam.

2) Vilken typ av grill får användas på uteplats,
gård eller radhusträdgård?
Vi rekommenderar elgrill, då det minskar risken
för brand och osar mindre. Det går dock också bra
att använda gasol- eller kolgrill som står på tryggt
avstånd från huset.
3) Får grillen lämnas kvar på gården?
Engångsgrillar ska alltid tas bort när de svalnat.
Andra typer av grillar kan stå kvar under
sommaren. Se bara till att den inte är i vägen för
grannar eller trädgårdsskötsel. Kom ihåg att plocka
in grillen till hösten.
4) Var ska askan slängas?
Vänta tills askan har svalnat, släng den sedan som
brännbart avfall (inte som matavfall).
5) Vad gäller kring gasol?
Inne i en lägenhet i ett flerbostadshus får du
hantera en gasolbehållare som är max 5 liter (blå
campingbehållare). Du får ha max 2 st sådana
behållare i din lägenhet.
På en öppen balkong får behållarstorlek P11
(max 30 liter) förvaras. För en inglasad balkong
gäller samma förvaringsregler som inomhus.
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CHECKLISTA VID GRILLNING

I radhus är endast gasolbehållare som är mindre
än 30 liter tillåtna.

• Ha vatten nära till hands ifall du behöver
släcka snabbt.
• Följ instruktionerna för tändvätska och
andra tändhjälpmedel.
• Håll grillen under uppsikt när den tänd.

Du får inte förvara gasol på vinden, i källarförrådet,
i garage i bottenplan eller i garage för flera hushåll.

Fakta från msb.se, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap

#2 2022

BO HOS ALINGSÅSHEM
GRILLA NYTTIGARE
1) Sänk temperaturen i grillen om det går och vänd
det du grillar ofta för att undvika att det bränns vid.
2) Det mesta som är hälsosamt i annan matlagning
går också bra att grilla, som fisk, skaldjur, grönsaker
och magert kött.
3) Gör nyttiga tillbehör. Kombinera det grillade
med en stor grönsallad med nötter och nektariner,
eller fräscha grönsaker som coctailtomater,
sockerärtor och gurka skuren i stavar.

GRÖNSAKSSPETT

Tänk "fem färger på tallriken"! Blanda färgsprakande grönsaker, lök, färska örter, gröna blad,
frukter och bär som innehåller massor av nyttiga
vitaminer och antioxidanter.

1) Skölj och skär valfria grönsaker/frukter i någorlunda lika stora bitar. Du kan till exempel använda
zucchini, rödkål, aubergine, svamp, tomat, paprika,
ananas, majskolvar eller vattenmelon.

4) Våga byta ut den klassiska potatissalladen
mot hummus, tzatziki eller guacamole.

2) Blanda en marinad i en bunke och vänd runt
grönsakerna i den. Några matskedar olivolja,
pressad citron, salt och peppar är en bra bas.
Du kan variera med olika örter eller chiliflakes.

Tips från www.sporthalsa.se

3) Trä grönsakerna på spett och grilla varsamt.

ADOPTERADE BLOMKRUKOR
I april efterlyste vi hyresgäster som
ville sprida blomsterglädje och trivsel i
sina områden genom att adoptera en
stor blomsterkruka under sommaren.
14 personer svarade!

– Vi är verkligen glada att så många har engagerat
sig, säger Britt-Inger Wallin som är chef för affärsområde bostäder på Alingsåshem. Det här ska bli
kul, och vi hoppas att det kan bli en fortsättning
även kommande år.

Våra miljövärdar Monica och Lisa levererade en hel bil och
släpkärra med blommor och krukor. Hur de adopterade krukorna

I maj körde vi ut stora krukor, jord och sommarblommor till dem som anmält intresse. Sedan är
det hyresgästens uppgift att ta hand om ”sin” blomkruka under hela sommaren. De kan ställa krukan
var de vill i sitt bostadsområde. Vi hämtar upp
krukan igen i september.
Tanken med projeketet är att göra trevligt i våra
områden och samtidigt engagera våra hyresgäster.

ser ut kan du se på Facebook och Instagram i sommar!

