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Den totala intäkten
Delårsrapport 2014
Den gångna vintern 2013/2014 blev inte så snörik, men ändå så
avslutades den med en kall vår, med en aprilmånad som var kallare
än mars. Första halvåret visade på ett negativt resultat.
Delårsresultatet vid augustis utgång hade då vänt till ett positivt
resultat med en omsättning av ca 63 miljoner kronor. Vi har haft en
högre kostnad av både inre och yttre underhåll, som vi fortsätt-
ningsvis kommer att satsa vidare på under 2015.

Investeringar 
Vi avslutade till sommaren ombyggnaden för asylsjukvård i
Stålhagen. Satsning på energioptimering är avslutad, och med den
en förhoppning av att vi kan få en lägre energiförbrukning. Intresset
för sjönära boende är stort. Under 2015 kommer vi att uppföra flera
liknande lägenheter som Sjölunden.
Trygghetsboende kommer att byggas på andra sidan vägen, alla

lägenheterna på båda tomterna kommer att få sjöutsikt. Om ekono-
min tillåter kan vi även byta ut några oljepannor till fastbränslepan-
nor.

Fastighetsunderhåll
Under 2014 har vi haft högre underhållskostnader än vi budgeterat.
Till största delen är det lägenhetsunderhåll, men även entré m.m.
har  det satsats på. Kostnaden för dessa åtgärder uppgår till nästan
30 miljoner kronor.

Hyror
Årets hyresförhandlingar
har inletts. Yrkandet för
hyrorna 2015 är 4 pro-
cent. Taxebundna kostna-
der kommer att öka,
bland annat vatten och
renhållning cirka 20 till 30
procent, driftkostnader,
löner m.m. ökar också.
Underhållet måste det
fortsättningsvis satsas på,
så att man inte får för
mycket akuta skador.

Bostadsmöten
Jag vill tacka för visat
intresse vid våra bostads-
möten under året. Det är en värdefull dialog och betydelsefulla 
synpunkter som ger oss en plan att gå vidare med i underhålls-
planeringen.

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

Ansvarig utgivare: Nicke Wainebro
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 personalansvarig
24 00 55 Gunilla Hartikka, Bostadsförmedlare
24 00 57 Tobias Jahr, Arbetsledare
24 00 59 Lennart Larsson, Fastighetsassistent
24 00 63 Nicke Wainebro, VD och teknisk chef
24 09 18 FAX
Det går också bra att ringa 24 00 01 och säga namnet på den
man söker så kopplas man till personen.

Du kan även maila till vaktmästarna i Mörlunda och Virserum 
på nedanstående adresser:
torbjorn.martinsson@hultsfredsbostader.se
lars-goran.orback@hultsfredsbostader.se
jorgen.nilsson@hultsfredsbostader.se

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
Stålhagsgården 073-399 07 32

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.
Kundservice 24 00 54

VD-Ordet

Vi önskar er alla en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År 
från AB Hultsfreds Bostäder.

Nicke Wainebro
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Det var många känslor i omlopp då en riktig 
trotjänare, Catarina Bergström avtackades under
festliga former efter hela 41 år på Hultsfred
Bostäder.

Catarina berättar inlevelsefullt om hur bra hon trivts på sin arbets-
plats och hur hon nu ser fram emot mera tid för barn och barnbarn
-Jag är så tacksam över att jag har fått så många goda kontakter

med medarbetare och hyresgäster genom åren. Att arbeta med sif-
for och ekonomi som jag gjort handlar inte bara om siffor. Bakom
varje hyresavi finns många människor som mer än gärna pratar med
oss och berättar om hur de trivs och vad de vill ha hjälp med.

”- Jag kommer att sakna alla hyresgäster jag mött under årens
lopp och alla arbetskamrater,men nu blir det mera tid att spendera
med min man , barn och barnbarn , samt ut och resa. Vi kommer
att vistats mera i vårt hus i Oskarshamn, dit vi framledes kommer
att flytta.

Kramar från Catarina ”

Vi på Hultsfred Bostäder sänder de allra hjärtligaste  tack för alla
våra år tillsammans och önskar dig varmt lycka till som blivande
pensionär.

Omorganisation 
Sedan några veckor tillbaka administrerar
Hultsfred kommun bostadsbolagets ekonomi. 

