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När jag ser tillbaka på det gångna året 2015, är det
med stolthet jag konstaterar att bolaget med styrel-
se och personal tillsammans utvecklat vårt boende
med ett väldigt gott resultat. Vi har åstadkommit ett
trivsamt boende och finare utemiljöer.

Bolaget har ett uppdrag av kommunfullmäktige att tillhandahålla
lägenheter med god standard och tillgänglighet inom kommunen,
det uppfyller vi.

Hultsfreds kommun är vår spelplan, vi kommer alltid att tillsam-
mans utveckla behovet av olika boende, och ligger i framkant med
att förstå de olika framväxande behoven.
AB Hultfreds Bostäder har ett stort ansvar att se till att bolagets
hyresgäster har bra och trivsamma boenden. Därför fortsätter arbetet
med att underhålla och renovera fastighetsbeståndet. För den skull
är det viktigt att prioritera så att vi har styrmedel för detta behov.

Vår 20-åriga plan för underhåll håller vi med råge. Vi kan med
stolthet även se vårt senaste projekt med trygghetsboende som står
klart vid kvarteret Sjögläntan i området Strandlyckan i Hultsfred.
Fortsättning följer under 2016 med Sjöhagen i samma område.

Trots ett väldigt arbetsamt år med mycket byggnation, och under-
håll på många fastigheter, med den lilla organisation vi har, har vi
med en bra planering klarat detta år med ett gott resultat.

Delårsrapport 2015
Omfattande perioden 2015-01-01 till 2015-08-31. Den gångna vin-
tern var förhållandevis bra ur bolagets synvinkel, våren var kall men
hösten varm. Delårsrapporten fram till och med augusti slutade med
ett positivt resultat med en omsättning av 69,2 miljoner kronor. Vi
har en förhållandevis hög omsättning på underhåll.
Investeringar 

Periodens investeringar uppgick till 31,7 miljoner kronor.
Investeringarna avser nyproduktionerna Sjögläntan (som är färdig-

byggd), Sjöhagen som ska
vara klar till våren 2016,
Familjecentral i Stålhagen
och en del andra mindre
investeringar som t.ex.
fönsterbyten. 

Fastighetsunderhåll
Under perioden har vi haft
en hög standard för lägen-
hetsunderhåll. Men även
underhåll av avloppsstam-
mar, entrépartier, nya dörrar, fasader, balkonger och utemiljöer.

Hyror
Årets hyresförhandlingar har inletts. Yrkandet för hyror 2016 är drygt
4 procent.

Våra driftskostnader ökar varje år. Underhållskostnader för avlopp
och vattenledningar kostar stora pengar årligen. Underhåller vi inte
dessa kan det att bli stora kostnader för bland annat vattenskador. 

Bostadsmöten
Jag vill som vanligt avsluta med att tacka alla för visat intresse vid
våra bomöten under året. Förhoppningen är att kunna gå vidare
med alla önskemål och förverkliga dessa. Dessa samtal är värdefulla
för bostadsbolaget.

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

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, 
Gunilla C Johansson
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
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.

Ring gärna kundservice: 

24 00 54

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 24 00 50
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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Brandrisk
Glöm inte att släcka ljusen!
Tänk på att hålla trapphus fria 
från eldfängda privata saker. 
Kontrollera din brandvarnare 
- för säkerhets skull!

Rökning
Man kan inte förbjuda, bara uppmana och vädja om...
”Tänk på din och dina grannas trivsel 
- Undvik rökning på balkong och uteplatser.” 

Precis intill stora vägen som går genom
Silverdalen ser man den orangefärgade
Sparbankseken lysa upp en av husfasader-
na, en mulen sen eftermiddag i december.
Inne på banken var det däremot desto 
ljusare.

Flera kunder var på banken när vi var och hälsade på. Vi
fick dock en liten pratstund med tre av Lönneberga-Tuna-
Vena Sparbanks medarbetare, Gerd Sandström, Annelie
Freij och Lina Andersson.

Hur känns det att åka till jobbet när ni möts av totalre-
noverade lokaler.