HÄR FINNS KRUKORNA
Vi ser fram emot sommarens glädjespridare
på Alen, Bananen, Bjärkevägen, Brogården,
Citronen, Hantverksgatan, Jasmingatan, Syrenen,
Sjömansvägen, Valhalla och i Sollebrunn!
#2 2022
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ALINGSÅSHEM INFORMERAR

1) Här visar vår fastighetstekniker
Pontus ett typiskt filter för ventilationsaggregat i våra lokaler.

2) Våra fastighetstekniker kontrollerar
ventilationssystemen regelbundet.

3) På en monitor kan
flödesschemat för ag
visar också om någo
teknikern se och åte

NYA FILTER FÖR
BÄTTRE LUFTFLÖDE
Två filter. Det är viktiga ingredienser både för att de som
använder våra lokaler, och husen själva, ska må bra och
hålla sig friska så länge som möjligt.

Det är en viktig, men för de flesta osynlig, uppgift
som våra fastighetstekniker regelbundet gör bakom kulisserna på alla Alingsåshems lokaler: att
kontrollera och byta filter i ventilationsaggregaten.
Filterbyten sker oftast efter att gatusopningar och
den värsta pollensäsongen på våren är över, för att
inte få in för mycket damm, smuts och pollen i de
nya filtren.
I våra ventilationsaggregat sitter det två filter. Det
ena är ett tilluftsfilter som filtrerar luften vi andas i
byggnaden. Där fastnar allting som kommer utifrån,
till exempel pollen, damm och luftföroreningar.
Det andra filtret är ett frånluftsfilter. Det är till för
att skydda ventilationsaggregatets känsliga delar, så
som värmeåtervinning och fläktar.
Martin Andreasson är fastighetstekniker på Alingsåshem och arbetar med ventilationssystemen i våra
verksamhetslokaler som skolor, äldreboenden och
kontor.
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Fastighetstekniker
Martin Andreasson

VAD GÖR ETT FILTERBYTE FÖR SKILLNAD?
– Filtren i våra ventilationssystem har en livslängd
på 1–1,5 år. Med tiden blir filtren igensatta av smuts
och partiklar. Det försämrar genomsläppligheten,
och fläktarna får jobba hårdare för att släppa
igenom luften. Det kan jämföras med om man inte
tar bort luddet ur filtret i torktumlaren.
VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT BYTA FILTER I
TID?
– Ett rent filter förbättrar inomhusklimatet för
dem som använder lokalen. Ett smutsigt filter gör
att fläktmotorerna får arbeta hårdare och drar mer
energi. Det är alltså även en del i vårt energi- och
hållbarhetsarbete att ha rena filter i våra fastigheter.
HUR ÄR KVALITETEN PÅ VENTILATIONEN I
VÅRA LOKALER IDAG?
– Alingsåshem har gjort ett stort arbete de senaste
åren med att byta ut eller förnya ventilationssystem
i flera av våra lokalfastigheter. Jag skulle säga att vi
har god kvalitet på våra anläggningar idag.

ALINGSÅSHEM INFORMERAR

n teknikern se
ggregatet. Skärmen
ot är fel. Här kan
erställa larm.

4) På bilden ser du en fläktmotor för
frånluft och ett tilluftsfilter.

5) Här sätter Pontus in det nya filtret
i aggregatet.

SAKER DU KAN FIXA SJÄLV
Visste du att vi gärna fixar ditt avlopp i
köket, men att du själv bör ta hand om
avloppet i badrummet? Här är listan på
sakerna du lätt fixar själv i lägenheten!

– Det är på många sätt en lyx
att ha någon som kommer och
fixar i lägenheten. Det är en av
hyresrättens fördelar, men man
har också ett eget ansvar, säger
vår bovärd Mikael Johansson.
Enklare åtgärder kan och ska
du som hyresgäst normalt göra
själv. Vi hjälper såklart till även
Bovärd
Mikael Johansson
med dessa, om det behövs, men
numera fakturerar vi 200 kronor för tjänsten.
Att vi tar betalt beror på att de här uppgifterna inte
ingår i din hyra. Dessutom tar det tid från annat,
som till exempel akuta serviceanmälningar. Om du
gör en serviceanmälan via Mina Sidor får du information via mejl om att tjänsten kostar pengar. Vid
serviceanmälan via telefon får du information direkt.
Vi ger dig gärna råd om hur åtgärden ska utföras.
– Ring gärna om du är osäker på hur något görs, eller titta på Boskolan på vår hemsida, avslutar Mikael.
Var inte rädd för att pröva men ta det försiktigt!