Det handlar om den löpande bokföringen för bostads-
bolaget och den interna redovisningen. För våra hyresgäster
som har frågor runt hyror finns vi tillgängliga precis som förut.
Vi hoppas att förändringen inte påverkar allt för mycket utan
att vi även fortsättningsvis kan ge god service.

Behöver du nå oss
Felanmälan eller andra frågor gällande din lägenhet.
Vänd dig i första hand till vaktmästaren på deras tele-
fontid mellan kl. 09.00-09.30. Du kan även ringa vårt
kundservicenummer under dagtid, 0495-24 00 54.
Efter kontorstid ring jouren på tel 0495-416 31. 
Vi har självklart kvar våra direktnummer, som du hittar
på sid 2, om du vill nå någon av oss.

Brandrisk
Tänk på att hålla trapphus 
fria från eldfängda 
privata saker. 
Kontrollera din brandvarnare - för
säkerhets skull!

Nyckelservice
Tänk på att vi kan låsa upp din 
lägenhetsdörr fram till 22.00.
Från klockan 22.00 och fram till
06.00 har vi ingen nyckelöppning.

Hyreshöjning
Årets hyresförhandlingar med Hyresgäst-
föreningen avslutades den 28 november. 

Förhandlingen resulterade i att hyrorna höjs med 
11,75 kr/kvadratmeter i hela bostadsbeståndet, 
vilket motsvarar en höjning med 1,6 procent.  

Lokalerna höjs med 2,0 procent. 
Oförändrad hyra för garage- carport- och p-platser, motor-
värmaruttag, hobby/förrådslokaler samt kollektiv hushållsel.
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Det är många stora förändringar i bostadsområdet
Stålhagen som omvandlat området till vad det är i
dag.
Starten 2008 innebar början till ”Ta till vara projek-

tet”, initiativen till den stora omvandlingen och för-
ändringar har skett etappvis. Syftet med det långsikti-
ga projektet handlar i grunden om trivsel. Att få ett
modernare och mysigare bostadsområde där alla ska
trivas och känna sig trygga. Ett bostadsområde som
både Hultsfredsbor och boende känner stolthet över.
Styrgruppen arbetar efter devisen ”det bästa boendet
är första steget”. Ett av flera steg som tagits var när
Stålhagsgården öppnades och lekparken Fredsparken
invigdes.

Styrgruppen som arbetar med att förbättra och stärka boendet i
Stålhagen vässar klorna ytterligare och vill gå flera steg längre. Eller
som de själva säger, de nöjer sig inte med att Stålhagen bara ska
vara ett trivsamt bostadsområde.
Ambitionerna i styrgruppen är höga och deltagarna i styrgruppen,

som kommer från bostadsbolaget, kommunen och Migrationsverket,
säger följande samstämmigt: - Att Stålhagen ska vara landets bäst
integrerade asylboende i Sverige.
- Det kan låta som en utopi men vi hoppas att vi ska kunna lyck-

as med att kunna säga ordet BÄST i dessa sammanhang. Sverige
har tagit emot flyktingar under många år och här i Hultsfred tog
kommunen och Hultsfreds Bostäder på ett ansvarsfullt sätt tag i asyl-
boende tillsammans med oss. Att vi nu har denna styrgrupp som
arbetat nära tillsammans i olika frågeställningar är anledningen till att
vi har ett gemensamt tankesätt på asylboende. Ett asylboende som
en del av samhället och inte som en isolerad enskild händelse. För
att kunna integrera, ibland svåra frågor som just asylboende, så
behöver vi belysa alla aktörers olika förutsättningar för att gemen-
samt bygga Sveriges bästa asylboende berättar Lars Borgemo,
Migrationsverket.

Elisabeth Ericsson
Hultsfreds Bostäder
berättar vidare
- Redan 1987 startades asylboende i kommunen , och de första
asylsökande kom hit. I området Stålhagen hyr idag Migrationsverket
knappt 40% av lägenheterna till asylverksamheten. Den andra över-
vägande del hyrs ut som vanliga lägenheter och lokaler. Åldersmäs-
sigt är det även en stor spridning i området vilket främjar och speglar
ett samhälle på ett bra sätt. Att fortsätta med byggstenarna där vi
skapar ett Stålhagen för alla, är grundläggande och viktigt för oss alla
i styrgruppen. Det är vi tillsammans, med de boende  och flera aktö-
rer med helt olika verksamheter och syfte, som gör att vi kan utveck-
la området. 

