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Denna tidning skall ge de boende så mycket information och händelser 
som möjligt för att den skall vara intressant för läsarna, så vi ser gärna 
att du hör av dig med insändare eller olika synpunkter för kommande 
nummer.

Våra telefonnummer:

24 00 51 Håkan Sleman, Hyresassistent
24 00 52 Elisabeth Ericsson, Adm. chef och personalansvarig
24 00 53 Sven Carlsson, VD
24 00 55 Gunilla Hartikka, Bostadsförmedlare
24 00 56 Catarina Bergström, Ekonomiassistent
24 00 57 Tobias Jahr, Arbetsledare för fastighetsskötarna
24 00 58 Agneta Blomberg, Servicemedarbetare
24 00 59 Lennart Larsson, Fastighetsassistent
24 00 62 Lars Svensson, Tekn.chef och arb.led för hantv.gruppen
24 00 63 Berndt Byström, Fastighetsansvarig
24 09 18 Fax 

Telefonnummer till vaktm.exp.
 
Hultsfred, Stålhagen        24 00 70 även fax
Centrum                  24 00 69 även fax
Ekeberg    24 00 57 fax 24 09 18
Silverdalen                       24 00 71 även fax
Målilla/Mörlunda             24 00 72 även fax
Virserum, Jörgen              24 00 73 även fax
Virserum, Lars-Göran      24 00 74 även fax

Du kan även ringa 24 00 01 och bara säga namnet på den 
du söker så kopplas du till den personen.

Ekonomi i balans
Efter en tuff början med en riktig vargavinter 
har 2010 utvecklats på ett balanserat sätt. 
Delårsrapporten per 30 juni visade i princip på 
ett nollresultat – trots extrakostnader när det 
gäller snöskottning, värme, el och takreparationer 
– och helåret skall förhoppningsvis sluta med 
positiva siffror. En balanserad ekonomi är ju 
förutsättningen för ett fungerande företag!

20 miljoner i investeringar
Vi kan se tillbaka på ett år där vi slutfört 
investeringar om cirka 20 miljoner kronor.
De största är byggandet av de 8 
marklägenheterna i Målilla för ca 12 miljoner 
och upprustningen av ett antal lägenheter samt 
uppförandet av en biobränsleanläggning 
vid Lundagården i Mörlunda för totalt ungefär 6 
miljoner kronor. Även satsningarna
på Stålhagsområdet när det gäller belysningen 
och andra trivselåtgärder har fortsatt
under året. Investeringar och reinvesteringar är 
en grund för framtiden!

Satsning på underhållet
Arbetet med att genomföra vårt program för 
långsiktigt underhåll pågår kontinuerligt
och är under året budgeterat till totalt cirka 17 
miljoner kronor. Tyvärr hotas alltid det
långsiktiga underhållet av att oundvikliga akuta 
reparationer tär på resurserna!

Reviderad organisation och förstärkt 
jourverksamhet
Vi har under året gjort en översyn av bolagets 
organisation som bland annat resulterat i ett 
tydligare linjeansvar där Elisabeth Ericsson leder 
den administrativa avdelningen medan Lars 
Svensson ansvarar för den tekniska avdelningen 
och därmed också för vår fältorganisation. Jag 
vill starkt understryka att vår grundläggande idé 
är att bygga på småföretagets fördelar med bl. a. 
lokalt områdes- och fastighetsansvar, närhet till 
hyresgästerna, stark identitet och öppenhet för 
att hjälpas åt över organisationsgränserna. Från 
och med november har vi även infört en
kontinuerlig jour/beredskap där våra hyresgäster 
alltid – genom att ringa till räddningstjänsten 
– skall kunna nå vår ” jourhavande 
beredskapsarbetare”! 

Ny lagstiftning
Från och med 1 januari 2011 gäller en ny 
lagstiftning som innebär att de allmän-

nyttiga bostadsföretagen skall arbeta under 
samma regler och villkor som privatägda
fastighetsbolag. Allmännyttans hyresledande 
roll försvinner samtidigt som kraven på att 
även kommunägda bostadsbolag skall drivas 
strikt affärsmässigt läggs fast. Läge och andra 
marknadsfaktorer skall tillåtas påverka hyrans 
storlek på ett starkare sätt än hittills.
Vår ambition blir att även fortsättningsvis 
kombinera affärsmässighet med god service åt 
våra hyresgäster!