DETTA FIXAR DU
• Rensning av alla avlopp i badrum, inklusive
golvbrunn. Är det stopp? Använd en vaskrensare för att lossa stoppet. Undvik att
använda kemisk propplösare som kan skada
både dig själv, rören och miljön.
• Om du har egna vitvaror fixar du alla fel 		
själv, även stopp i avloppet. Om du har 		
tvättmaskin som ingår i hyran ska du också
rensa avloppen.
• Byta lysrör och glimtändare.
• Byta kylskåpslampa och ugnslampa.
• Rensa kylskåpets dräneringshål, som finns
på den inre, bakre väggen i kylskåpet.
• Olja kärvande lås, handtag och fönster.
Använd bara godkänd låsolja eller låsspray.
• Ta hand om persienner, solavskärmare och
gardinstänger.

DETTA FIXAR VI
• Vi rensar avloppet i köket. Detta gör du
som hyresgäst bara om du har erfarenhet.
• Vi åtgärdar problem med elementen. Lufta
inte element själv: om systemet töms har vi
mycket svårare att hitta eventuella läckor.
#2 2022
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Nytt ges ut av Alingsåshem
Box 146
441 23 Alingsås
E-post: info@alingsashem.se
www.alingsashem.se
Hit till Kristineholsmsvägen
ska vi flytta. Foto: Diakrit

ALINGSÅSHEM SKA FLYTTA
TILL NY ADRESS I HÖST

Under hösten går flyttlasset för Alingsåshem. För
första gången sedan bolagen skapades 1992 kommer alla
Alingsåshems medarbetare att samlas under samma tak.
– Vi har sedan en ganska lång tid sökt
efter ett kontor som rymmer hela vår
verksamhet. Därför känns det oerhört
spännande att snart få flytta in i våra
nya lokaler, till ett kontor som är
anpassat för vår organisation, och som
ger oss förutsättningar att fortsatt
utveckla vår verksamhet för våra
hyresgäster, säger Mikael Dolietis, VD
på Alingsåshem.
NY KUNDMOTTAGNING
Kundmottagningen flyttar med oss till
Kristineholmsvägen. Lokalerna har under våren anpassats för Alingsåshems
verksamhet, och den nya kundmottagningen är utformad för att vara
välkomnande och praktisk för alla.

NYTT JOURNUMMER
GÄLLER FRÅN 1 JUNI

HAR DU BESÖKT
OSS HÄR?
Alingsåshems kundmottagning för bostadshyresgäster
har flyttat förut.
Kommer du ihåg när vi
fanns på någon av de här
adresserna?
1992
1994
1998
2008
2018

Södra Strömgatan 13
Gamla Teliahuset
Nygatan 8
Södra Strömgatan 6
Smålandsgatan 1

Från och med 1 juni har vi ett
gemensamt journummer för
hela vår verksamhet.
Det nya numret är:
0322 – 61 77 77
Journumret används för akuta
felanmälningar och störningar
utanför ordinarie telefontid,
till exempel vid vattenläcka,
utslagna fönster eller strömlös
lägenhet.

0322 – 61 77 77

Det gamla numret försvinner i
och med förändringen.

KUNDMOTTAGNING
Besök oss på
Smålandsgatan 1, Alingsås
I höst kommer vi att flytta till
Kristineholmsvägen.
Mer information kommer!
Aktuella öppettider hittar du
på vår hemsida
www.alingsashem.se
TELEFON
0322–61 77 17
Via detta nummer når du både
kundservice och fastighetsservice.
AKUT FELANMÄLAN
En akut felanmälan utanför
ordinarie telefontid görs till
Securitas: 0322–61 77 77
Exempel på akuta fel:
- Översvämning
- Strömlös lägenhet
- Kyl/frys som inte fungerar
STÖRNINGSJOUR
Securitas: 0322–61 77 77