Nicke Wainebro, VD Hultsfreds Bostäder lyfter vikten
av att ständigt arbeta med underhåll och upprustning
av huskroppar i bostadsområden inom bostads-
bolaget.
- Stålhagen i sig med det stora antalet är i andel räknat en stor del
av bostadsbolagets totala fastighetsbestånd. Givet är då att vi även
kalkylerar för underhåll och förbättringar i detta område, precis som i
andra bostadsområden och orter och räknat i kronor så är under-
hållet större men inte i förhållande till antalet lägenheter. Det mång-
åriga samarbetet är något som vi värdesätter och underlättar.

En del av samhället
Lars Borgemo, Migrationsverket berättar om menings-
full sysselsättning.
- Vi har även ett projekt som går ut på att de asylsökande i väntan
på beslut behöver känna att de kan göra något och lära sig något
under tiden. Kortfattat går det ut på att i en del av lägenheterna som
vi hyr som asylboende får de asylsökande lära sig enklare renover-
ingar, som att måla köksluckor, tapetsera om eller måla lister. De får
då känna att de gör något meningsfullt och de får förhoppningsvis
en god bild av hur ett samhälle kan ta hand om och ge alla en
chans. Framför allt får de känna på ett yrkeshantverk som målare. Vi

Illustration som visar morgondagens Stålhagen
Foto: Skövdebostäder, bostadsområde Timmervägen 

Styrgruppen fr v Nicke Wainebro, Elisabeth Ericsson, 
Lars Borgemo, Linda Åsard, Lars Gjörloff, Kjell Ekelöf
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vet att även de asylsökande som inte fått uppehållstillstånd har känt
sig styrkta av sin tid i Sverige och fått tillbaka livsgnistan och faktiskt
fått ett bättre liv i sitt hemland.

Kjell Ekelöf, arbetsledare på Migrationsverket skriver
under på allt som Lars berättar.
- Visst är det så och jag har sett många personer genom åren där
det inte går att ta miste på glädjen med att göra och lära sig något
meningsfullt. 

Linda Åsard Hultsfreds kommun, poängterar vikten av
att Stålhagen är en del av Hultsfred och att Hultsfred
är en del av Stålhagen. 
- Skogsavverkningen och gallring av skogspartiet mellan Fredsparken
och bostadsområdet kan vara ett exempel på hur man fysiskt får
bort segregering. Kan låta enkelt men det är fakta. För kommunen är
Stålhagen ett område för alla oavsett anledning. Det handlar om
boende. Att fortsätta göra Stålhagen till helt fantastiskt bostadsområ-
de som man gärna flyttar till, stannar kvar eller återvänder till är ett
sätt att motverka urbaniseringen. Får de unga som växer upp här en
bra bild av sin hemkommun så hoppas vi att de väljer att flytta tillba-
ka när de bildar familj. Detta för att de tyckte att man hade det så
bra här i kommunen och att Sverige är ett bra land att bo i. 

Positiv utveckling
Lars Gjörloff Hultsfreds kommun ser mycket positivt i
projektet som han menar speglar av sig över hela
kommunen och även länet.
- Vi har under många år skaffat oss erfarenhet och kunskap om hur
allt kan inrymmas i ett samhälle. Vi vet att lyckas man med att alla i
ett samhälle känner att de är en del av samhället så gynnas alla av -
det. Arbetsgivare behöver medarbetare som trivs i kommunen och
de som vill starta eget företag ska känna sig trygga, och en stor del i
tryggheten ligger i boendet

Rabatter, träd, belysning, färg och form
Sammanfattningsvis så går projektets fokus in i förbättring av den
yttre miljön.
Det handlar om ljussättning av områdets park- och entrébelys-

ning. Med att placera en ljuspunkt rätt eller fel så påverkas känslan
av trygghet eller otrygghet. Man vet att lågt placerad ljuspunkter ökar
känslan av trygghet och att ett garage som är målat i ljusa färger och
med rätt belysning upplevs välkomnande. 
- Vi hoppas att boende och besökare kommer att märka föränd-

ringarna och tycka att de är till det bättre menar Elisabeth.

