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Hållbarhetsfestival, ökat samarbete
med föreningar och en nyanställd
hållbarhetsansvarig. I årets sista
nummer av Nytt kan du läsa om
några av våra insatser för ett
hållbart samhälle.
Alingsåshems uppdrag är att erbjuda kommuninvånarna ett hållbart, tryggt och attraktivt boende
med stor variation för alla som vill bo i Alingsås
kommun. För att ett bostadsområde ska upplevas
tryggt och attraktivt av dig som bor där, krävs att vi
som fastighetsägare vet hur du upplever det. Ett sätt
att få reda på det är genom hyresgästträffar, vilket vi
kommer att ha fler under nästa år. De träffar vi har
haft under hösten har verkligen varit uppskattade
av oss – och förhoppningsvis även av er.
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GÅRDSFIKA

Kaffe, chokladbollar och ett par bord var allt
som behövdes för att sätta i gång givande
samtal när Alingsåshem i höstas bjöd in till
fikaträffar i fyra av våra bostadsområden.
6.

TEMA: SOCIAL HÅLLBARHET

Från och med i år tar Alingsåshem ett extra
grepp om social hållbarhet. Läs om vår nya
hållbarhetsansvariga, vårt sponsringsarbete
och Hållbarhetsfestivalen.
10.

STÖRNINGSÄRENDEN
Foto: Lars Owesson/Scandinav

Så här i slutet av året kan vi summera både året som
gått och en längre period med pandemi. Jag tror att
fler med mig ser fram emot att kunna återgå till det
normala och att få träffa varandra igen.
Med det vill jag önska er en God Jul och
Gott Nytt År med förhoppning om att vi
kommer ses betydligt mer under nästa år.

MIKAEL DOLIETIS
Vd Alingsåshem

15.

DIREKTBYTE

Skulle du vilja byta lägenhet med någon
annan? Det kan du! Om du har ett förstahandskontrakt kan du byta din bostad mot en annan
hyresrätt – under vissa förutsättningar.

Foto: Emilia Dalén
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Att dela hus med andra kan ibland vara en
utmaning. Men vad händer när grannarna
rent av blir en störning i vardagslivet?
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I KORTHET

LIGHTS 2021 Vi samverkar gärna med verksamheter som stödjer en positiv utveckling i våra
bostadsområden och som når många människor. Därför tycker vi att Lights in Alingsås är ett fantastiskt
arrangemang som vi är stolta över att vara en del av. Vi har sponsrat evenemanget sedan starten,
och i år låg temat oss särskilt nära om hjärtat – Tillsammans. Läs mer om vår sponsring på sidan 8.

ÖPPEN
KUNDMOTTAGNING

Måndagen den 18 oktober öppnade Alingsåshems kundmottagning på Smålandsgatan 1
igen, efter att ha varit stängd i drygt ett och
ett halvt år.
Till kundmottagningen är du välkommen för
att prata om ditt kontrakt, lämna nycklar eller
blanketter. Du kan också få hjälp med andra
boenderelaterade frågor.
Sedan oktober genomför vi också åter fysiska
lägenhetsvisningar.
Vi ser fram emot att få träffa dig igen.

SUCCÉ FÖR CONTAINERS
Sedan 2020 har vi regelbundet placerat ut
containers för grovsopor i alla våra områden.
Under 2021 blir det fyra omgångar med
containers.

Våra fastighetsförvaltare och miljövärdar kan
konstatera att det har varit en succé. Konceptet har uppskattats av er hyresgäster och alla
containers har använts flitigt. Vi har också sett
att mängden grovsopor som lämnats i
miljöhus och källargångar minskat kraftigt –
vilket lett till tryggare och säkrare områden.
Tack för att vi hjälps åt!

HUR NÅR VI DIG?

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig? Ibland vill
vi nå dig via sms eller e-post, då är det viktigt
att din mejladress och ditt telefonnummer är
aktuella. Logga in på Mina sidor eller kontakta
oss för att enkelt uppdatera dina uppgifter.
#3 2021
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VI UTVECKLAR

UPPFRÄSCHADE UTEMILJÖER
I flera av våra områden har vi under året gjort insatser för att skapa trevligare
utemiljöer. På till exempel Stockslycke och BoKlok på Bolltorp har vi bytt ut material kring balkonger och uteplatser. På Korpen har de boende fått rösta om nya,
fina utemöbler. På Noltorp har vi invigt en ny, större lekplats. Och på Brogården
har en innergård designats om, och en ny grillplats har skapats.
I vår hoppas vi att 10 000 vårlökar ska lysa upp gårdarna i våra områden.
En eftermiddag i oktober var nämligen alla medarbetare på Alingsåshem ute
och planterade krokus, påskliljor och tulpaner i rabatter och gräsmattor.

