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Hallsbergs Bostadsstiftelse sedan 1947 September 2020

T R E  N YA

Lokalhyresgäster

ALLA 
har rätt att 
bo tryggt

Vad säger 
 juristen?

Bli en miljöhjälte!
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E-faktura

Betala din hyra via e-faktura eller 
autogiro. Det är smidiga sätt att 
sköta betalningen på och dessutom 
minska pappersförbrukningen!

Följ oss på sociala medier! 

Stötta företagare 
i Hallsberg 

– handla lokalt!

Hans har ordet
Det är en annorlunda tid vi befinner oss i sedan i våras i och med pan-
demin av Covid-19. För vår del har vi försökt att vidta de åtgärder som 
vi kan göra för att minimera smittspridningen. Vi efterlever folkhäl-
somyndighetens rekommendationer det innebär att vi arbetar med 
att hålla social distans, undvika att ta varandra i hand, är hemma vid 
sjukdom och vi fortsätter att hålla receptionen stängd för drop-in be-
sök (bokade besök går dock bra). Jag och mina medarbetare vill passa 
på att tacka er hyresgäster för att ni är tålmodiga och visar förståelse 
för den situation vi befinner oss i. Jag är stolt över det härliga gäng 
medarbetare som nu arbetar på Hallbo och som är serviceinriktade 
och har dig som kund i fokus. Jag ger dem en eloge för deras ständiga 
och oförtröttliga arbete de dagligen gör för att du som hyresgäst ska 
känna att du får en bra service.

När det gäller vårt underhåll och vår ekonomi, fortsätter vi med att 
ROTa i Regnbågen, en nödvändig åtgärd om husen ska vara kvar, vil-
ket vår styrelse har sagt. Genom att vi utför de flesta arbetsmomenten 
i egen regi kan vi hålla nere kostnaderna, vi har jämfört oss med ROT 
som sker i Örebro, vi ligger cirka 5 % lägre i kostnader. Det är alltså 
billigare att göra det själv, än att lägga ut det på entreprenad, givetvis 
till de stora byggherrarnas förtret.

Vårt löpande underhåll har länge varit eftersatt, något vi under de 
senaste åren arbetat intensivt med att ta igen och förhoppningsvis 
börjar ni som hyresgäster nu att märka skillnad på det vi har utfört. 
Vi ser ständigt över våra kostnader och arbetar för att finna smarta 
lösningar som gör att kostnaderna sjunker, men att standarden på 
våra fastigheter hela tiden förbättras. Det är ett konststycke att få plus 
och minus att gå ihop, och det kräver att vi också justerar upp hyres-
nivån så vi kan fortsätta att ge en god service och bra fastigheter att 
bo i. Nu under hösten kommer vi starta hyresförhandlingarna och jag 
hoppas att även de som är vår motpart i förhandlingarna, hyresgäst-
föreningen förstår att löneökningar och prisökningar på material och 
energi behöver få kompensation på hyresraden, för jag vet att man av 
er som hyresgäster förstår det.

Snart är hösten och senare vintern här, det innebär att kylan kommer 
och våra värmesystem börjar arbeta. Ha lite tålamod när den första 
köldknäppen kommer, det tar tid för värmesystemen att värma upp 
våra fastigheter, det kan göra att det tillfälligt kommer vara kallt i 
lägenheten i något drygt dygn.  Hösten/vintern 
innebär också mörker, så tänk på att kont-
rollera att ni har en fungerande brand-
varnare innan ni börjar tända levande 
ljus. Skulle det vara något fel på brand-
varnaren så är det bara att höra av sig 
till oss på Hallbo, så kommer vi till er och 
byter den ni har till en  fungerade brand-
varnare.

Med vänliga hälsningar 
Hans Boskär, VD

Tänk på att 
hålla avstånd – 
även utomhus!

Fönsterbyte

På flera håll i Hallbos bestånd har vi 
bytt fönster och altandörrar, detta 
har skett på uppdrag av Trafikverket 
för att minska buller från järnvägen. 
Trafikverket kommer besikta arbetet 
som är gjort, Hallbo kommer även 
att hyra in en besiktningsman som 
kommer att titta på utfört arbete.

Efter besiktningen kommer vi att föra 
en dialog med Trafikverket angåen-
de eventuella åtgärder.
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Vad säger juristen?
Jag vill stå på kontraktet 
Min man och jag bor i ett kommunalt bostadsbolag. 
Min man hade lägenheten från början. Vi är gifta sen 
trettio år. Nu vill vi att bådas namn ska stå på kon-
traktet. Vi blev nekade. Hur kan vi göra för att vi båda 
skall få ha våra namn på kontraktet?