– Det känns bara bra. Det är nästan som en helt ny
bank säger trion vi träffar.

Lokalen, som banken hyr av Hultsfreds Bostäder och
har gjort i många år, har fått nya väggar och golvskikt. Ett
par nya rum för att ta emot kunder har satts upp.
Väggarna till rummen är glasade partier med träramar.
Det doftar till och med trä i lokalen vilket gör det än trevli-
gare att vara på besök. 
– Nu har vi ljusa och ändamålsenliga lokaler som vi och
våra kunder uppskattar. Renoveringen som var omfattan-
de har gått riktigt bra och vi har kunnat arbeta under hela
tiden som renoveringen pågick.

Banken i Silverdalen har öppet alla vardagar för att ta
emot kunder. Dock är kassatjänsten stängd tisdagar. 

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank har kontor i Vena,
Silverdalen och Tuna.

Oväntat besssssök...
...är inte alltid så uppskattat. Att ha en katt i
lägenhet är för många ett gott sällskap och för
många en bästa vän. Tänk dock på att för allas
trivsel att din kan inte medför olägenhet för
andra människors hälsa.

Be grannarna säga till dig om katten ställer till med något. Att
kastrera en katt bidrar till att katten slutar att markera revir.
Minimera antalet katter till helst en katt. Se till att din katt alltid
är märkt med halsband med kontaktuppgifter, i fall katten skulle
hamna på villovägar. För att undvika detta se till att din katt 
vänjer sig vid att vara inomhus, speciellt om du bor i ett tätbe-
byggt område.

Lycka till. Ps se till att din katt alltid har tillgång till upphöjda
platser, gömställen och någonstans där den kan klösa i lugn
och ro.



Elin Johansson, Hultsfred där har ni tjejen som
behärskar hästkrafter. Dels i form som lastbils-
chaufför och dels som ryttare.

Vi träffades Elin över en lunch på Metropol i
Hultsfred för att få veta lite mer om henne. En tjej
som har ett genuint intresse för såväl sitt arbete
som fritidssysselsättning. 

Vi börjar prata om lastbilar
– Har alltid gillat lastbilar. Kan bero på att jag vuxit upp med lastbilar
då min pappa var lastbilschaufför redan då jag var ett litet barn.

Elin berättar att hon arbetar förmid-
dags- respektive kvällspass efter sche-
ma och hur hon tar sig fram på de
småländska och östgötska vägarna
oavsett väglag.

– Vi åker dagligen eller varan-
nan dag och hämtar mjölk på

gårdarna som sedan körs till
mejeriet i Kristianstad. Vi

kör även åt Emå-
mejeriet så det är fullt
upp om dagarna för
att hinna med. Viktigt
att inte stressa även

om man ibland
kan känna så

om 

det är dåligt väglag. Vore bra om fler trafikanter tänker på att hålla
avstånd till den tunga trafiken när man är på vägarna. Det är stora
och tunga fordon vi kör och de har en relativt lång stoppsträcka.

Hur är det då att köra lastbil
– När det är fint väder, soligt och så, då är det såklart roligare att
köra lastbil jämfört när det hällregnar eller snöar och är kallt. När det
regnar så blir grusvägarna inte allt för roliga att köra på eller när det
är tjällossning då kan det ställa till det. Men oftast så går det bra.

Elin kör i dag lastbil med släp, det vill säga en totallängd på 
24 meter och en totalvikt på 62 ton. Man verkligen ser och hör på
Elin att hon tycker om sitt arbete när hon pratar om det med stor
entusiasm.

Men du har ju häst, hur hinner du med allt?
– Först vill jag säga att jag bor bra. Men en lägenhet som nästan
sköter sig självt, behöver ju inte tänka på något mer än att städa och
betala hyra så får man tid över till annat. Att bo i lägenhet är ju
bekymmersfritt och bekvämt, speciellt om man har en aktiv fritid.

Jag, mamma och min syster har våra hästar i samma stall. Vi
hjälps åt att ta hand om hästarna. Vissa veckor hjälper jag till extra
mycket, exempelvis när jag är långledig vilket jag är ibland.