Snö och åter snö!
I övrigt kan konstateras att året verkar sluta som 
det började – med tonvikt på SNÖ!
Jag tycker mig också se en trend mot att 
adventsljusen och julgranarna tänds allt
tidigare för varje år som går – kanske ett tecken 
på det allt snabbare tempot i vår tillvaro.

Din nya hyra för 2010
Den 2 december 2010 träffades följande hyresöverenskommelse
som gäller från och med den 1 januari 2011:

Hyran höjs med  18kr/kvm/år. Det motsvarar cirka 2,8 %.
Lokaler   2,8 procent
Tillval   2,8 procent
Garage- Carport- och P-platser oförändrad hyra
Motorvärmaruttag  oförändrad hyra
Hobby/förrådslokaler  oförändrad hyra
Kollektiv hushållsel  oförändrad hyra

Exempel
En trea om 76,8 kvm kostar idag 4 149 kronor i månaden. 
Höjning med 18 kr per kvadratmeter och år blir följande: 76,8  kvm x 18 
kr = 1 382 kronor per år, delat med 12 månader = 115 kr 
Tillval: Idag betalas 41 kr i månaden för spisfläkt. Efter höjningen blir det 
42 kr
(41 x 2,8 % = 1,15 kr).

Den nya hyran blir då: 115 + 1 kr = 116 kr    4 149 kr + 116 kr = 4 265 
kronor.

Kommentar till hyreshöjningen
Liksom de flesta företag drabbas vi av ökade kostnader. Höjningar av räntor, 
taxor för el, vatten, avlopp, sophämtning med mera. Vi följer avtalen om 
löner och sociala kostnader. Priser på material går upp. Det kvarstår också 
ett betydande renoveringsbehov i våra fastigheter som är byggda under 
1950 - 70 talet.

Kan vi hyresgäster påverka hyran
Javisst finns det en hel del som går att göra för att hålla nere kostnaderna. 
Sparsamhet när det gäller förbrukning av värme, el och vatten. Vara aktsam 
om såväl den egna lägenheten som den gemensamma miljön i och omkring 
fastigheterna. 

Några spartips
Kyl/frys: Håll rätt temperatur, + 4o - + 6o i kylen och -18o i frysen. 
Mät med termometer. Varje grads extra kyla i frysen kostar 5 % i energi.
Tina upp frysta varor i kylen, så får Du gratisenergi.

Belysning: Byt till lågenergilampor där det passar. Lågenergilampor är
dyrare i inköp men räcker 8 gånger längre och drar ca 75 % mindre energi.

Tvätt och torkning: Se alltid till att maskinen är full med tvätt varje gång, 
och tvätta gärna på lägre temperaturer. 

Du avgör själv stora eller små förändringar…………………………..

SPAR ENERGI ----- SPAR PENGAR

God Jul och Gott Nytt År!
Sven Carlsson, VD Hultsfreds Bostäder AB



       
 FASTIGhETSuNDERhåll
 Vad gjordes under :  2010
 Vad planeras för :    2011

 Under 2010 har följande underhållsåtgärder   
 genomförts

 lÄGENhETER
 (planerat hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll
  / omflyttningsrenovering)
 Målning/tapetsering         138  st
 Golvbyte              61  st
 Badrum               36  st
 Renovering kök inredning/
           elinstallationer/ventilation                   4  st
 
 FASTIGhETER
 Renovering avloppsstammar 
 Hultsfred: L.Torget 4, Storgatan 38
 Renovering kall-varmvatten ledningar
 Hultsfred: V.Långgat. 61
 Virserum: Torggatan
 Renovering av fasader
 Mörlunda: Furuängsv,
 Renovering tak
 L.Torget 4
 Renovering tvättstugor                   
 Ekeberg, Stålhagen
 utvändig målning 
 Hultsfred : Granitvägen
 Mörlunda: Furängvägen, Doktorsv.
 Energiåtgärder (Värme, Vatten)
 Hultsfred :  Ombyggnad/balansering värmesystem 
             S.Långgatan 29, 38