INFLYTTNING 2 PÅ MJÖRNGATAN
Det stora förnyelseprojektet på Mjörngatan har pågått i ett par år, och kommer att
pågå ett par år till. I oktober kunde de första hyresgästerna i etapp 2 flytta tillbaka
till sina lägenheter efter cirka ett år. I husen, som byggdes i mitten av 1960-talet,
har vi nu bytt avloppsstammar, helrenoverat badrummen, fräschat upp köken,
installerat ny ventilation, bytt fönster och balkongdörrar och dragit in fiber. Förhoppningsvis har nu våra hyresgäster en bra boendemiljö i många år framöver.

SERVICEBOSTÄDER PÅ KVARNBACKEN
För att möta det stora bostadsbehov som Vård- och omsorgsförvaltningen har
i kommunen bygger Alingsåshem sedan i våras en ny servicebostad i området
Kvarnbacken. Den nya servicebostaden kommer att innehålla åtta lägenheter
med egna entréer, gemensamhetsytor och personalutrymmen. Planen är att
huset ska vara klart för inflyttning under första halvåret 2022.

HUSET GÖKEN ÄR SÅLT
1 september fick Göken en ny ägare. Det rosa trähuset som ligger
i korsningen Norra Ringgatan/Vänersborgsvägen är byggt 1915 och
var ett av Alingsåshems äldsta bostadshus.
— Anledningen till försäljningen av Göken nu, och Tjädern tidigare i år, är att just
de här fastigheterna inte passar in i vår fastighetsportfölj. Vi ser att de kan förvaltas bättre av en annan fastighetsägare, säger Mikael Dolietis, vd på Alingsåshem.
Intäkterna från försäljningen kommer att användas till renovering och underhåll av
Alingsåshems övriga bostadsfastigheter. Den nya ägaren har tagit över hyresavtalen
och de sex befintliga hyresgästerna bor kvar med oförändrade villkor.

NY UTEMILJÖ PÅ BROGÅRDENS
FÖRSKOLA
Under året har vi arbetat med utemiljön på Brogårdens förskola. Nu är den
nedre delen invigd. Lekgården är nu nästan dubbelt så stor som tidigare, och
uppbyggd som en äventyrsstig med bondgårdsdjur, trollskog, amfiteater,
vattenbana och mycket annat. På dagarna används den av förskolebarnen,
och när förskolan har stängt är alla barn välkomna att leka där.
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VÅRA OMRÅDEN

GÅRDSFIKOR I
VÅRA OMRÅDEN
I september bjöd Alingsåshem in till gårdsfikor i Sörhaga, Östlyckan,
Hedvigsberg och Centrum. Fikaträffarna blev både välbesökta och
uppskattade. Stort tack till alla er som kom förbi!
Kaffe, chokladbollar och ett par bord, det var allt
som behövdes när fastighetsförvaltare Mikael
Westlin tillsammans med bokonsulent Juliette
Chamoun och områdets bovärdar och miljövärdar
bjöd in till fikaträffar i "sina" områden.
STORT BEHOV AV ATT TRÄFFAS PÅ RIKTIGT
Tanken med gårdsfikorna var att skapa ett tillfälle
för oss och våra hyresgäster att träffas, men också
för grannar att mötas. När corona slog till bokades
alla planerade aktiviteter av, och Alingsåshems
kundmottagning stängdes.
– Den kontakt vi haft under 1,5 år har varit bakom
munskydd och visir, eller genom telefonen. Vi har
känt att det har funnits ett stort behov, särskilt hos
våra äldre hyresgäster, att få träffas på riktigt,
säger Mikael.
MÅNGA NYA IDÉER
Samtidigt som själva mötet var viktigt ville Mikael
med kollegor också få in tankar och synpunkter från
dem som bor i området.
– De flesta har idéer och tankar om sitt eget boende
och vad man vill utveckla. Många tyckte till exempel
att det var roligt att träffa andra ute, och frågade om
de inte kunde få en bänk till? En bra idé kom från
de boende i ett hus där man skulle vilja ha en liten
utfällbar pall när man sitter och väntar på färdtjänsten. Det är en enkel åtgärd som inte kostar mycket,
men kan göra stor skillnad.

Några av de fikande grannarna i Sörhaga.
På den stora bilden ser vi Monica och Roger på Klockans fika.