Elins häst är ett halvblod och som hon tycker är perfekt till dres-
syr. Hästen heter Don Coelho och pappan heter Don Primero.
Pappan var en av världens bästa dressyrhästar. Klart att man känner
lite press med en så framgångsrik pappa som min häst har.

Elin har tävlat lite grand med hästen och tagit sig till pallplats, vil-
ket hon hoppas på att kunna göra fler gånger.

– Dressyr kräver fingertoppkänsla och hästen känner
direkt om något inte stämmer. Så det gäller att ryt-

taren och hästen blir ett. Att man pratar samma
kroppsspråk. Så detta är en rejäl utmaning som
jag verkligen brinner för.

Elins mamma håller också på med dressyr
och gjort så under flera år med god framgång.
Elin menar att hon har gott stöd i sin mamma
och sin storasyster som har en liten ponny. Min
syster har även hon tävlat i dressyr, då med sin
ponny.

Hästar är en hobby som kostar en hel del
pengar, så jag vet verkligen vart mina pengar
går till och det är väl investerade pengar. Detta
handlar egentligen om en livsstil före en ren
hobby.

Är hästen människans bästa vän?
– Nja nu har jag svårt att välja. Jag har ju både
hund och häst så det blir nog en delad pallp-
lats för dessa.

Vad gör du om 10 år
– Vet inte om jag bor kvar här då. Beror på
jobb och hur det utvecklas med hästarna. Ska
man satsa fullt ut på hästsporten så är det nog
en gård i Skåne som hägrar. Men oavsett var
jag bor så kommer Hultsfred alltid att vara
hemma för mig. Det är ju här jag har mina rötter.

Nu bor jag i en nyrenoverad och fin 1:a hos
Hultsfreds Bostäder där jag trivs jättebra och som 

är svår att skiljas ifrån.

Hästkrafter i dubbel bemärkelse
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Invigningen av trygghetsboendet som kombine-
rades med öppet hus blev minst sagt en stor
succé. Efter att besökare till eventet tålmodigt
lyssnat till invigningstalet så klippte Bostads-
bolagets VD, Åke Nilsson och socialnämndens
ordförande Per-Inge Pettersson gemensamt det
blågula bandet och förklarade trygghetsboendet
som öppnat.

Champagneglasen fylldes med cider och med tilltugg, kaffe
och kaffebröd fick besökare denna dag en trevlig mingelstund.
Många besökare var glada över att få möjlighet att gå runt i
lägenheterna och se det omtalade bygget i verkligheten.

Under invigningstalet av Åke så framkom bland annat att
slutbesiktningen som ger tillträdet till fastigheten tidigarelagts.
Blivande hyresgästerna ser mycket positivt på detta då det
innebär att man kan flytta in tidigare än planerat. Ordförande
framförde en stor eloge till byggentreprenören som trots en
del extraarbeten färdigställt byggnationen i god tid före avtalad

tid. Totalt har projektet kostat 24 miljoner kro-
nor inklusive tomt, markarbete och inte minst
pålningsarbeten då tomten är en gammal sjö-
botten.

Gemensamhetsutrymme
Per-Inge Pettersson ser utifrån sin roll som
socialnämndens ordförande många fördelar
med denna byggnation. Dels utifrån tillgäng-
lighetsperspektiv men även ett sätt att öka
antalet trygghetsboende. 

– Byggnaden har förutom alla lägenheter
även gemensamhetsutrymme vilket är ett av
kraven för att kalla sig trygghetsboende. Det
är givet en fjäder i hatten att kommunen och
bostadsbolaget rott detta i land säger Per-
Inge.

Vi får allt fler äldre i kommunen som efter-
frågar denna formen av boende och att nu

detta är klart ser vi positivt på. Nu har vi förutom detta ytterli-
gare två trygghetsboende i kommunen. Att få bo här kräver
inte ett biståndsbeslut utan endast att stå i vanlig bostadskö
och att ha fyllt 70 år.