           

 FÖRSÄKRINGSSKADOR
  (vattenskador/brand)
 Antal skador 
 0 st brandskada,   0 st stormskada,    9 st   
 vattenskador

 PlANERADE åTGÄRDER FÖR 2011

 lÄGENhETER
 (planerat hyresstyrt lägenhetsunderhåll
  / omflyttningsrenovering)
 Målning/tapetsering (hyresgäststyrt)      117  st
 Målning/tapetsering (omflyttning)         90  st
 Golvbyte (omflyttning)      70  st  
 Badrum         21  st  

 FASTIGhETER
 utvändig målning
 Hultsfred : Stålhagen, 
 Mörlunda: Lundagården
 Silverdalen: Parkvägen
 Renovering avloppsstammar 
 Hultsfred:Oskarsgatan, Stationsgatan 5 
 Ytterdörrar lägenheter
 Granitvägen
 Tak 
 Länsmansgatan
 Ytterbelysning 
 Stålhagen 
 Balkongrenovering
 Hultsfred
 Byte Ytterdörrar
 Bastugatan Virserum
 Rönnvägen 13,15 Hultsfred
 Ombyggnad ventilation
 Ringvägen Virserum
 Värmekabel i hängrännor 
 Ekeberg
 Fastighetsboxar för post i entréer
 Virserum, Hultsfred
 Fiberkabel för bredband/Tv
 Hultsfred
 NYBYGGNAD 
 Eventuell byggnation av 10 st Marklägenheter i Hultsfred

 Berndt Byström

ENERGIåTGÄRDER

Hultsfreds Bostäder policy gällande energi 
åtgärder innebär att vi skall minska vårt 
beroende av olja, och satsa på ombyggnad 
av våra oljepannanläggningar till bättre 
miljöanpassade värmekällor som luft/
bergsvärme, pellets.

Genomförda konverteringar :

Ringvägen  Luftvärmepump
Sthlms.vägen 44  Bergvärmepump
Villagatan 4  Bergvärmepump
Radhusvägen 4  Pelletspanna
Tjädervägen    Pelletspannor
Lundagården  Pelletspanna

Planerade konvertringar (2011)

Stockholmsvägen   Pelletspanna
S. Långatan 29  Pelletspanna
Torggatan  Pelletspanna

Uppfräschat trapphus
 i Målilla

Dalsbacken, Stockholmsvägen 24 i Målilla har fått nymålade 
trapphus, nya lägenhetsdörrar och nya postboxar i trapphuset.



Ny fastighetsorganisation
Ny organisation sedan 1 oktober för 
fastighetsanställda

Centrum 1
Jörgen Kvarnqvisth och Ewa Ylipää arbetar i Centrum 1 och har hand om 
Nygatan 1-3-5, Hagadalsgatan 12, Fridhemsgatan 6, Västra Långgatan 63, 
Källerydsgatan 10-12-14 och Stationsgatan 11-13-15. 

Centrum 2 
Dennis Fransson är ansvarig för Centrum 2 och servar hyresgäster på 
Oskarsgatan 31, Storgatan 36-38, Stationsgatan 5 och 6, Koppargatan 3, 
Lilla Torget 4, Fridhemsgatan 20, Lantmätargatan 9 samt Gränsgatan 3. 

Stålhagen
Daniel Patron, heltid och Xunë Lekaj, deltid arbetar i Stålhagen och har 
hand om hyresgästerna på Granitvägen.

Ekeberg
Leif Jonasson, heltid och Xunë Lekaj på sin rest. deltid arbetar i Ekeberg 
tillsammans med Håkan Jonsson som hjälper till med lägenhetsreparationer. 
För övriga områden gäller samma vaktmästare  som förut. 

