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Bra bokslut 2011
Efter ett tufft första halvår fick vi en gynnsam höst och därmed ett
bra helår 2011. De totala intäkterna blev 90,5 miljoner och resulta-
tet slutade på drygt 2 miljoner, trots att vi sammanlagt satsade 29,5
välbehövliga miljoner på underhåll och reparationer. Till det goda
resultatet bidrog inte minst sjunkande värmekostnader bl.a. till följd
av våra satsningar på biobränsleanläggningar.

Fortsatta satsningar på biobränsle 
och underhållsåtgärder.
Under 2011 satsade vi ca 4 miljoner på en ny värmecentral för
biobränsle inom Bastugatan i Virserum. Närmast i tur står invester-
ingar i värmecentraler på Södra Långgatan i Målilla och Furuängs-
vägen/Vällingbyvägen i Mörlunda.

Fortlöpande underhållsåtgärder i vårt ”mogna” fastighetsbestånd
är nödvändiga om vi skall hänga med som ett ”bostadsföretag i
tiden.” Budgeten för 2012 innefattar totalt 28,5 miljoner till underhåll
och reparationer.

Stålhagen utvecklas
Våra satsningar på att göra Stålhagen till ett väl fungerande och
attraktivt område ger goda resultat. Förutom att området är lugnt och
trevligt, är det ett gott exempel på att boende av olika nationaliteter
kan fungera utomordentligt väl ihop med studenter och förvaltning-
sinstitutioner av olika slag. Inom området finns ju inte bara boende,
utan även verksamheter som barnhälsovård, förskola, socialförvalt-
ningens barn- och familjeenhet och korttidsboendet Diamanten.

En unik och mycket lyckad satsning från Migrationsverket, kom-
munen och bostadsbolaget är vår nya tillgänglighetsanpassade lekp-
lats, Fredsparken, som verkligen röner stor uppskattning hos den
yngre generationen.

Strandlyckan på gång
Efter en lång planeringsprocess är äntligen vår sjönära byggnation i
Strandlyckan i gång. Projektets slutliga utformning innefattar två bygg-
nader med totalt 12 lägenheter, varav 10 redan är uthyrda. En med-
veten satsning för utveckling och förnyelse av centrala Hultsfred.

Ny VD
Undertecknad lämnar i höst uppdraget som VD och går i pension.
Vår nye tekniske chef, Nicke Wainebro, kommer fr o m 1 oktober att
även ta över VD-ansvaret. Jag kan lova att det är ett verkligt stimule-
rande uppdrag och är övertygad om att Nicke är rätt person att föra
skutan vidare!

TACK!
Avslutningsvis vill jag uttala ett STORT TACK till er alla – hyresgäster,
styrelse, personal och övriga intressenter – för trevlig samvaro och
utmärkt samverkan under mina år som VD! Fortsätt samarbeta för
en balanserad utveckling- och bolaget kan se framtiden an med till-
försikt!

TREVLIG SOMMAR!
Sven Carlsson 

AB Hultsfreds Bostäder
Box 154, 577 24 Hultsfred
Tel. 0495-24 00 00, Fax 0495-24 09 18

Ansvarig utgivare: Sven Carlsson
Redaktionskommitté: Elisabeth Ericsson, Gunilla Hartikka
Text och bild: Gunilla C Johansson (där inget annat anges)
Layout/produktion: Wåhlin’s, Oskarshamn, 0491-822 12

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 personalchef
24 00 53 Sven Carlsson, VD
24 00 55 Gunilla Hartikka, Bostadsförmedlare
24 00 56 Catarina Bergström, Ekonomiassistent
24 00 57 Tobias Jahr, Arbetsledare
24 00 59 Lennart Larsson, Fastighetsassistent
24 00 63 Nicke Wainebro, Teknisk chef
Det går också bra att ringa 24 00 01 och säga namnet på
den man söker så kopplas man till personen.

Telefonnummer till vaktmästarexpeditionerna:
Telefontid vardagar 09.00-09.30, övrig tid fax.
Hultsfred
Ekeberg 24 00 65, fax 24 09 18
Centrum 24 00 69, även fax
Stålhagen 24 00 70, även fax
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

Felanmälan kan även lämnas via vår hemsida
www.hultsfredsbostader.se. 
Vid akuta fall under icke kontorstid 
ring vårt journummer 416 31.

VD-Ordet
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Under pompa och ståt fick lekplatsen äntligen sitt
välförtjänta namn. Lekplatsen som har allt från
grillplats, lekstugor och kompisgungor till klätter-
ställningar, är mycket populär och används flitigt.