– Ja detta var nog den bästa julklappen vi kunde ge våra
hyresgäster här. Projektet har ju varit helt enastående smidigt
från beställning till färdigställand då det redan var upphandlat.
Så kan bara hålla med om att entreprenören JSB från Blekinge
verkligen har gjort ett bra arbete berättar Nicke Wainebro. 

Bostadsbolaget har fått låna pengar av kommunen för detta,
ett så kallat ägartillskott på 20 miljoner för att möjliggöra bygg-
nationen.

Alla rum har god tillgänglighet. Toaletter som har stora ytor
för att få rum med hjälpmedel som rullstol. Fönstren har en
höjd och form så att man lätt kan se ut även om man ligger
ner i sin säng.

Vi hoppas att alla våra nya hyresgäster kommer att trivas
bra.

Tänk så skönt det är att få flytta hit, dess-
utom flera månader tidigare än planerat.

Detta säger två av de närmare tvåhundra besökarna till öppet hus i
trygghetsboendet vid sjön Hulingen. Eivor och Lennart Landström.

– Vi har stått i kö länge och i många år. Nu känns det så bra att 
flytta in i vår 3:a. Har sålt huset som vi en gång byggde, min man och
jag, och som vi bott i tillsammans med barnen. Flytten från huset och
in i lägenheten sker nästan samtidigt så det är bråda dagar säger Eivor,
74 år och får medhåll av mannen Lennart 83 år. Paret som varit gifta i
51 år ser bara positivt på det nya boendet och framför allt att få fira jul
med sjöutsikt.

– Ja detta kommer att bli så bra säger duon och kramar om varandra.

SJÖGLÄNTANINVIGNING

Främre raden från vänster Lars Rosander, kommunalråd, Åke Nilssons, ordf, ABHB, 
Nicke Wainebro, VD och Per-Inge Pettersson, Socialnämndens ordf., 
tillsammans med många glada besökare.



Hultsfreds Bostäder står, som så många andra 
kommunala bostadsbolag gör runt om i Sverige,
inför liknande utmaningar och möjligheter. 

Så kan man enkelt sammanfatta den omfattande tillgänglighetsin-
venteringen som Trond Hannerstig och Vilhelm Meyer, Urban
Utveckling, genomfört hos Hultsfreds Bostäder.

– Vi har inte hittat något som sticker ut och som särskiljer detta
bestånd mot andra liknande, vilket gör att det har varit lätt att identi-
fiera förbättringspunkter som är det egentliga syftet. 
Ju högre siffra varje huskropp har så ökar det givetvis attraktionskraf-
ten till hyresgäster. Vet man att bolaget har exempelvis 
dörröppnare, hissar, bra och tillgängliga trappräcken, viloplan vid
entréer, gångvägar och uteplatser utan nivåskillnader så är det ju en
fördel för alla som vistas i området. Det som är bra för en 
person med funktionsnedsättning är även bra för den som bär mat-
kassar, vilket dörröppnare är ett bra exempel på menar Trond. 

Ledstjärna
– För oss så är denna inventering mycket värdefull och ett mycket
gott redskap i vårt arbete med att öka tillgänglighet. Framför allt ett
bra verktyg där vi nu har en bra och överskådlig bild på vad vi är bra
på och vad som behöver förbättras.

Vi avsätter årligen pengar för att öka tillgängligheten och försöker
att ha med oss detta i all om-, till- och nybyggnation. Vi ser exempel-
vis att vi har hus med dörröppnare, men att de är monterade för
högt på fasaden. Åtgärdar vi detta och kanske samtidigt jämnar till
en nivåskillnad vid entrédörren så underlättar det mycket för hyres-
gästen berättar Nicke Wainebro, VD, AB Hultsfreds Bostäder.

Tillgänglighetsinventeringen är ett gediget och välarbetat underlag
som alltså ligger till grund för åtgärdsplaner. Vissa förbättringsåtgärder

kommer redan 2016 vara åtgärdade, medan vissa kommer att kräva
större ekonomiska resurser där man kan komma att behöva priorite-
ra. I inventering har man främst tittat på tillgänglighet vid utom-
husmiljöer, entréer och tvättstugor.