Fler förändringar
Björn Lind, arbetar i hantverksgruppen som vvs-reparatör, och Christer 
Pettersson, fastighetsskötare i Stålhagen, blir pensionärer den 1 februari 
2011.

Jörgen Kvarnqvisth

 Agneta Blomberg, Gunilla Hartikka, Berndt Byström, Elisabeth Ericsson och Lars Svensson

Två trotjänare går i pension 1 febr. Jan Axelsson har avlidit.

Björn Lind har arbetat i 
företaget i 23 år.    

Vår omtyckte vaktmästare Jan Axelsson 
avled i somras. Han är mycket saknad av 
både arbetskamrater och hyresgäster.

Christer Pettersson blev 
anställd i aug 2003.

Vi önskar dem båda två lycka till med 
pensionärslivet.

Tobias Jahr

En rättelse om Johnny i Silverdalen.

I förra numret av 
H-Nytt skrev vi att 
Johnny Enoksson, 
fastighetsskötare i 
Silverdalen hade 
jobbat på Varta i 
Hultsfred i 4,5 år. 
Det var fel, han 
hade jobbat där i 
34 år och har nu 
varit hos Hultsfreds 
Bostäder i 5 år. 
Rätt ska va Rätt.



Ny fastighetsorganisation

Xunê Lakej

Dennis Fransson Leif Jonasson

Håkan JonssonDaniel Patron

Ewa Ylipää

 Agneta Blomberg, Gunilla Hartikka, Berndt Byström, Elisabeth Ericsson och Lars Svensson

Agneta Blomberg blir pensionär men 
väljer att arbeta kvar 20 %. Hon arbetar 
en dag i veckan, tisdagar. Gunilla 
Hartikka tar över bostadsförmedlingen 
för ytterområdena efter Agneta. 

Lars Svensson blir teknisk chef och 
arbetsledare för hantverksgruppen. 

Tobias Jahr är vår nya arbetsledare 
för fastighetsskötarna. Han börjar sin 
anställning den 20 december 2010.

Elisabeth Ericsson blir administrativ chef 
med personalansvar. Elisabeth arbetar 
även med lokaluthyrning.

Berndt Byström som arbetar med det 
periodiska underhållet kommer att arbeta 
deltid 80 % från den 1 april 2011. 

Ny tjänsteorganisation från 1 december 2010



Trygghetsträff i Ekeberg

Ekebergs kontaktkommitté

Brottsförebyggande rådet i hultsfreds 
kommun har inlett ett samarbete med polisen 
m.fl. för att öka tryggheten i kommunen. Med 
detta som utgångspunkt har vi tillsammans 
med kommunen och hyresgästföreningen 
påbörjat ett arbete som förhoppningsvis 
ska leda till grannsamverkan i flera av våra 
bostadsområden.

Den 3 november hade vi första träffen 
angående detta i Ekeberg. Torbjörn 
Rosenius, räddningschef i hultsfred pratade 
om brandsäkerhet. Det finns mycket att 
tänka på både i sin egen lägenhet och i 
trapphuset. Enligt Torbjörn är brandkåren 
en av de få yrkesgrupper som inte vill 
ha mycket jobb. han varnade också för 
alla ljus vi tänder runt advent och jul och 

rekommenderar en lapp med ”Släck ljusen” 
på ytterdörren.

Informerade gjorde också Bernth 
Pettersson från länsförsäkringar. han 
visade brandvarnare, brandsläckare och 
brandfilt som kan vara bra att ha hemma 
i bostaden. han pratade också om den 
största utgiftskällan för försäkringsbolagen 
som för tillfället är vattenskador. Skämtsamt 
sa han att han tog upp detta för att de inte 
ville lägga ut pengarna men mest för att det 
orsakade mycket besvär för de som bor i 
lägenheten.
När han kom in på ämnet inbrott och 
säkerhet i hemmet togs det upp att det 
är mörkt i vissa delar av området. Till 
följd av detta bestämdes att det skulle 

vara bra att göra en trygghetsvandring. 
Detta ska genomföras i samarbete med 
hyresgästföreningen. Vandringen hjälper 
också oss som bostadsbolag att se vad som 
behöver åtgärdas t.ex. kan det handla om 
belysning eller buskar som behöver röjas. 
Förhoppningen är att det efter detta ska 
inledas någon form av grannsamverkan i 
området.