Juristens svar: Ni kan inte kräva att även du ska stå med som 
hyresgäst på hyresavtalet. Det finns egentligen inget som hin
drar att den nya värden därefter tecknar ett nytt avtal med er 
båda som hyresgäster. Men det är något som hyresvärden själv 
bestämmer. Jag vill ändå passa på att tala om att den make 
som inte står på kontraktet kan ha rätt att ta över kontraktet 
i vissa situationer. Möjligen kan det vara det ni vill säkerställa 
genom att ni vill att ni båda ska stå som hyresgäster på kon
traktet.

Kan vi kräva att det målas om? 
Vi bor hos en hyresvärd som inte målar huset. Fasa-
den ser sliten och färglös ut, som om den inte målats 
på 30 år. Hur ofta måste detta göras av hyresvärden? 
Vad är det minsta kravet? Kan jag och mina grannar 
kräva att fasaden målas?

Juristens svar: Om hyran för lägenheterna förhandlas kollek
tivt, tycker jag att du ska kontakta Hyresgästföreningen och be 
att få tala med förhandlaren som förhandlar hyran för lägen
heter i huset där du bor. Då kan förhandlaren ställa vissa krav 
på åtgärder t ex att fasaden målas, i samband med att hyran 
förhandlas. I många fall kan hyresgäster ansöka hos hyres
nämnden och begära att hyresvärden ska åläggas att åtgärda 
brister. Det gäller inte bara brister inne i lägenheten, utan även 
gemensamma utrymmen. Men hyresnämnden kan inte ålägga 
en hyresvärd att åtgärda fasader, tak mm. Så i det här fallet är 
det ingen gångbar väg.

Min pappa bor mitt en renovering – är det okej?
Det har skett en fukt- och slitskada i min fars lägenhet 
i köket. Renoveringen av detta har tagit flera måna-
der. Han har inte kunnat använda köket eftersom de 
rivit köksluckor, väggar och golv, samt lämnat en mas-
sa kablar där min far riskerar att skada sig själv.

Tycker inte att det är okej att de låter äldre hyresgäster 
bo kvar i en pågående renovering. Vad gäller?

Juristens svar: Det kan tyckas orimligt att låta hyresgäster bo 
kvar under en renovering som påverka boendet i så hög grad. 
Dessvärre har inte hyresvärden någon skyldighet att erbjuda 
en annan lägenhet under tiden arbetet pågår, även om det 
förekommer att hyresvärdar försöker hjälpa till med just det.

Om renoveringen fortfarande är aktuell tycker jag att ni ska 
ta kontakt med hyresvärden, påtala det orimliga i situationen 
och fråga om man kan ordna med evakuering. Men som sagt 
– hyresvärden är inte skyldig att erbjuda någon ersättnings
lägenhet.

Däremot ska din far ha hyresreducering under tiden renove
ringen pågår, men det är ju en helt annan sak.

Gör din egen 
handsprit!

Det är enkelt att tillverka egen handsprit:

Två delar T-röd och del kokosolja skakas 
ihop i en lämplig flaska.

Covid 19 – håll i, håll ut

Hallbos kontor är stängt för spontanbesök. Ring 
0582-68 55 60 för felanmälan eller logga in på din 
sida och skicka din felanmälan – är din felanmälan 
viktig just nu eller kan den vänta?

Håll avstånd, tvätta händerna ofta, 
stanna hemma när du är sjuk!
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Vi hälsar tre nya 
lokalhyres gäster 
välkomna!
ABF, Sveriges ledande studieförbund. Erbjuder 
 studiecirklar,  kurser,  föreläsningar samt kultur-
arrangemang. ABF flyttar in på Västra  Storgatan 13.

I AM Interior AB, ett grossistföretag inom inred-
ning. Företaget har  flyttat in på Västra Storgatan 1.

Josefssons Trafikskola, körkort för bil, moped, 
mc, tunga fordon.  Trafikskolan flyttar in på Västra 
 Storgatan 9 i oktober månad.

Bjud på ett 
smarrigt kalas!
Hallbos Alexzandra är en hejare på att baka.  
Här kommer ett av kontorets favoritrecept.