De åtgärder som hjälper många kan vara de som vi prioriterar.
Enkelt och lätt åtgärdade hinder som kontrastmarkeringar, det vill
säga, de svarta och vita runda märken som markerar nivåskillnad gör
vi löpande i exempelvis trapphus. Vi vill att alla hyresgäster och
besökare ska känna sig välkomna utan vardagshinder.

För den som vill läsa hela undersökningen hittar den på vår
hemsida www.hultsfredsbostader.se 
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Fakta tillgänglighetsinventering
Tillgänglighetsnivån anges på en skala mellan 0-5. Nivåerna
är uppbyggda så att varje nivå motsvarar de behov en per-
son med en viss grad av funktionsnedsättning har.
Observera att de kriterier som finns i TIBB inte motsvarar
de krav som ställs på tillgänglighet vid ny- och ombyggna-
tion. Även om en entré uppnår nivå 5 betyder det därmed
inte att entrén uppfyller samtliga krav som anges i
Boverkets byggregler. På SABO:s hemsida presenteras en
beskrivning av nivåerna.

Hultsfreds Bostäder AB:
– Vissa huskroppar är uppe i 4-5 i en skala på 0-5 i till-
gänglighet, där 5 är högsta betyg. Vissa hamnar i dag på
en 2:a men där man med enkla medel raskt kan gå till
nivå 3 och nivå 4 i tillgänglighetsranking.
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Vad hände 2015
Fastighetsunderhåll
Vad gjordes under 2015 och vad planeras för 2016

Under 2015 har följande underhållsåtgärder
genomförts:

LÄGENHETER
(planerat hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll/omflyttningsrenovering)
• Målning/tapetsering 130 st
• Golvbyte 50 st
• Badrum 40 st
• Renovering kök inredning/

elinstallationer/ventilation       10 st
• Elsaneringar 40 st

FASTIGHETER
• Nyproduktion

Sjögläntan trygghetsboende, Hultsfred 12 lägenheter                                  
• Renovering fasader 

Södra Långgatan, Målilla                                  
• Renovering av balkonger 

Nygatan 1 och 3 samt Västra Långgatan 61, Hultsfred                                 
• Relining

Hultsfred: Stationsgatan 5 och Källerydsgatan 10-14
• Utemiljö 

Hultsfred: Stålhagen, Ekeberg, Centrum        
• Byte av ytterdörrar

Hultsfred : Nygatan och Källerydsgatan
• Energiåtgärder (Fönster)

Hultsfred: Barrvägen 5, Stationsgatan 5 och Nygatan         
• Renovering av tvättstugor

Hultsfred: Lindvägen 15
Försäkringsskador (vattenskador/brand)
• Vattenskador 10 st
• Brandskador 2 st

PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR 2016

LÄGENHETER
(planerat hyresstyrt lägenhetsunderhåll/omflyttningsrenovering)
• Målning/tapetsering (hyresgäststyrt) 20 st
• Målning/tapetsering (omflyttning)  110 st
• Golvbyte (hyresgäststyrt) 50 st
• Golvbyte (omflyttning) 50 st
• Badrum 50 st

FASTIGHETER
• Fasader: 

Hultsfred: Stationsgatan 5
• Balkongrenoveringar: 

Virserum: Bastugatan
• Utvändig målning 

Hultsfred: Källerydsgatan     
Virserum: Cypressen, Bastugatan

• Byte av ytterdörrar eventuellt i Cypressen, Virserum
• Renovering av fönster Hultsfred
• Byte till pelletspanna Gästgivarevägen, Mörlunda
• Utemiljön i Virserum

Vi träffade Lasse Svensson ny områdesansvarig i
Mörlunda och Målilla. Han tillsammans med Leif
Jonasson jobbar på med att hålla ordning på allt
från panncentraler till dagliga sysslor som hör till
jobbet.

Lasse har arbetet hos Hultsfred Bostäder i 10 år och Leif  är inne på
sitt 12:e år. 