Många ideér
Styrgruppen har en hel del ideér och får många förslag från arbets-
gruppen att besluta om framöver och som arbetsgruppen kommer
att jobba vidare med.
- Det är bara fantasin som sätter gränser på vad man kan göra i

ett bostadsområde, men en sak är säker, vi vill verkligen att alla ska
känna sig välkomna till Hultsfred och tycka att vi är Sveriges bästa
plats att bo på tycker Nicke.
Linda tillägger och får nickande medhåll av mötesdeltagarna när

hon säger:
- Vi vill att andra kommuner ska snegla på oss och tycka att vi är ett
föredömligt exempel på en hållbar och långsiktig samhällsutveckling.

Styrgruppen fr v Nicke Wainebro, Elisabeth Ericsson, 
Lars Borgemo, Linda Åsard, Lars Gjörloff, Kjell Ekelöf

Faktaruta:
• Grundidé med projektet - Tillsammans ska Hultsfred
Bostäder,  Migrationsverket, Hultsfreds Kommun, och hyres-
gästerna göra bostadsområdet Stålhagen till ett attraktivt val
för alla som bor i Hultsfred.

• Man arbetar efter devisen ”Det bästa boendet är första ste-
get”.

• Ett ökat engagemang från boende och ökad upplevelse ger
ökad delaktighet.

• Ett av projektets mål är att förbättra utemiljö och tillskapa
ökad möjlighet till umgänge.

• Stålhagen – en del av centrala Hultsfred.
• Enkäter skickas ut till boende för att få förslag till förbättringar.
• Ommålning av fasader, bättre belysning, nya mötesplatser,
nya staket, utemöbler, planteringar för att öka trivsel i
bostadssområdet.

• Skapa sysselsättning och nya kunskaper till asylsökande för
ökad delaktighet och trivsel.

Morgondagens Stålhagen
Foto: Skövdebostäder, bostadsområde Timmervägen 
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Under en av de få soliga och fina dagarna passade
vi på att åka till Silverdalen och Radhusvägen. Här
bor ett par av våra hyresgäster Anita Trybom och 
Pål Marnetoft sedan några år tillbaka. Duon är ett
välkänt par såväl i som utanför kommungränsen 
då de båda arrangerar de årligen åter-
kommande Lönnebergaträffarna, 
ett Eldorado för bilentusiaster.

Från mitten av juni till mitten av augusti så är alla som har en
lite annorlunda bil som man gärna visar upp för andra, varmt
välkomna till bilträffar i Lönneberga. På fordonsträffarna brukar
det finnas allt från amerikanska, italienska till engelska bilar att
titta på. Här kan man växla ett par ord med bilägare, träffa
vänner och bekanta och ta sig en kopp kaffe eller varmkorv
under trevliga former. Fordonskvällarna är mycket uppskattade
och det gör att det är så roligt att engagera sig och göra något
trevligt för bygden menar duon.
- Nu är det ju så att det är ju inte bara vi som arbetar med

dessa bilträffar utan vi är 7-8 personer som hjälps åt med
diverse sysslor. Det ska dirigeras bilar, delas ut röstsedlar och
räknas samman röster för att kunna kora kväl-
lens vinnare, det vill säga det fordon som flest
uppskattar just denna kväll. Vi hade aldrig kunnat
ro dessa kvällar i land på egen hand, utan allt
bygger på hela gruppen berättar Pål.
När vi var och hälsade på så gick det inte att

ta miste på det stora intresset för bilar. Det ena
bilmärket efter det andra dyker upp under samta-
let och båda har svårt att namnge favoritbilen.
- Det blir ju så, vi har genom åren sett så

många fina bilar och entusiastiska bilägare, så man
tycker nästan om alla modeller. Alla bilar har sin
charm och utstrålning. Vi är alla olika och tycke och
smak varierar kraftigt, det ser vi när kvällens vinnare

på fordonsträffen ska koras. Men visst är min lilla Renault från 1958
speciell för mig säger Anita. 

Duon trivs mycket bra i Silverdalen och trivs så 
mycket att de till och med vill byta namn på orten.
- Ja ärligt talat så kan vi inte bo bättre än här i vårt radhus. Ett lugnt
område där vi har helt fantastiska grannar som hjälper till när så
behövs. Vi är även mycket glada över att vår hyresvärd är så lätt att
nå. Men vi kommer att sakna möjligheten att kunna betala hyran
direkt till personalen, för vi har verkligen gillat att ha kontakt med 
tjejerna på kontoret en gång i månaden. Med att bo i denna idyll så
tycker vi att Gulddalen skulle vara ett mer passande namn.