Cheesecake 12 bitar
Botten: 
15 st Digestivekex

75 g smör

Fyllning:
1½ dl vispgrädde

400g färskost naturell

1½ dl strösocker

1 krm vaniljpulver

3 dl blandade bär

Gör så här
1. Mixa kexen till fina smulor. Smält smöret och 

blanda med kaksmulorna. Tryck ut smuldegen i en 
form med löstagbar kant, cirka 24 cm i diameter, 
ställ in i kyl och låt stelna.

2. Vispa grädden. Vispa färskost, socker och vanilj-
pulver till en fluffig konsistens. Vänd försiktigt ner 
den vispade grädden i färskostsmeten.

3. Häll smeten i formen och låt stelna i kyl. 
Servera cheesecaken med färska bär.

Hyresgästenkät 2020

Inom kort kommer du få ett kuvert med 
frågor i brevlådan. Ta chansen och 

tyck till, dina åsikter är viktiga för oss!

Chans att vinna Chans att vinna 
     en månadshyra!     en månadshyra!
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Nu är hösten här – då är det mysigt 
att  krypa upp i soffan och tända ljus
Tänkvärda ord från Emil Nylin som arbetar som 
 brandman på Nerikes Brandkår.

• Ha alltid en fungerande brandvarnare, kolla/
testa den minst en gång var 6:e månad. Brand-
skyddsföreningen rekommenderar att man har 
en brandvarnare per 60 kvm och den bör inte 
vara placerad i köket för då finns risk att den 
löser ut när man lagar mat vilket ofta resulterar 
till att man tar ut batterierna och då fungerar 
den inte när den behövs. 

 Ring Hallbos kundtjänst och be om en ny brand-
varnare om den inte fungerar – du får den 
 gratis.

• Vill man utöka sitt brandskydd hemma så är en 
brandsläckare att rekommendera. Det Brand-
skyddsföreningen rekommenderar är en 6 kg 
pulversläckare. Anledningen till att man rekom-
menderar den är att det är den lättaste att släcka 
en brand med och den fungerar på alla material. 

• Om olyckan skulle vara framme i form av en 
brand i lägenheten ska man försöka ta sig ut ur 
den aktuella lägenheten och stänga dörren så att 
röken inte sprider sig i trapphuset. Om man is-
tället upptäcker att det är rökigt i trapphuset och 
att det brinner i en lägenhet någon annan stans 
i huset så är det bättre att stanna kvar i den egna 
lägenheten. Varje lägenhet är en egen brand-
cell där det ska ta minst 60 min innan branden 
sprider sig mellan lägenheterna (om det är ett 
lägenhetshus med tre våningar eller mer). 

 Kom ihåg att det är röken som är det farliga! 
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Alla har rätt att bo tryggt
Så här fungerar det när du bor hos oss i Hallbo.

• Ta hänsyn till andra hyresgäster, speciellt mellan  klockan 22.00 och 
07.00.

• Undvik att spela hög musik eller ha din radio/TV på hög volym.

• Högljudda diskussioner och rop hörs mer än du tror. Försök undvika 
detta.

• Tänk på att inte utföra arbeten eller aktiviteter i lägenheten som kan 
anses störande för andra hyresgäster, t ex spela instrument, tvätta 
eller dammsuga mitt i natten.

• Om hyresgästen grovt eller vid upprepade tillfällen bryter mot dessa 
regler har Hallbo, för att skydda andra hyresgäster mot störning, rätt 
att säga upp hyresav talet enligt § 42 och § 46 i Hyreslagen.

Störningar under kvällar 
och helger anmäls till

019-15 99 70

Särskild tystnad:  
Alla dagar 22.00–07.00

Värmen i lägenheterna

Bra att känna till är att vi inte sätter på och stänger 
av värmen ”hur som helst” i ett hus. Värmen i våra 
fastig heter styrs helt per automatik av utomhus-
temperaturen (och inomhustemperaturen) – ju 
kallare det är ute desto mer värme i elementen. Så 
när temperaturen utomhus sjunker går värmen igång 
i våra hus. Det kan dock ta något dygn innan den som 
bor i huset känner av det – eftersom det tar tid innan 
värmen hunnit sprida sig ordentligt i hela huset.

Innetemperaturen

Mellan Hallbo och Hyresgästföreningen finns en 
överenskommelse angående innetemperaturen. 
Överenskommelsen säger att det ska vara cirka 21 
grader i den s k komfortzonen (mitt i rummet 1,20 
meter över golvet), och att det finns ett ”spelrum” på 
4 grader vid golv/ytterväggar och tak. Det vill säga, det 
kan vara 17 grader på golvet, men det ska vara cirka 21 
grader i komfortzonen. I våra 70+ hus på Västra Stor-
gatan och Knuten ska det vara cirka 22 grader.