Mikael fick med sig många nya idéer och förslag på
förbättringar i området.
– Det är väldigt bra att kunna ha den här direkta
dialogen. Ord på papper blir inte samma sak. Här
kan våra hyresgäster peka och beskriva ”Har du sett
asfalten där borta? Det är så svårt att ta sig fram
med rullator, kan ni göra något åt det?”
MER FIKA NÄSTA ÅR
Många av besökarna tyckte att det var ett bra
initiativ, och ville gärna besöka ett gårdsfika igen.
– Vi kom överens om att det inte behöver vara så
svårt att träffas. Det går att göra enkelt och spontant. Någon frågade om vi inte kan ha fika tillsammans varje månad? Vi kan ha det i garaget om det
snöar! säger Juliette och skrattar.
#3 2021
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VI ARBETAR HÅLLBART

Hållbarhetsfestivalen 18–24 oktober

MINGEL FÖR ÖKAD TRYGGHET
Dialog, information, mingel och gulaschsoppa — det bjöd
Alingsåshem på under Hållbarhetsfestivalen. Till vår hjälp hade
vi kommunpolisen, Alingsås kommun och en mängd engagerade
hyresgäster.
Under Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland valde
vi att fokusera på social hållbarhet i våra bostadsområden. Under två kvällar bjöd vi in boende i
våra områden Noltorp och Stockslycke till samtal
på temat ”Att arbeta tillsammans för trygga och
trivsamma bostadsområden”. Med oss hade vi kommunpolis Lotta Jofjord som gav brottsförebyggande
tips, och Linn Lindjern från säkerhetsenheten på
Alingsås kommun.
– Det är bra för oss att möta våra hyresgäster, och
samtidigt få möjlighet att berätta vad vi gör i deras
område, säger Milan Preradovic, fastighetsförvaltare på Noltorp. Det är också viktigt för oss att höra
hyresgästens upplevelser och tankar.
VÄRDEFULL DIALOG I TÄLTEN
Mötena hölls i stora tält på innergårdarna och det
bjöds på gulaschsoppa, mingel och varm dryck i den
kalla oktoberkvällen.
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Många ämnen stod på agendan under kvällen. Vi
informerade om vår roll som fastighetsägare i områdena, om åtgärder som gjorts för att öka trygghet och trivsel i området och vad som är planerat
framöver.
Vi samtalade också med representanter från polisen
och kommunen om brottsförebyggande insatser,
hur störningsärenden hanteras och vad man som
granne kan göra när man hör eller ser något som
väcker oro. Men det var inte bara vi arrangörer som
fick komma till tals. Flera av er som var där hade
många bra synpunkter och det var en engagerad
dialog i tälten. Precis som vi hoppats på. Vi gick
hem med ryggsäckarna fulla av värdefulla
synpunkter och förslag.
STARTSKOTT FÖR KOMMANDE MÖTEN
De här kvällarna var ett startskott för vårt fördjupade arbete med att främja social hållbarhet, bland

VI ARBETAR HÅLLBART
RÖSTER FRÅN TÄLTET

Marie-Ann Jansson och Kajsy Ryberg hade kommit från Brogården för

Malin och Lisa från Alingsåshem
serverar gulasch på Noltorp

att vara med på träffen på Stockslycke.
— Vi har bott grannar i snart 20 år
och har redan en god grannsamverkan
som Lotta, polisen, pratar om, berättar
de. När det har ringt på en bedragare på dörren som försökt sälja något
har vi tipsat varandra och även hjälpt
grannar och smsat och varnat.
Lisa, Linus och Ingemar från

Alingsåshem pratar på Stockslyckes träff

annat genom fler och tätare hyresgästträffar. Tack vare era tips och
åsikter kan vi tillsammans fortsätta utvecklingen av våra bostadsmiljöer så de ska upplevas mer trygga och trivsamma.
– Det är precis så här vi vill jobba mer framöver säger Mikael Dolietis,
vd på Alingsåshem. Det är värdefullt för hela bolaget att vi är synliga i
våra områden, och man ska aldrig underskatta värdet i det personliga
mötet. Vi är oerhört tacksamma och glada för det gensvar vi fick under
de här kvällarna!
HÅLLBARHETSFESTIVAL 18-24 OKTOBER
Hållbarhetsfestivalen är en utveckling av konceptet ”Framtidsveckan”
som funnits runt om i Sverige sedan 2010. Syftet är detsamma: olika
aktörer bjuds in för att skapa arrangemang om viktiga samhällsfrågor
kopplat till en omställning mot ett hållbart samhälle.
I år valde Alingsås kommun Agenda 2030 som tema. Under veckan
hölls flera aktiviteter och föreläsningar kopplat till ett hållbart samhälle.

FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR
Vid minglet lyftes flera förslag på åtgärder, en del kommer vi
genomföra inom kort. Till exempel:
På Stockslycke ser vi över belysningen, och anlägger rabatter
istället för buskar. På Noltorp ska vi både förbättra
belysning och rusta upp en gångstig. Allt för ökad trygghet.