Fem minuter innan invigningstalet så öppnade sig himlen och en
rejäl regnskur visade upp sig. Men när klockan slog ett och Sven
Carlsson VD för Hultsfreds Bostäder inledde sitt tal, så klarnade det
upp och vädrets makter ställde sig bakom namngivningsfesten.

Själva lekparken invigdes i december förra året och nu var det
alltså dags att ge parken ett namn.

- Hultsfreds Bostäder utlyste en namntävling bland förskole- och
skolklasser som funderat på namn till parken.  Ett 15-tal förslag
skickades in och efter lite funderingar och tankar runt de inkomna
förslagen landande juryn enhälligt på  klass  6 C, Lindblomskolans
förslag, Fredsparken. Vi är stolta över parken och namnet och att
denna lekpark är mer uppskattad och använd än vad vi kunde tro.
Att kunna mötas här, unga som äldre, barn med funktionsnedsätt-
ningar och från många olika kulturer och länder tror vi är viktigt säger
Sven.

Ardijan en av eleverna med det vinnande bidraget
tycker själv att namnet är bra och trivs i lekparken 
- En del kan ju tro att det är jobbigt eller lite otäckt att vara här på
lekparken, men det är det inte. Vi har alltid roligt och kul när vi är
här. Det är därför ordet fred är så viktigt, för det är precis det som
det är här, lugnt och bra.

Elisabeth berättar att det kommer förskolor och barn från hela
tätorten till lekparken. - I vintras lektes det för fullt i parken och
åktes pulka i backarna här bredvid. Vi är mycket glada för att parken
uppskattas och är så välanvänd som den är.

Kjell Ekelöf, projektledare på Migrationsverket nickar och håller

med Elisabeth i det hon säger och tillägger att glädjeskratten är
många från parken. Skylten med lekplatsens namn på har Kjell och
några killar som bor i området snickrat ihop. Själva fredsduvan har
en konstnär från Pakistan formgivit.  

- Förutom de saker som är på plats i skrivande stund, tillkommer
ytterligare två lekstugor, linbana och lite annat smått och gott.
Lekstugorna har elever på Hultsfreds Gymnasium snickrat ihop,
säger Kjell.  Så detta kommer att bli än bättre när allt står klart lagom
till sommaren.
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- Där alla kan mötas
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En person som ser helheten, arbetar långsik-
tigt, gillar att ta beslut och gärna tar en
sväng till speedwaybanan, där har du Nicke
Wainebro.

Nicke tillträdde som teknisk chef 1 april och är redan väl
förtrogen med bostadsbolagets utmaningar och möjlig-
heter. Nicke kommer senast från NCC Bygg där han
arbetade som platschef under många år och med bland
annat Hultsfred, Vimmerby och Västervik som arbetsom-
råde. 

- Som teknisk chef och som blivande VD ser jag
många likheter med min tidigare tjänst. Det handlar
mångt och mycket om att bolaget ska ha en ekonomi i
balans, nöjda kunder och positiva medarbetare. Ett arbe-
te som ständigt behöver hållas aktivt och man får inte
slå sig till ro på något sätt.  

Nicke arbetar nära fält- och hantverksgruppen när det
gäller allt från vattenläckor, ny– och ombyggnation.
Men en fråga som tar mycket tid och som prioriteras av
bostadsbolaget och Nicke är energifrågor.

- Energieffektiviseringar är mycket viktigt för oss att
jobba med än mer intensivt.  Vi har redan konverterat
över en del fastigheter från dyr och icke förnybar olja till
förnyelsebart fastbränsle. Det vill säga vi gör oss av med
oljeeldning och ersätter den med flis från skogen samt
värmepumpar. Vi har förutom dessa investeringar i själva
värmesystemen även anlitat ett företag som hjälper oss
med att optimera värmesystemet så att våra pumpar
och pannor går igång när värmebehovet är som störst.
Redan nu ser vi goda resultat, det vill säga lägre energi-
kostnader för uppvärmning av bostäder och varmvatten.

1 oktober
Under hösten så kommer nuvarande VD Sven Carlsson
att lämna över stafettpinnen till Nicke. Vi frågar Nicke
vad han ser för fördelar med att inneha dessa två
tjänster.