Ett av de vanligaste problemen vid låg temperatur är 
att stora möbler har felplacerats framför elementen. 
Där hindrar de luftcirkulationen och värmetranspor-
terna i bostaden. Ge värmen fritt spelrum, så den lätt 
kan cirkulera i bostaden. Stäng inte heller fönster-
ventilerna som finns i lägenheten, de gör att luften 
cirkulerar som den ska.

Om du misstänker att något är fel på värmen i din 
lägenhet ska du felanmäla detta till vår Kundtjänst 
0582-68 55 60 eller via vår hemsida under Mina sidor.
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Arbetet i Regnbågen  fortskrider
Nu har arbetet med utemiljön påbörjats. Vi är igång 
på insidan av Regnbågen vid Nytorgsgatan 58 och 
nedåt. Det läggs plattor och uteplatser färdigställs. 
Efter detta kommer det även att ställas upp cykelställ.

Garage och P-platser Nytorgsgatan
Då arbetet med att renovera utemiljön är igång så 
kommer vi snart även till garagen och P-platserna 
på Nytorgsgatan 48–58, dessa ska rivas/renoveras. 
Ni som idag hyr något av dessa kommer snart att bli 
kontaktade av oss för att få en annan P-plats/garage 
på Nytorgsgatan 18–32 alternativt Nytorgsgatan 74–86, 
beroende på var du bor.

Tillfällig borttagning av lekplats
Lekplatsen på Nytorgsgatan 32 kommer tillfälligt tas 
bort på grund av renoveringen, men den kommer att 
ställas tillbaka då allt är klart.

Respektera avspärrningar
Det är mycket viktigt att alla respekterar de 
 avspärrningar som finns och inte beträder byggar-
betsplatsen! 
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PUTTE
TIPSAR!

Patrik ”Putte” Johansson har 
arbetat som fastighetsskötare 
på Hallbo sedan 1985. Han har 
mycket kunskap och några tips 
att dela med sig av som kan 
underlätta för er i ert boende.

Håll rent på balkongen!
Skräp/sopor får ej förvaras på balkongen 
då det kan dra till sig möss och andra 
småkryp.

Det är förbjudet att kasta ut fimpar eller 
annat skräp på gården. Fimpar utgör en 
stor brandrisk och innebär förgiftningsrisk 
för små barn. Många människor har aller-
gier och lite av röken kommer alltid in på 
grannens  balkong eller genom fönster.

Besöksadress: Västra Storgatan 15

Postadress: Box 74,694 22  Hallsberg

Telefon: 0582-68 55 60

Mejl: Kontakt@hallbo.se

Webb: www.hallbo.se

Kundtjänst öppettider:
Måndag–torsdag 08.00–16.00

Fredag 08.00–14.30
Lunchstängt mellan 12.00–13.00

Vid akuta ärenden:
Kontakta larmcentralen  
i Örebro 019-15 99 70
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Stängt för 
drop-in-besök i 
dessa corona- 
tider. Ring och 

boka tid för ditt 
besök

Bli en miljöhjälte!

Återvinna är bra!
Genom att sortera dina sopor väl kan farliga  ämnen 
tas om hand på ett säkert sätt. Därmed skyddas 
människor och miljö. Vid flera av våra fastigheter 
finns miljörum där du har möjlighet att slänga dina 
hushållssopor.

Sortera ut det som blir över när du har lagat eller ätit 
mat. Exempelvis äppelskrutt, fiskrens, bröd, kaffe-
sump och filter – släng detta i den gröna påsen. Gröna 
påsar hittar du i miljörummet.

I miljörummet sorterar du tidningar, kartonger/för-
packningar, metall, glas och plast.

Andra skrymmande saker som t ex möbler lämnar du 
på återvinningscentralen.

Varför ska jag sortera?

Dina sopor kan innehålla både värdefulla och 
farliga ämnen. Genom att sortera kan vi spara 
massor av resurser och skydda både människor 
och miljö.

Skräp som hamnar i naturen (eller på stadens 
gator) riskerar att läcka farliga ämnen. Det mes-
ta tar väldigt lång tid att bryta ner:

Glas – 1 miljon år

Plast – 450 år 

Aluminium – 200–500 år

Fimpar – 1–5 år