Inflyttade
Såväl Pål som Anita är inflyttade kommuninvånare. Pål kommer från
Östersund och Anita från Norrköping.
- Jag fick jobb här nere som fritidspedagog och min dåvarande

fru, som har gått bort i cancer, gillade inte snön och ville åka söde-
rut. Då blev det Hultsfred. Efter några år så träffades jag och Anita
när vi båda var ute och dansade. Vi stämde träff och efter en kopp
kaffe så, ja då blev det att vi fattade tycke för varandra berättar Pål.
- Det var lite speciellt att träffa någon och få känslor, dels för att

Pål hade en dotter som då bodde hemma som skulle tycka att jag
var okej. Men vi fann varandra och nu känns det som att vi har bott
ihop hela livet, säger Anita.
Anita som kommer från Norrköping uppskattar att bo på en liten ort,
vilket hon inte själv trodde från början.
- Först ville jag att vi skulle flytta till Norrköping, men jag fick nya

vänner och intresset för bilar tilltog så nu trivs jag bra här och kom-
mer inte flytta från vårt Gulddalen avslutar Anita.

Vi bor i Smålands ”Gulddalen”

6
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Vad hände 2014
Fastighetsunderhåll
Vad gjordes under 2014 och vad planeras för 2015

Under 2014 har följande underhållsåtgärder
genomförts:

LÄGENHETER
(planerat hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll/omflyttningsrenovering)
• Målning/tapetsering 150 st
• Golvbyte 60 st
• Badrum 50 st
• Renovering kök inredning/
elinstallationer/ventilation       10 st

• Elsaneringar 40 st

FASTIGHETER
• Renovering av balkonger 
Virserum: Bastugatan 2 och 4                                   

• Relining
Hultsfred: Lindvägen 13, 15 och 17 samt Oskarsgatan 31

• Utemiljö 
Hultsfred: Stålhagen, Ekeberg, Centrum          

• Byte av ytterdörrar
Hultsfred: Del av Stålhagen
Virserum: Bastugatan

• Energiåtgärder (Fönster)
Silverdalen : Smala Gränd
Hultsfred: Barrvägen 1och 3, Rönnvägen 11        

• Renovering av tvättstugor
Hultsfred: Lilla Torget
Virserum: Högliden och Länsmansgatan

Försäkringsskador (vattenskador/brand)
• Vattenskador 15 st

PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR 2015

LÄGENHETER
(planerat hyresstyrt lägenhetsunderhåll/omflyttningsrenovering)
• Målning/tapetsering (hyresgäststyrt) 70 st
• Målning/tapetsering (omflyttning)  100 st
• Golvbyte (hyresgäststyrt) 50 st
• Golvbyte (omflyttning) 50 st
• Badrum 40 st

FASTIGHETER
• Balkongrenoveringar: 
Hultsfred: Nygatan
Virserum: Bastugatan

• Utvändig målning 
Hultsfred: Källerydsgatan och Hagadalsgatan          
Virserum: Cypressen
Målilla: Villagatan
Vena: Klockargården

• Byte av ytterdörrar eventuellt i Cypressen, Virserum
• Renovering av fönster Hultsfred: Barrvägen 5 och 
Stationsgatan 5 (badrumsfönster)

• Nybyggnation av 8 garage i Ekeberg
• Tvättstuga: Lindvägen, Hultsfred

Butiksinnehavare Ahmed hade fullt upp med 
kunder när vi var och hälsade på i den lilla 
butiken Oskars livs, belägen i hjärtat av
Stålhagen. 

Ahmed har drivit butiken i snart fem år och är mycket glad över
alla kunder som dagligen besöker närbutiken.
- När jag kom till Sverige som flykting 1999 så fick jag jobb

redan efter ett par månader och har tidigare bland annat arbetat
som anställd i Malmö på Folkets park och Gjutal i Hultsfred fram
till att jag blev butiksägare.
Ahmed trivs bra i Sverige och hyr lägenhet av Hultsfreds

Bostäder tillsammans med sin fru och son. Jag både hyr bostad
och affärslokal av Hultsfreds Bostäder och allt fungerar bra och
de är en bra hyresvärd som hjälper till när det behövs.