Dan och Elisabeth Johansson
och Sandra Lund bor alla på
Noltorpsgatan och hade kommit till
träffen på Citronen.
— Jag har bott här sedan 1965, när
det var nybyggt berättar Dan. Mig
får de bära ut med fötterna före, jag
flyttar inte härifrån.
– Jag kan nog vara lite av en ”Ove” i
området, säger Dan. En gång frågade
jag en kvinna som bara ställde sina
soppåsar utanför miljörummet vem
som skulle slänga dem åt henne!
Sedan fick hon följa med mig när
jag visade var allt ska slängas och
sorteras.
– Jag trivs bra på Noltorp, säger
Sandra. Det är ett så fint område,
centralt med nära till allt. Och
trevliga grannar!
#3 2021
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VI ARBETAR HÅLLBART

MERSMAK FÖR

HÅLLBARA SAMARBETEN
Det är hög aktivitet på KIKs anläggning några veckor in på sommarlovet. Här pågår fotbollsskola och planerna är fyllda av barn som gör
sitt bästa att följa de unga ledarnas instruktioner med bollen.
Sedan några år tillbaka har vi som en del i vårt
sponsringsarbete lottat ut platser till fotbollsskolor.
Genom det möjliggör vi ett aktivt sommarlov och
ger förhoppningsvis våra yngre hyresgäster ett härligt sommarminne. Det är så vi vill jobba med vår
sponsring – att skapa mervärde för våra hyresgäster, till exempel en aktiv fritid, gemenskap och ökad
trygghet i våra områden.
SAMARBETE SOM GÖR SKILLNAD
Vi strävar efter att sponsra verksamheter och föreningar som verkar lokalt, gärna i våra områden. Två
föreningar som vi valt att sponsra är Alingsås KIK
och Holmalunds IF som ligger centralt i två av våra
största bostadsområden Noltorp och Östlyckan. På
vilket sätt gör vårt samarbete skillnad för dem?
– Det är tack vare våra sponsorer som vårt arbete
fungerar säger Eva Schröder från Holmalunds IF.
Utan den stöttningen vore det omöjligt att hålla
verksamheten i gång utan att höja medlems- och
träningsavgifter till en nivå som skulle innebära att
många inte kan delta.
Jessica Pettersson är sponsringsansvarig på
Alingsås KIK och bekräftar:
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– Sponsorsamarbeten betyder väldigt mycket för
oss. Det är en stor del av vår ekonomiska intäkt,
men också en viktig del i vårt samhällsengagemang.
Vi letar efter samarbeten som ger ett mervärde till
våra medlemmar och främst tjejerna. Därför är vårt
mål att knyta till oss sponsorer som är intresserade
av vår verksamhet och vill vara med i många år.

"Allt engagemang i föreningarna
och den skillnad vi gör ger
mersmak"
LOCKAR TILL AKTIV VARDAG
I Alingsås kommun finns många föreningar som är
engagerade, påhittiga och jobbar för att locka fler
ungdomar till rörelse och en aktiv fritid. En av de är
Velox Freerun, parkourföreningen som vi
samarbetat med under några år.
Velox Freerun har under hösten bjudit in högstadieoch gymnasieskolor till gratis prova-på-träning.
– Vår förhoppning med den här satsningen är att
inspirera fler barn och unga till en mer aktiv vardag säger Benny Bengtsson, aktiv inom föreningen

VI ARBETAR HÅLLBART

VI SPONSRAR
Alingsåshem är stolt sponsor av

Foto KIK (vänstersida): Magnus Lundin

Lights in Alingsås
Alingsås Handbollsklubb, AHK
Alingsås FC
Alingsås KIK
Holmalunds IF
Sollebrunns AIK
Stora Mellby SK
Alingsås Klätterklubb
Velox Freerun
OK Skogshjortarna - Hitta Ut
Alingsås IF- Running Lights
Lions
Svenska Narkotikapolisföreningen

och fortsätter: Alla kan träna parkour och man gör
de övningar som man tycker är roliga efter egen
förmåga.

sponsringssamarbeten är verkligen inspirerande,
säger Nina. Allt engagemang i föreningarna och den
skillnad vi gör ger mersmak.

Nina Johansson, ansvarig för sponsring inom
Alingsåshem, arbetar med att fortsätta utveckla våra
samarbeten.
– Att få möjlighet att göra skillnad genom våra

Vi kommer fortsätta arbeta för sponsring som
skapar mervärden. Håll utkik på vår hemsida och
sociala medier om vad som händer framöver.

Sedan början av september har Alingsåshem en
hållbarhetsansvarig, Lisa Andersson.

HÅLLBARHETSANSVARIG
Tjänsten som hållbarhetsansvarig är ny hos oss. Vi
har pratat med Lisa för att få veta mer om hennes
uppdrag och vilka aktiviteter hon planerar.
HEJ LISA, VAD INGÅR I DIN ROLL?
— Jag ska samordna och vidareutveckla vårt
hållbarhetsarbete, med fokus på social hållbarhet.
Det innebär att jag kommer att arbeta nära mina
kollegor med olika roller i organisationen. Först och
främst för att tydliggöra vilka hållbarhetsaspekter
som är viktigast för oss, identifiera vad vi kan göra
bättre och hur vi kan arbeta för att nå dit.
HUR HAR DIN FÖRSTA TID VARIT?
— Det har varit full fart från början! skrattar Lisa.
Först hade jag en intensiv introduktion för att förstå
hur vi arbetar idag, besöka våra bostadsområden
och flera av våra lokaler. Jag fick gå bredvid kollegor

som arbetar med olika
uppgifter och ta del av
deras tankar och idéer
kring behov och utvecklingsmöjligheter.