– Vi trivs båda bra säger duon till oss när vi är på besök. 
Ett bra jobb där man planerar sin arbetsdag och varvar det med

händelsestyrda uppgifter. Nu när termometern visar minusgrader så
kräver fastbränslepannorna daglig tillsyn. Vi eldar med pellets det vill
säga förnyelsebart bränsle så gott som alltid. Det är bara vid enstaka
tillfällen som vi behöver använda oss av olja.

Lasse som själv bor i Målilla tycker att det är bra att ha nära till
och från jobbet och uppskattar kontakten med hyresgästerna som
arbetet innebär

Tips till våra läsare
• Spola gärna någon gång i månaden med riktigt varmt vatten och
diskmedel i diskhon för att förhinda att det blir täppt i ledningarna. 
• Tänk på dina grannar när du spelar musik, det är inte alltid som ni
delar musiksmak.
• Spola aldrig ner saker och ting som inte hör hemma i en WC-stol.
• Se till att du alltid har uppsikt över tända ljus.
• För att undvika ev extra kostnader vid avflytt, var aktsam om din
lägenhet, det lönar sig i längden.

Vad gör ni då på er fritid 
– Då sätter vi oss i bilen och åker till Klintemåla vid havet och
sommarstugan. Där blir det mycket tid till fiske säger Lasse.

– Då håller jag på med allt möjligt, bland annat min ved 
berättar Leif.

Lasse Svensson områdesansvarig tillsammans
med kollegan Leif Jonasson

Lasse ny områdes-
ansvarig
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Ta chansen du också - Skicka in ditt 
svar redan i dag, fina priser!

Skicka den rätta lösningen senast den 31/3-2016 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.

Skärbräda 4-pack med stativ
– Hjördis Hag, Målilla

Trästjärna Stella Majken 
– Holm, Virserum

En tidningskasse 
och 1 kg kaffe
– Sören Karlsson, Målilla

En tygkasse och1 kg kaffe 
– Lena Persson, Hultsfred

En tygkasse och 1 kg kaffe 
– Ann-Marie Jensen, Virserum

GRATTIS!!!!

VINNARE OCH LÖSNING 
TILL H-NYTTS TÄVLING NR 1/2015

Vi tackar H-Nytts läsare för inlämnade svar. 
Följande 5 vinnare dragits:

10-15 år 
(1/2 månadshyra)
Jonas Johansson,
Hultsfred

Charlotte Solnevik,
Hultsfred

Ulla Lif, Hultsfred

16 år och mer
(1 månadshyra)
Ann-Charlott Andersson,
Mörlunda

Jonas Nyström, Hultsfred

Esa Sipikari, Målilla

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).

Ann-Charlott Andersson,
Mörlunda.

Tävling H-Nytt nr 2/2015
Kasta om bokstäverna och skriv in rätt ord
som du även kan hitta någonstans i tidningen. 

PNCTANRENALER = ________________________________

DYSSRER = _______________________________________

SAÄNGLTJÖN = ____________________________________

BKESANPARN = ____________________________________

FRHKERÄSTTA = ____________________________________

UFRLTSHED = _____________________________________

DRSBRANIK = _____________________________________

BARNPYSSEL
Dra en linje efter siffrorna och färglägg G

1) Vilket datum erbjuder Hultsfreds Bostäder hyresgäster 
att prova-på-Bowling helt gratis?

o  1 april      o 19 september      o 8 november

2) Thilak, vår nya medarbetares favoriträtt är?

o   Surströmming      o   Smörgåstårta      o    Ärtsoppa

3) Hur många nya lägenheter har det tillskapats i Hultsfreds kommun 
de senaste tre åren?

o 19      o  108      o   50

4) Lennart och Marianne våra hyresgäster i Mörlunda, 
vilket årtal sa det klick mellan de båda?

o   1956      o 1965      o  1950

5) Vad heter området där Hultsfreds Bostäder färdigställt nya garage?

o   Granberg      o  Tallberg      o Ekeberg
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