Trots att deltagarantalet på mötet inte var 
så högt fick vi som var där mycket bra 
information och vi hoppas att detta är en 
start på samarbetet. Får vi ett bra resultat 
kommer vi att gå vidare med resterande 
områden i tätorten och övriga orter i 
kommunen. 

Lena Daxberg, Ekeberg Lokalen är till för alla hyresgäster i 
Ekebergsområdet, och kan användas till 
många ändamål. Den kan även hyras ut 
till hyresgäster för 50 kronor. Varför inte 
använda den när det är barnkalas eller 
andra aktiviteter. Lokalen är fullt utrustad 
med kök, toalett, samlingslokal med bord 
och stolar m.m. Lena arrangerar med jämna 
mellanrum Bokcafé med loppis för de 
boende och allt är då gratis. Hyresgästerna 
får lämna in saker som de inte behöver 
eller vill ha kvar. Hittar man sedan någon 
pryl man behöver så är det bara att ta den.
Lena tycker att lokalen används alldeles 
för lite och hon har planer för framtiden. 
Ovan ser ni bilder från julbordet som 
dukades upp i lokalen, med gran och 
tomte m.m. Lokalen är öppen en gång 
i månaden i dagsläget men det tycker 
Lena är alldeles för lite. Hon vill ha 
det öppet oftare, här kan hyresgästerna 
träffas för att ha t.ex. tv-kvällar, syträffar, 
målarkurser, slöjdträffar, spelkvällar m.m. 
Många hyresgäster sitter ensamna i sina 
lägenheter och varför inte träffa andra 
närboende och göra saker tillsammans.Lena 
vill också ha möten här med hyresgästerna 
för information om det mesta som händer 
i bostadsområdet Ekeberg. 

lena Daxberg är ordförande 
i Ekebergs kontaktkommitté 
och trivs verkligen med 
det. lokalen i Ekeberg på 
Snickargatan 15 har hon stora 
visioner med.



Vi har bytt kabel-tv leverantör från Tele 2 till Telia Kabel-tv.
Detta innebär att du får Telia Kabel-tv via samma antennuttag som används idag. Vi 
rekommenderar att du gör en automatisk kanalsökning för att vara säker på att få ta 
del av kanalerna som ingår. 

Felanmälan av kabel-tv görs till Hultsfreds Bostäder AB.

Följande kanaler ingår i hyran med analog sändning:

Vi byter leverantör av Kabel-tv i Hultsfred 
 

Vi kommer att byta kabel-tv leverantör från Tele 2 till Telia Kabel-tv. 
Detta innebär att du får Telia Kabel-tv via samma antennuttag som används idag.  

När bytet sker rekommenderar vi att du gör en automatisk kanalsökning för att var säker på att 
få ta del av kanalerna som ingår.  

 
Felanmälan av kabel-tv görs till Hultsfredsbostäder AB. 

 
Följande kanaler ingår i hyran med analog sändning: 

 

               
 

                 
 

(Ytterligare kanalpaket kan inte tecknas på det analoga kabel-tv utbuden men då rekommendera vi att ni tecknar Telia 
Digital-tv när bredbandsnätet är installerat) 
  

Vi kommer dessutom ”släppa” in framtidens teknik i våra lägenheter! 
 
Vi har tecknat ett avtal med Telia om installation av bredbandsnät i våra fastigheter i 

Hultsfred. Detta innebär att du som hyresgäst kommer att få tillgång till digital-tv, 
supersnabbt bredband och bredbandstelefoni- direkt via nätverksuttaget som kommer att 

installeras i din bostad.  
(läs mer om Telia FiberLan på www.telia.se under bredband via bredbandsuttaget) 
 

TV 
Med Telia digital-tv får du tillgång till massor av tv-kanaler för alla åldrar och smaker. 