Lisa Andersson,
hållbarhetsansvarig

— Därefter var jag med och planerade och genomförde våra aktiviteter under Hållbarhetsfestivalen.
Jag är jätteglad över att jag har haft möjlighet att
träffa både kollegor och hyresgäster under hösten.
VAD HÄNDER FRAMÖVER?
– Det är massor på gång! Bland annat håller jag på
att analysera resultatet från de hyresgästundersökningar som vi har genomfört under hösten. De ger
oss en viktig nulägesbild av hur våra bostadsområden upplevs idag och utgör ett bra underlag för
kommande arbete.
#3 2021
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BO HOS ALINGSÅSHEM

STÖRNINGSÄRENDEN
Ljudet av en borrmaskin en lördagsmorgon. En granne som har
fest mest hela tiden. Någon som tycker att barnen på våningen
ovanför låter för mycket. Att dela hus med andra kan ibland vara
en utmaning.

STÖR JAG KANSKE SJÄLV?
En bra tumregel är att lyssna och bedöma hur lyhört
det är i din bostad. Hör du dina grannar? Då hör de
sannolikt också ljud från din lägenhet.

VAD ÄR EN STÖRNING?
Enligt hyreslagen är en störning något som kan
skada hälsan eller som försämrar bostadsmiljön
på ett sätt som “inte skäligen bör tålas”. Det kan
vara musik, skrik, bankande, borrande eller andra
ljud. Lukt, som rök eller matos, kan också vara en
störning. Många reagerar mer på störningar klockan
22.00–07.00, när de flesta har sin dygnsvila, men
störningar kan ske dygnet runt.
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Förvarna dina grannar om du ska ha fest, använd
gärna hörlurar om du lyssnar på hög musik på kvällar och nätter, vrid ned eventuell baslåda, ha gärna
mattor, sätt tassar på möbler, använd mjuka skor
inomhus och försök att ha god kontakt med dina
grannar, så förebyggs många klagomål.
Att bo i ett flerfamiljshus innebär anpassningar,
både för att inte störa, och för att ha förståelse för
att du kommer att höra dina grannar när de lever
sina liv. Ibland är det till exempel kalas, ibland vill
någon lyssna på musik (inom rimliga gränser).

BO HOS ALINGSÅSHEM
VAD GÖR DU OM NÅGON STÖR?

VAD HÄNDER EFTER EN ANMÄLAN?

1) Tänk över om det du upplever är en störning eller
kan anses acceptabelt. Är det återkommande eller
tillfälligt? Notera gärna datum och tid, det är bra om
störningen blir ett ärende hos Alingsåshem.

1) Störningsjouren skickar rapport till Alingsåshem.
För att kunna arbeta med ett ärende är vi oftast
beroende av att störningsjouren kan bekräfta att en
störning har skett.

2) Ta reda på var störningen kommer ifrån.

2) Vid bekräftad störning kontaktar vi den som anmält för att ta reda på mer information. Eventuellt
kontaktar vi även andra i trapphuset eller på gården. Vi kontaktar också den eller de som är anmälda
som störande.

3) Om en granne stör, knacka på och berätta vad du
upplever. Det kan kännas obekvämt, men vi uppmanar ändå till kontakt. Kanske är din granne inte
medveten om att den stör?
4) Kontakta vår störningsjour om störningen inte
upphör. De åker ut och undersöker situationen. De
pratar med den som stör, om det är en pågående
störning, och återkopplar sedan till Alingsåshem.

3) Om störningarna fortsätter skickas varningsbrev
och anmodan om rättelse i olika steg. Om störningar ändå fortsätter, så kan den som stör, enligt
hyreslagen, bli av med sitt hyreskontrakt.
4) Vid väldigt allvarliga störningar, kan den som
stör förlora sitt kontrakt utan uppsägningstid.
5) Att bli anmäld för konstaterade störningar är inte
bra för framtida boendereferenser. Det kan göra det
svårt att få ny lägenhet, både vid omflyttning inom
Alingsåshem och hos andra hyresvärdar.

Barn får låta, som barn gör.
Foto: Lars Owesson/Scandinav

BARN OCH STÖRNINGAR
Barn låter, ibland ofta och mycket. Det kan upplevas som störande av grannarna. Samtidigt upplever
många med yngre barn en stress över att grannar
tycker att de stör.
Tumregeln är att barn får låta, som barn gör. I de
här fallen är det viktigt att ha en dialog med alla
inblandade för att nå ömsesidig respekt och
förståelse för varandras situation. Det är viktigt att
känna till att det finns gränser för vad som är
rimligt, särskilt under kvällar, nätter och helger.
Ett eventuellt störningsärende hanteras alltid enligt
Alingsåshems rutiner, vilket innebär att vi har en
dialog med både den som anmält som den blivit
anmäld.