- Vi som alla andra bolag
behöver se över vår organi-
sation och kostnader, så jag
ser att dessa två tjänster blir
en som ett naturligt steg i vår
effektivisering inom bolaget.
Vi är redan i dag en slimmad
organisation sett till antalet
anställda. Det som vi redan
nu jobbar med är hur vi kan
bli än mer effektiva och sam-
tidigt leverera god och hög
service till våra hyresgäster.
En grundläggande syn hos
oss alla är att våra hyresgäs-
ter ska känna sig trygga att
bo hos oss.

Om Nicke och hans favoritval
Färg - Blått
Maträtt - Lasagne
Sällskapsdjur - Hund 
Fritid - Speedway ” Tror inte man kan bo och trivas här om man
inte gillar Speedway” säger blivande VD:n  med glimten i ögat.
Sport - Löpning/styrketräning, gillar löpträning, då det är ett bra sätt
att skaffa ny energi efter en lång arbetsdag.
Fordon - MC

Vill tillönska alla våra hyresgäster medarbetare och sam-
arbetspartners en riktigt härlig och avkopplande sommar.

”- Det bästa med Hultsfred är att det finns det
mesta, och för den som pendlar så ligger vi 
geografiskt bra i förhållande till Linköping,

Jönköping och Kalmar. ”
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Hallå där, Tobias vad händer 
inom fastighetsavdelningen ?

Tobias Jahr, arbetsledare inom fastighetsavdelningen har
många bollar i luften just nu. 

- Jo det kan man säga. Allt från att det löpande underhållet och de dagliga
händelserna som behöver få snabba beslut och åtgärder till att vi arbetar
med långsiktiga och viktiga underhåll.  Vi har många lägenheter och fastig-
heter som enligt en underhållsplan just nu håller på att renoveras. Viktiga
renoveringar är badrum och kök, men även VA ledningar ses över och
byts ut.

Uppskattar telefonsamtal
Tobias tycker att det är viktigt och bra att få telefonsamtal från hyresgäster
om saker som behöver åtgärdas och vi jobbar ständigt med att kunna vara
tillmötesgående utan tidsfördröjning, allt för att få nöjda kunder. 

- Kontakten med våra hyresgäster är väl det jag uppskattar mest med
mitt jobb. Att få vara en del i problemlösningen tillsammans med personal
och samarbetspartners när olika problem dyker upp. Att få såväl ris som
ros, tillhör ju jobbet och det är det som utvecklar oss som bostadsbolag.

2012-01 H-NYTT__2008-03-19 jan_Innehåll  2012-05-31  08.07  Sida 4



5

Mitt i centrala Vena ligger Klockargården och här
har det minsann hänt saker i trädgården. För ett år
sedan sattes en gedigen småländsk gärdesgård upp
runt byggnaden som en helt underbar inramning av
Klockaregårdens röda byggnader. En drivande kraft
bakom detta var Stina Nilsson, Väntjänst.

Innanför denna inramning fanns då ett vattenspel, utplacerad på en
gräsmatta. I dag ser det annorlunda ut. I skrivande stund har perso-
nal från Klockaregården, brukare, Väntjänst och Hultsfreds Bostäder
med gemensamma krafter dragit igång en omvandling av gräsmat-
tan. Nu ser vi rabarberstånd längs gärdesgården, stora praktfulla
gräslökstånd i full grönska, smultron och jordgubbsplantor som är på
väg att börja blomma, väldoftande jasmin, luktärtor, ja listan kan
göras lång på vad som redan finns i trädgården och vad som
komma skall.

Sandra Frejd, områdeschef berättar stolt om hur många som
verkligen brinner för att förverkliga denna trädgård som ska försöka
att beröra våra olika sinnen.

- Vi vill kalla detta projekt som är på god väg, för en Småländsk
Trädgård som tilltalar alla våra sinnen. Man ska kunna smaka, känna,
dofta, se och höra de olika inslagen. Att kunna plocka och smaka på
ett solmoget smultron, tror jag många saknar men kommer att upp-
skatta. Eller att vi bjuder på en rabarberpaj, där råvaran kommer från
vår egen trädgård, det är mjuka värden.

Hultsfreds Bostäder har hjälpt till att gräva upp land och är delak-
tiga i gärdesgården. Nu ska de även göra uteplatsen mera tillgänglig
med hjälp av marksten så att det går att ta sig från matsalen direkt
till vår Småländska Trädgård.

Märta Karlsson, 89 år född och uppvuxen i Vena berättar inten-

sivt och engagerat om och för trädgården och hur hon kommer att
ta med växter från sin trädgård till Klockaregården. Jag bor inte på
Klockaregården utan fem meter härifrån, men jag besöker
Klockaregården varje dag och vill gärna se blommor och växter från
min tidigare egna trädgård. Det väcker minnen hos både mig och
de som bor här.