Dessutom ingår det en hel del smarta funktioner som gör tv-tittandet roligare och enklare. Det 
kanske bästa av dem är den inbyggda videobutiken som gör att du kan hyra film med fjärr- 

kontrollen. På www.telia.se/tv hittar du mer information om de olika tjänsterna och kanal- 
paketen. 

 
Bredband 

Telia Bredband FiberLan är ett kraftfullt bredbandsabonnemang som ger dig mycket snabb 
och säker surf till en fast månadsavgift. Oavsett vilken hastighet du väljer ingår antivirus, 

brandvägg som gör att du surfar säkert. Du får även 2 GB lagringsutrymme på Telias server. 
 

Bredbandstelefoni 
Bredbandstelefoni fungerar lika säkert och tryggt som vanlig fast telefoni. Du ringer med din 

vanliga telefon, som du kopplar via nätverksuttaget. (För priser och mer information läs mer på 

telia.se/prisavtal.) 
 

 
För hyresgäster som inte bor i Hultsfred finns möjlighet att teckna ADSL genom Telia. Det är 

ungefär samma utbud som för boende i Hultsfred. 
 

 

Ytterligare kanalpaket kan inte tecknas på det 
analoga kabel-tv utbuden men då rekommende-
rar vi att ni tecknar Telia Digital-tv när bred-
bandsnätet är installerat.

Vi kommer dessutom ”släppa” 
in framtidens teknik i våra 
lägenheter!

Vi har tecknat ett avtal med Telia om 
installation av bredbandsnät i våra fast-
igheter i Hultsfred. Detta innebär att 
du som hyresgäst kommer att få tillgång 
till digital-tv, supersnabbt bredband och 
bredbandstelefoni- direkt via nätverksut-
taget som kommer att installeras i din 
bostad. 
(läs mer om Telia FiberLan på www.telia.
se under bredband via bredbandsuttaget)

TV
Med Telia digital-tv får du tillgång till 
massor av tv-kanaler för alla åldrar och 
smaker. Dessutom ingår det en hel del 
smarta funktioner som gör tv-tittandet 
roligare och enklare. Det kanske bästa av 

dem är den inbyggda videobutiken som 
gör att du kan hyra film med fjärr- kon-
trollen. På www.telia.se/tv hittar du mer 
information om de olika tjänsterna och 
kanal- paketen.

Bredband
Telia Bredband FiberLan är ett kraft-
fullt bredbandsabonnemang som ger dig 
mycket snabb och säker surf till en fast 
månadsavgift. Oavsett vilken hastighet du 
väljer ingår antivirus, brandvägg som gör 
att du surfar säkert. Du får även 2 GB 
lagringsutrymme på Telias server.

Bredbandstelefoni
Bredbandstelefoni fungerar lika säkert och 
tryggt som vanlig fast telefoni. Du ringer 
med din vanliga telefon, som du kopplar 
via nätverksuttaget. (För priser och mer 
information läs mer på telia.se/prisavtal.)

För hyresgäster som inte bor i Hultsfred 
finns möjlighet att teckna ADSL genom 
Telia. Det är ungefär samma utbud som 
för boende i Hultsfred.

Vi byter leverantör av 
Kabel-tv i Hultsfred

Köp brandvarnare
Trygghet under lång tid

Nytt lägenhetsregister
Riksdagen har beslutat att vi ska ha ett register 
över alla lägenheter i Sverige där numreringen 
följer samma standard var i landet du bor. 
Därför har lantmäteriet upprättat ett nytt 
lägenhetsregister. I fortsättningen kommer alla 
som bor i lägenhet att vara skrivna på adress samt 
lägenhetsnummer. Skatteverket kommer att under 
perioden september 2010 till mars 2011 skicka ut 
ett brev till alla som bor i flerfamiljshus där man 
ska fylla i vilket lägenhetsnummer man har. Du 
hittar ditt nya lägenhetsnummer till vänster om 
namnet på trapphusbladet i entrén.