Förvarna gärna dina grannar innan du ska ha fest, och välj
skor utan klack inomhus.

KONTAKTNUMMER
Störningsjour
Securitas: 010-470 53 00
Misstanke om brott
Pågående brott: 112
Övriga polisärenden: 114 14
Om brottet också är en störning, kontakta kundservice nästa dag för information. Alingsåshem
får inte information om Polisens utredningar.
#3 2021
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HUSKURAGE
Låt aldrig våldet ske i det tysta

Förra året införde Alingsåshem Huskurage för att bidra till
att skapa tryggare hem, och hjälpa grannar att våga agera
vid misstanke om våld i hemmet.
Genom att ge människor mer kunskap om hur man
som granne kan hjälpa någon som utsätts för våld,
hoppas vi bidra till tryggare hem. Att våga ta hjälp
av varandra, avbryta en situation som upplevs orolig
och framför allt ringa polisen om man misstänker
att någon är i fara kan bidra till att vi tillsammans
kan skapa en vardag fri från våld.
– Misstänker du att en granne blir utsatt för våld?
Våga fråga, tipsar kommunpolis Lotta Jofjord.

"Misstänker du att en
granne blir utsatt för
våld? Våga fråga!"
VÅGA LÄGGA DIG I
– Vi menar inte att någon av våra hyresgäster ska
utsätta sig för fara. Men börjar man bygga relationer, genom att säga hej i trappuppgången, småprata
och se varandra mer, så kanske vi också både vågar
hjälpa – eller be om hjälp. Det är viktigt att våga
lägga sig i lite grann, menar Lotta Bohlin, kundservicechef på Alingsåshem.
FAKTA OM HUSKURAGE
Den ideella föreningen Huskurage grundades 2014
av Nina och Peter Rung. De upplevde att alldeles
för få agerade, trots att de hade både sett och hört
handlingar som skapat oro i sin närmiljö. Huskurages mål är att våldet aldrig ska tillåtas ske i det tysta.
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Lotta Jofjord berättar också att man anonymt kan
tipsa polisen om man misstänker att någon är utsatt
för våld. Det gör man på polisens hemsida
www.polisen.se via knappen: ”jag har sett eller
hört något”. Säg hellre till en gång för mycket, än en
gång för lite. Din insats kan rädda liv.
DETTA GÖR ALINGSÅSHEM
Under 2020 anslöt sig Alingsåshem, tillsammans
med många andra bostadsbolag och föreningar, till
Huskurage. Du hittar bland annat informationsskyltar i våra trappuppgångar med tips om hur du kan
agera om du misstänker att någon utsätts för våld
i hemmet. Vi har också delat ut boken ”Huskurage
– från oro till omtanke” till samtliga hushåll i våra
fastigheter.

DET FINNS HJÄLP ATT FÅ
Det finns information om våld i nära relationer
på kommunens hemsida www.alingsas.se
Läs mer om vart du kan vända dig om du själv är
utsatt eller känner någon du vet eller misstänker
är utsatt för våld i en nära relation.
Vid pågående brott, ring alltid 112
Socialtjänsten: 0322-61 60 00
Brottsofferjouren: 0322-63 97 97
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Kvinnojouren Olivia: 0322-137 65

BO HOS ALINGSÅSHEM

SKYDDA DIG MOT

TELEFONBEDRÄGERIER
Allt fler telefonbedragare riktar in sig på våra äldre.
Eftersom bedragarna ofta är skickliga kan det vara bra
att vara förberedd på hur man ska hantera samtalet.
Telefonbedrägerier, så kallad vishing, är ett stort
problem och riktas oftast till äldre personer, över
60-70 år. I Alingsås arbetar kommunpolisen Lotta
Jofjord med brottsförebyggande åtgärder och hon
är väl bekant med problemet.
– Alingsåspolisen får dagligen in anmälningar om
försök till, eller fullbordade, bedrägerier.
Det är vanligt att bedragare utger sig för att ringa
från banken, ett företag eller en myndighet och
försöker lura dig att lämna ut koder, logga in på din
bank eller lämna ifrån dig ditt bankkortnummer.
Bedragaren är ofta övertygande och har kanske tagit

SÅ HÄR SKYDDAR DU DIG
• Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på
uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
• Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga
uppgifter till någon.
• Om någon du inte känner ringer och du blir osäker,
lägg på luren!
• Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den
har personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta
information på nätet för att lura dig.
• Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri,
kontakta genast din bank. Polisanmäl alltid.
Källa: www.polisen.se

reda på personlig information
om dig för att verka trovärdig.
LÄGG PÅ LUREN!
Lotta Jofjord upplever att
det finns en stor medvetenLotta Jofjord, kommunpolis
het bland dagens pensionärer men
Foto: eget
eftersom de som ringer upp är både
vältaliga och pådrivande är det viktigt att veta vad
man ska göra när man väl har svarat i telefonen.