Sandra och medarbetarna Ulrika, Carina samt Britt är de som har
arbetat mest intensivt med projektet och alla poängterar de att
många följer trädgårdens framsteg dag för dag.

Vi önskar Klockaregården varmt lycka till med skapandet av
Småländsk Trädgård – för alla sinnen.

Agneta Blomberg och Berndt
Byström vill sända en riktigt
somrig och glad hälsning till
hyresgäster, arbetskamrater
och samarbetspartner och
tackar nu för sig och tiden på
Hultsfreds Bostäder. Nu är
det nya mål och nya tider
som gäller.

- Jag har verkligen stormtrivts på mitt
arbete, men ser ändå fram emot att
få tid tillsammans med familj och
vänner. Jag längtar redan till resor
med husbil och att få mer tid med
barnbarnen och min man som är
nybliven pensionär. Men det kommer
nog att kännas konstigt att inte gå till
jobbet, man är ju lite vanemänniska
säger Agneta.

- Jag har sonen i Australien sedan
några år tillbaks i tiden, och det har
inte funnits tid att kunna åka dit när jag
arbetat, som det gör nu när jag är glad
pensionär, säger Berndt. - Lite längre
perioder i Australien kommer det allt
att bli. När jag inte är där så blir det
nog fortsatt mekande och funderingar i
verkstaden då jag har ett stort fordon-
sintresse. Precis som Agneta tror jag
nog att det kommer att kännas lite när
man inte ska till jobbet. Men det löser
sig ju som det brukar heta.

Vi tackar er båda för goda insatser
under åren och lycka till som glada
pensionärer.

Nu är vi               pensionärer

FFäärrggssttaarrkk,,  ddooffttaannddee,,  ssmmaakkrriikk  oocchh
ppoorrllaannddee  ttrrääddggåårrdd
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En av nybyggarna, eller i alla fall en av de som valt
att hyra en lägenhet av Hultsfred Bostäder vid
natursköna Hulingen och Strandlyckan, är Lars
Gjörloff, tillika utvecklingschef, Hultsfred Kommun.

- Det är klart att efter att ha bott i Målilla där jag och min fru byggde
nytt hus 1983 så är det ett stort steg att flytta till Hultsfred. Men
som med allt annat, så är det tid att vända blad och inse att allt har
sin tid. Vi valde att bo i Målilla där vi stormtrivts, men nu är barnen
större och vi vill lägga tid på annat än trädgård och underhåll av hus
med allt vad det innebär. 

Lars poängterar flera gånger hur han ser fram emot att få flytta till
en lägenhet med sjöutsikt, något han längtat efter.

Att kunna hoppa i löparskor och ta en tur runt sjön, det är ju en
helt underbar miljö att kunna ha runt omkring sig.  Jag brukar köra
löpträning mellan 1 till 2,5 mil några gånger i veckan, och med
denna fantastiska omgivning lär det inte bli mindre träning.

Att få flytta in i ett helt nyproducerat hus är något som också
lockade Lars och hans familj. Nytt är nytt det går inte att komma
ifrån, även om renovering och underhåll av hus har sin charm. Inte
minst under den tiden då barnen var yngre då trädgård och villaom-
råde prioriterades.

Nu när tillfälle bjöds och Hultsfreds Bostäder gick ut med infor-
mation om totalt 12 lägenheter, så var vi inte sena med att anmäla
intresse.

Lars som till vardags arbetar på Hultsfred kommun med utveck-
lingsfrågor ser tomter med attraktiva lägen som en överlevnadsfråga
för kommunen. 

Visst är det så att attraktiva
boende och boendeformer kan
locka till att minska utflyttning och
till och med öka inflyttning. Jag är
ju ett levande exempel på att
inflyttningsknepet fungerade. Det
är viktigt att skapa rotation i sam-
hället med olika former av boen-
den. Vi har redan sålt huset i
Målilla till en ung barnfamilj och vi
flyttar till lägenhet. Som sagt, rota-
tion behövs för en välmående
kommun. 

Lars tycker även att bostads-
bolaget gått före och visat vägen
med sina 12 lägenheter.

Det finns 3 områden här längs
Hulingen, en del för hyreslägen-
heter, en del för villatomter och
en del för troligen bostadsrätter
eller liknande. Först ut är dock bostadsbolaget och nu följer två villa-
tomtsköpare som kommer att dra i gång sitt bostadsbyggande inom
kort. Vill faktiskt framföra en eloge till Hultsfreds Bostäder som så att
säga satt spaden i backen och förverkligat denna form av boende.
Bra boende är ett sätt att skapa och säkra arbetsplatser.