Tänk på alla levande ljus, speciellt inför julen då det 
används extra mycket stearinljus.
Ett enkelt och billigt skydd är att skaffa en brandvarnare.  
En brandvarnare är en god
investering, den reagerar på den farliga röken. Tänk dock på 
att stängda dörrar kan göra 
så att du inte hör den, om du inte har sammankopplade 
brandvarnare.
Du kan köpa Nordic Long life brandvarnare av oss, till ett 
mycket bra pris, endast 135 kronor inklusive moms. 

Brandvarnaren är utrustad med ett fast batteri med lång 
livslängd, minst 10 år. Den är seriekopplingsbar med tråd 
upp till 12 enheter.  Garantitid är fem år. 
Kontakta vårt kontor eller din vaktmästare för leverans och 
betalning.
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Namn..............................................................................................................................................................................

Adress................................................................Postnr...................................Ort..........................................................

Skicka svaret senast 110331 till “Redaktionskommittén AB Hultsfreds Bostäder, Box 154, 577 24 Hultsfred eller faxa till 0495-24 09 18

eller maila till info@hultsfredsbostader.se

Detta nummers TÄVLING  "Fem frågor"
Svara på så många frågor du kan om Hultsfreds Bostäder. Svaren finns i tidnigen.

Rätt svar från förra tävlingen

G
R
A
T
T
I
S

VINNARE I H-NYTT 1/10
Vi tackar H-Nytts läsare för inlämnade svar. 

1 Mikael Saugstedt
   Nygatan 3 A
   577 31 Hultsfred
   Tidningskasse

2 Robin Karlsson
   Källerydsgatan 14 D
   577 33 Hultsfred
   Tidningskasse

3 Nilsson/Carlsson
   Barrvägen 1 C
   577 33 Hultsfred
   Tidningskasse

4 Linda Erlandsson
   Rönnvägen 1 D
   577 33 Hultsfred
   Tidningskasse
     
5 Louise Wahlman
   Barrvägen 3 A
   577 33 Hultsfred
   Tidningskasse

Du var en av de läsare som lämnat in en lösning i vår tävling i H-Nytt nr 1 2010.
Tydligen var tävlingen svår, för ingen lyckades pricka in alla fastigheterna rätt.
Vi har alltså dragit vinnare mellan de som hade ett fel.

1. Vad heter fastighetsskötaren i centrum 2 i Hultsfred?

2. Vem blir ny arbetsledare på Hultsfreds Bostäder fr.o.m. 20 dec 2010?

3. Vem är bostadsförmedlare på Hultsfreds Bostäder från 1 dec?

4. Vem är VD på Hultsfreds Bostäder?

5. I vilken ort ligger Furuängsvägen i vår kommun?

Vällingbyvägen 3, Mörlunda       Furuängsvägen, Mörlunda            Björkmossavägen, Virserum    

Rönnvägen 11, Hultsfred            Aspedalsgatan 21, Hultsfred       Västra Långgatan, Hultsfred 

Britta Andersson, Barrvägen.
Jag firar julen i Stockholm med 
min dotter och hennes familj. 
Traditionell jul med julbord, gran 
och tomte m.m.

Mona Engström, Barrvägen.
Jag åker till Linköping och 
till min son och syster och 
där firar vi en traditionell 
jul.

Staffan Bjerkert, Aspedalsgatan.
Det blir en traditionell jul i 
Mariestad med barn och barn-
barn.

Celestin, Granitvägen 
kommer från Burundi
Det blir fest med 
kompisarna.

Hur firar du jul? ...................................................  

Siva, Granitvägen kommer från 
Siri Lanka
Jag firar med kompisar och vi äter 
god mat och bara umgås.

Ulla-Carin Andersén, 
Hagadalsgatan 12.
Jag firar med hela stora familjen, 
barn och barn-barn, vi har tomte, 
gran och julmat m.m.

Eivor Alexandersson, Stationsgatan 5.
Jag firar jul med min son i Malmö. 
Vi älskar julen och har skogsgran 
och allt därtill.

Terese Billing, Rönnvägen 1.
Jag går Music/Managementutbildning 
i Hultsfred. Jag firar julen tillsammans 
med mina föräldrar hemma i Trelleborg, 
en äkta Trelleborgsjul.