"Det är inte oartigt att lägga på
luren, det är oartigt att lura dig!"
– Mitt motto är att alltid lägga på luren ifall man
misstänker något när man pratar i telefon med en
okänd uppringare, säger Lotta. Och lägg på direkt
ifall de börjar prata om att du ska logga in med
bank-id eller bankdosa, tillägger hon. Det är inte
oartigt att lägga på luren, det är oartigt att lura dig
på pengar!
BEDRÄGERIER VIA MEJL OCH TELEFON
Vishing = ”röstfiske”, muntligt bedrägeri över 		
telefon.
Smishing = ett sms med uppmaning om att klicka
på en länk eller ringa ett nummer.
Phising = ett mejl med uppmaning om att klicka
på en länk och lämna ifrån dig uppgifter.
#3 2021
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VINTERNS CHECKLISTA
BRANDVARNAREN
Passa på att kontrollera
brandvarnaren runt första
advent varje år. Rengör den
och byt eventuellt batterier.
LJUSEN
Släck alla levande ljus när du
lämnar rummet. Var också
noga med att inte ha något
brännbart nära ljuset, som till
exempel mossa eller gardiner.

LYSANDE GRANAR

Sista veckan i november sätter Alingsåshem traditionsenligt upp granar i våra bostadsområden. 2021
har vi fortsatt att framförallt satsa på så kallade ljusgranar: det är ljusslingor som monteras i gårdens
flaggstång. Ljusslingorna sprider ett uppskattat ljus,
samtidigt som de går att återanvända år efter år.
Totalt sätter vi i år upp 22 stycken ljusgranar,
och fem stycken vanliga granar.
FAKTA OM JULGRANAR

TRAPPHUSET
Kom ihåg att inte ställa lösa
saker i trapphuset, eftersom de
utgör en brandfara. Blöta vinterkängor, pulkor och granar
ska stå inne i lägenheten.

Dekorerade julgranar inomhus dök först upp i norra
Tyskland och Livland under 1400- och 1500-talen.
Till Sverige kom de på 1740-talet. Seden med julgranar på offentliga platser, som gårdar och torg,
startade under perioden mellan de två världskrigen.

KÄLLSORTERA AVFALLET
Högtider ger ofta stora
mängder avfall. Sortera rätt:
omslagspapper i pappersåtervinningen och granar i
grovsoporna.

VINTERTID HOS ALINGSÅSHEM
SNÖRÖJNING
För att du ska kunna komma fram så
säkert och smidigt som möjligt i vinter
snöröjer vår entreprenör i en viss
ordning. Utryckningsvägar, entréer
och entrévägar snöröjs alltid först.

Under vintern
lägger vi stor
vikt vid att det
ska vara säkert
att röra sig
utomhus.
14
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Alingsåshem snöröjer gemensamma
gångvägar och asfaltsytor. Du ansvarar själv för snöröjning på din egen
p-plats och framför din garageport.
Du som bor i radhus ansvarar själv för
snöröjning fram till dörren.
Snödjupet bestämmer
Vi snöröjer senast när det har kommit
mer än fyra centimeter blötsnö eller
sju centimeter torr snö. Om det har
snöat under natten försöker vi ha röjt

entré och entrévägar från snö före
klockan 08.00. Inom ett dygn från
snöfallet ska snöröjningen vara klar.
Snöplogen
Tänk på att hålla avstånd till snöplogen. Den som kör maskinen har
dålig sikt framåt.
HALKBEKÄMPNING
Vi halkbekämpar så snart det finns
risk för halka. Vi sprider ut stenflis
istället för att salta då det både är
bättre för miljön och underlaget.
KONTAKTA OSS
Kontakta serviceanmälan om du har
synpunkter på snöröjningen.

BO HOS ALINGSÅSHEM

DIREKTBYTE

- så fungerar det

Skulle du vilja byta lägenhet med någon annan?
Du som har ett förstahandskontrakt kan ha rätt att
byta din bostad mot en annan hyresrätt – under vissa
förutsättningar.
Har du beaktansvärda skäl enligt hyreslagen har du
rätt att på egen hand hitta en motpart som vill byta
bostad med dig. Det kallas för direktbyte. För att
genomföra ett direktbyte krävs godkännande från
båda era hyresvärdar. Ansökan gör du via en
blankett som du hittar på vår hemsida. Du anger
vilka skäl du har för bytet, till exempel ändrad
ekonomi, familjeförhållande eller arbetssituation.
— Nyligen hade vi ett byte där ena parten behövde
större bostad på grund av samboskap och enklare
resor till arbetet, medan den andra bytesparten
önskade en mindre lägenhet efter en separation,
berättar bokonsulent Sofia Bernhold Jensen på
Alingsåshem. Det är ganska vanliga skäl för direktbyten.