Flerspråkig
Han berättar att hans kunder kommer från världens alla hörn och
att det blir till att prata såväl arabiska, turiska, kurdiska, persiska,
bosniska, engelska och svenska.
- Det går bra och det är roligt att kunna göra sig förstådd med

kunderna. En del som kommer hit är ledsna, en del glada, det är
mycket känslor eftersom många som kommer hit bor på asylbo-
endet. Men det känns som att de uppskattar butiken.
På frågan om vad Ahmeds favoriträtt är så blev det kåldolmar

som även går bra att köpa i butiken. Här finns allt från vanligt
vetemjöl till cevapcici, smaksatt köttfärs som träs upp på en
pinne, för att sedan stekas eller tillagas i ugn.
Ahmed trivs bra i Hultsfred och hoppas att han kommer att bo

kvar i många år.

Butiken är öppen alla dagar.

Vi bor i Smålands ”Gulddalen” Välsorterad butik
med mat från världens
alla hörn
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Ta chansen du också - Skicka in ditt 
svar redan i dag, fina priser!

Skicka den rätta lösningen senast den 31/3-2015 till: 
Hultsfreds Bostäder AB , Box 154, 577 24 Hultsfred. 
Vi drar fem av de rätta lösningarna som belönas med fina priser! 
I barntävlingen, drar vi 5 vinnare som belönas med ett presentkort! 

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

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

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

Du kan även: maila svaret till info@hultsfredsbostader.se, 
faxa på 0495-24 09 18 eller lämna det i brevlådan vid kontoret.

1. Joseph Joseph, Skärbräda 4-
pack med stativ Embla
Andersson, Hultsfred

2. En mjuk och fluffig pläd 
Ulf Nilsson, Hultsfred

3. Ljuslykta Circles
Emma Creutz, Hultsfred

4. Tidningskasse
Kerstin Lindh, Målilla

5. Tidningskasse
Elvy Karlsson, Virserum

GRATTIS!!!!

Vi tackar H-Nytts läsare för inlämnade svar. 
Rätt svar ser ni ovan och bland de rätta svaren 

har följande 5 vinnare dragits.

VINNARE OCH LÖSNING 
TILL H-NYTTS TÄVLING NR 2/14

SPIKAR VI I
SPIKEN MED

INGREDIENS I
JANSSONS

KNYTER HERRARNA
RUNT HALSEN

” BORSTA”
HÄSTEN

RANDIGT
KATTDJUR

LETA I
MÖRKER

ANVÄNDS
UNDER VATTEN

TYCKER...

KLIPPS MED ELLER
SÄTTS PÅ ISEN

M
J
U

K
G
L
A
S
S

M
SNA
L

Y
I
M
S
N
A

A

F

R
T
A

A
L

H

F

GMIS

A
O
G

T
E
A
X
E
Ö

R
V I S
A

A
R

A
R
G

E

N

R

O

N

N

VINNARE VIP
HYRESGÄST
10-15 år 
(1/2 månadshyra)
Siv-Britt Johansson,
Hultsfred

Ale Hasanbegovic,
Hultsfred

Delic Zerka, Hultsfred

16 år och mer
(1månadshyra)
Inge Larsson, Hultsfred

Bengt Carlbark, Hultsfred

Conny Harrysson,
Hultsfred

Grattis!

För att premiera våra trogna hyresgäster så lottar vi varje år 
ut 1/2 resp 1 månadshyra till sex hyresgäster som bott hos i
mer än tio år i samma lägenhet. (Hyresgäst som bott hos
oss i mer än 10 år deltar automatiskt).

Inge Larsson,
Hultsfred

BARNPYSSEL
Kasta om bokstäverna nedan och skriv rätt ord:
TÖGRLJU?   SVAR_________________

Tävling H-Nytt nr 2/2014
Kasta om bokstäverna och skriv in rätt ord 

SYMJLU = _________________________________________

NSRVRPIKO = _____________________________________

SMGSKSINKÅÖR = _________________________________

APPLUJLKAR = ____________________________________

NARCILUAKO = ___________________________________

GNANLUAKSRJRSING = ____________________________

Hjälp Tomten att
hitta till granen

Starta här

2-2014 H-nytt __2008-03-19 jan_Innehåll  2014-12-11  16:04  Sida 8