För dig som är intresserad av lägenhet, läs mer på 
www. hultsfredsbostader.se eller ring 0491-240055

Nybyggaranda 
längs Hulingen och Strandlyckan
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Efter en tjänst som fastighetskötare sedan 2006,
väljer nu Jörgen att sluta och flytta norrut.
Närmare bestämt Stockholm.

- Jag trivs inom branschen och kommer att
söka jobb inom densamma. Jag har verkligen
haft en bra arbetsplats och träffat trevliga
hyresgäster.

Vi på Hultsfreds Bostäder tackar
Jörgen för den tid som varit och 
önskar varmt lycka till.

Daniel Patron finns redan
hos oss, men tar över som
områdesansvarig efter
Jörgen den 1 juni.

Daniel är väl förtrogen med före-
taget och arbetsuppgifterna och 
ser fram emot att träffa nya ansikten.

7

Kika gärna in på vår blogg, 

Där kan du hitta lokala nyheter inom 
energiområdet från Hultsfred, Högsby, 
Vimmerby och Västervik

RådgivningsEKOT
radgivningsekot.blogspot.com

Under kommande nummer av 
H-nytt kommer kommunens
energi- och klimatrådgivare 
Jens Karlsson ge ett antal tips
per nummer på hur ni som
lägenhetsinnehavare kan 
minska er energianvändning
och spara pengar.

Till att börja med är det bra att ha något att utgå från, t.ex. hur
mycket är ”normal” energianvändning för hushållsel i en
lägenhet? Självklart finns det flera faktorer som påverkar; stor-
lek på lägenhet, antal personer som bor i lägenheten, m.m.,
men enligt energimyndigheten ligger genomsnittet på ca 2
500-3 000 kWh per år för en lägenhet. 

Hur mycket räcker då 1 kWh till? 
Nedan kan du se ett antal 
exempel på detta:

• en hårtork med effekten 1 600 watt i 37,5 min
• en spisplatta med effekten 1 500 watt i 40 min
• en dammsugare med effekten 1 400 watt i 43 min
• en brödrost med effekten 1 000 watt i 1 tim
• en kaffebryggare med effekten 800 watt i 1 tim och 15

min
• en glödlampa med effekten 40 watt i 25 tim
• en lågenergilampa med effekten 9 watt i 111 tim
• en laddare till mobiltelefon med effekten 5 watt som sitter

i uttaget i 200 timmar
• en plasma-tv 42 tum med effekten 220 watt i 4 tim och

30 min
• en LCD-tv 42 tum med effekten 128 watt i 7 tim och 48

min
• en digitalbox med effekten 9 watt i 111 tim

Har du några frågor om energi, klimat och transpor-
ter? Hör då av dig till mig på: 0495-24 08 07 eller 
jens.karlsson@osk.hultsfred.se. 
Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk. 

Jörgen Kvarnqvisth
siktar på nya mål Energitips

AB Hultsfreds Bostäders verksamhet och finanser
“Årsredovisning 2011. Jämförelser mellan 2011 & 2010

Antal ägda lägenheter, inkl studentlägenheter
Antal outhyrda lägenheter
Intäkter
Hyresbortfall
Räntekostnader
Avskrivningar
Underhåll
Driftskostnader
Fastighetsskatt
Finansiella kost. och int.
Skatt
Årets resultat
Fastigheternas bokf. värde
Fastigheternas taxeringsvärde
Långfristiga skulder
Reservfond
Aktiekapital
Balansomslutning
Medeltalet anställda

1684
174

97 439 tkr
-10 904 tkr

-4 962 tkr
-8 729 tkr

-17 052 tkr
-54 378 tkr

-1 117 tkr
737 tkr

-245 tkr
789

192 067 tkr
268 608 tkr
168 280 tkr

39 500 tkr
2 000 tkr

246 709 kr
27

2011          2010

1676
170

101 314 tkr
-10 767 tkr

-5 884 tkr
-9 142 tkr

-20 543 tkr
-51 984 tkr

-1 236 tkr
1 024 tkr
-732 tkr

2 050
185 699 tkr
269 783 tkr
163 199 tkr

39 500 tkr
2 000 tkr

243 081 kr
30

Hultsfreds Bostäder
önskar ER alla 
en glad sommar !