BRA ATT VETA
Dina köpoäng nollställs vid ett godkänt direktbyte, precis som de alltid gör när du skriver på
ett nytt förstahandskontrakt.
Om din ansökan om direktbyte innehåller
oriktiga uppgifter och vi har tagit beslut på fel
grund, kan du bli av med ditt kontrakt.

§

Det är enligt hyreslagen straffbart att sälja,
köpa eller förmedla ett hyreskontrakt.
Straffet är böter eller fängelse upp till fyra
år. Förutom att det är straffbart blir du
också av med lägenheten. Även om bara den
ena parten betalar den andra blir båda parter
av med sina lägenheter.

För att bytet ska bli godkänt måste du ha bott i
din nuvarande lägenhet i minst tolv månader. Du
ska också ha för avsikt att bo permanent i den nya
bostaden.
BYTESKEDJOR
Direktbytet kan även genomföras i en kedja, med flera parter.
— Det mest spännande är ett
fempartsbyte som gick igenom
i somras, berättar Sofia. Ett
sådant byte måste visa upp en
tydlig plan på hela byteskedjan
Sofia, bokonsulent
och ha godkännande från alla
Foto: Catharina Fyrberg
inblandade hyresvärdar. Det
kräver lite pyssel men alla blev väldigt nöjda till slut.
VIKTIGT ATT TITTA PÅ LÄGENHETEN
Vad har då Sofia för tips till den som funderar på ett
direktbyte?
— Mitt första tips är att ta en ordentlig titt på lägenheten som du kanske ska byta till, eftersom det inte
görs något särskilt underhåll vid lägenhetsbyte.
Ansvaret för att kontrollera skicket på lägenheten
ligger på bytesparterna innan de ansöker om ett
direktbyte.
— Däremot gör Alingsåshem en besiktning innan
kontraktsskrivning. Det gör vi för att eventuella
skador måste regleras innan den gamla hyresgästen
flyttar ut. Boka därför en besiktning med din fastighetsförvaltare så snart direktbytet är godkänt.
— Mitt andra tips gäller städningen: kom överens
om hur noggrant ni ska städa vid flytten. Alingsåshem är inte ansvariga för att kontrollera städningen.
Om ni är överens innan är chanserna mycket bättre
att alla blir nöjda på inflyttningsdagen.
#3 2021
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GODA GRANNAR

Nytt ges ut av Alingsåshem

ÅRETS GRANNE

Har du en granne som gör det lilla extra?
Vi vill uppmärksamma grannar som gör det lilla extra och
bidrar till trivsel och god stämning. Nu letar vi efter
Årets granne 2021.
Har du en granne som hjälper dig med blommorna på semestern, hjälpte dig
handla när du var sjuk eller kanske ordnar aktiviteter för boende i området?
Nominera då personen till Årets granne 2021!
Skicka din nominering till info@alingsashem.se senast den 10 januari.
Vinnande granne och tipsare belönas med varsitt presentkort från
Alingsås Handel. Vinnaren presenteras i nästa nummer av Nytt.
Anneli Thor fick utmärkelsen Årets granne 2019, och Birgitta Mosslund fick
dessutom ett hedersomnämnande för sitt civilkurage. 2020 delades priset
inte ut på grund av uteblivna nomineringar, så ta chansen i år – nominera
din granne!

Foto: Lo Varg/ Scandinav

SOCIALA MEDIA

Nu hittar du oss på
Facebook och
Instagram!
Precis som på vår hemsida och
här i Nytt kommer du att kunna
följa vad Alingsåshem gör i
stort och smått. Här hittar du
vår vardag – hemma hos dig.
I bostaden, på jobbet, i skolan
eller på fritiden. Du kan läsa om
vår verksamhet: de stora projekten, och de mindre insatserna.
Välkommen hem till oss!

TACK FÖR ERT ENGAGEMANG
Tack till alla er som besvarade någon av de två
enkäter om hållbarhet som vi skickade ut under
oktober! Enkäterna handlade om hur du upplever din bostadsmiljö, eller dina tankar kring en
hållbar livsstil. Svaren ger oss en bild av vad du
upplever är bra och vad vi kan bli bättre på, och
är till stor hjälp i vårt framtida arbete.

Box 146
441 23 Alingsås
E-post: info@alingsashem.se
www.alingsashem.se

KUNDMOTTAGNING
Besök oss på
Smålandsgatan 1, Alingsås
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: 010-470 53 00
Exempel på akuta fel:
- Översvämning
- Strömlös lägenhet
- Kyl/frys som inte fungerar
STÖRNINGSJOUR
Securitas: 010-470 53 00