Hultsfreds Bostäder
önskar ER alla 
en glad sommar !

HULTSFREDS BOSTÄDER INFORMERAR

Under juli månad kommer större delen av vår
personal att ha en välbehövlig semester. 
Våra service- och reparationsinsatser kommer
därför att begränsas till nödvändiga akutåtgärder.
Vid akut felanmälan, under kvällstid, 
ring 0495-416 31. 
Kontoret stänger kl. 16.00 under juli månad.
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Vad gör ni i 
midsommar?

Tobias: Vi kommer att
åka till släktgården i
Långshyttan och där blir
det nypotatis och köttbul-
lar, sillen hoppar jag över.

Nicke: Familjen kom-
mer att fira midsommar i
Timmernabben och
sommarstället, med sill,
nypotatis och gräddtårta
på midsommarbordet.

Lars: När vi frågade vad
Lars skulle göra i mid-
sommar, så plockar han
fram kalender i mobilen
och utbrister, å kul jag
och familjen ska fira mid-
sommar i Krakow. Ett
måste på bordet är en
sommartårta fylld med
jordgubbar. 

Lena Daxberg: Troligen
kommer jag att jobba
natt på Taxi, men sill,
potatis och sommartårta
är måsten en midsom-
marafton.

Sven: Vi kommer att fira
på lite olika ställen, och
självklarheter som nypo-
tatis, sill och tårta och till-
hörande drycker kommer
att finnas på midsom-
marbordet.

Elisabeth: Traditions-
enligt med släkt och vän-
ner i vår stuga. God mat
som smakar sommar,
gärna köttbullar och
nypotatis på bordet och
årets första jordgubbar. 

Gunilla: Vi firar sedan
lång tid tillbaka med
goda vänner och på bor-
det finns sill i dess olika
former, färskpotatis och
givetvis jordgubbar.

Agneta: Vi är på lant-
stället och givet står sill
och kokta ägg fyllda med
smakrika röror på
menyn.

Bernt: Får se var vi firar,
men det kommer att bli
Pavlova, en australiensisk
tårta, bestående av
marängswiss  med fyll-
ning.

Vad hör inte till sommaren om
inte en tårta fylld med jordgub-
bar. Här kommer ett recept på en
riktigt somrig tårta. Vi önskar er
alla en riktigt härlig sommar
med många aktiviteter. 
Håll till godo!

Farmors laggtårta
200 gr margarin eller smör
1.5 dl socker
3 ägg
2 dl vetemjöl
Fyllning och garnering
1 liter jordgubbar, vanliljsocker, 5 dl grädde.
Stekpanna helt i gjutjärn. Sätt ugnen på
225 grader.

Rör fettet
mjukt.
Vispa socker och ägg poröst. Tillsätt det
mjuka smöret och sist vetemjöl.
Smörj in stekpannan i lite margarin. Fördela
smeten i tre lika stora delar.  Gräddas i
omgångar i ugnen i ca 8-10 minuter, eller
tills laggen fått fin ljusbrun färg. Var aktsam
när stekpannan tas ur ugnen, då den är rik-
tigt varm.
Låt de tre bottnarna svalna. Vispa upp gräd-
den och tillsätt lite vanilj. 
Skiva jordgubbarna.
Fyll varje lager rikligt med grädde och jord-
gubbar och garnera med några hela jord-
gubbar.

//Gunilla C Johansson

Skicka den rätta lösningen senast
den 31/8 2012 till: 
AB Hultsfreds Bostäder
Box 154,
577 24 Hultsfred.
Vi drar fem av de rätta 
lösningarna 
som belönas 
med fina priser

Namn:............................................................................................................................................................

Adress:...........................................................................................................................................................

Postnr:........................................ Ort:..........................................................................................................

Tel:................................................................  Mobil:................................................................................... 
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Ordflätan

Laggtårta med grädde 
och jordgubbar...
Laggtårta med grädde 
och jordgubbar...
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Elisabeth Enerfeldt, Villagatan 4, 570 82  MÅLILLA, Vinst: Ett bäddset 

Bertil Larsson, Aspedalsgatan 25 E, 33  HULTSFRED, Vinst: En grillpanna
Göte Ekström, Stationsgatan 5 D, 577 30  HULTSFRED, Vinst: En kylbag

Inez Stridh, Ringvägen 7, 570 80  VIRSERUM, Vinst: Ett badlakan
Ulf Nilsson, Barrvägen 1 C, 577 33 HULTSFRED, Vinst: En ryggsäck
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