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Bokslut 2016
Årsredovisningen för 2016 visade på ett negativt
resultat.

Inflyttningen i många av de tomma lägenheterna har krävt ett omfat-
tande underhållsbehov, med höga kostnader för att få dem inflytt-
ningsklara. Men vi har även haft stora utgifter på vårt vanliga under-
håll i bebodda lägenheter för att upprätthålla en bra standard. Vi har
även varit tvingade att göra omfattande renoveringar av avloppss-
tammar och fönsterrenoveringar.

Nettoomsättningen slutade på nästan 107 miljoner kronor.
Resultatet efter finansiella poster blev ett minus på 2,6 miljoner kro-
nor.

Vi tvingas tyvärr att vara återhållsamma med underhållsåtgärder
under 2017 eftersom ekonomin inte tillåter några större åtgärder. Vi
behöver bättra på vårt kassaflöde för att kunna klara av våra
driftkostnader. 

Hyrorna för 2017 blev blygsamma och räcker knappt till för all-
män kostnadsutveckling och än mindre till ökade kostnader för
underhåll. Hyrorna de senaste åren har varit väldigt måttliga och för
att säkerställa god förvaltningskvalitet och service behöver vi bygga
på vår kassa. Vi hoppas att den ökade uthyrningen ska ge ett bättre
kapital framöver.

Investeringar 
Byggnationen vid sjön Hulingen i Hultsfred avslutades till sommaren.
Vi har byggt om i Stålhagen till Barn- och Familjeomsorgen. Vi har
avslutat ombyggnationen till Familjecentral i Stålhagen.
Björkmossavägen fick en efterlängtad ny tvättstuga. Fönsterbyte vid
Södra Långgatan i Målilla.

Fastighetsunderhåll
Den största delen av  vårt
underhåll går till sedvanli-
ga lägenhetsrenoveringar,
ca 150 stycken. Relining
av avloppsrör har gjorts i
ett flertal fastigheter. Vi
har bytt entrédörrar i
några fastigheter, tvättma-
skiner och torktumlare
har också blivit ersatta.
Vårt utemiljöarbete har
fortsatt på flera orter
inom vårt bostadsbe-
stånd.  OVK åtgärder har
utförts i flera fastigheter.
Sammantaget har under-
håll och reparationer
utförts till ca 41 miljoner kronor under 2016. Vi kan dessvärre inte
hålla den höga underhållsnivån under 2017. 

Bostadsmöten 
Våra möten med ett flertal hyresgäster ha ökat. Det framkommer
flera önskemål som vi måste arbeta med för att kunna lösa. Jag vill
från bostadsbolagets sida passa på att tacka för det visade engage-
manget.

Vi vill från Hultsfreds Bostäder önska alla en varm,
skön och avkopplande sommar.

/Nicke Wainebro

VD-Ordet

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

24 00 55 Gunilla Hartikka, Bostadsförmedlare

24 00 53 Tobias Jahr, Drift- & underhållsansvarig o Arbetsledare 

24 00 59 Lennart Larsson, Fastighetsassistent

24 00 63 Nicke Wainebro, VD och teknisk chef

24 00 57 Roger Lund, Arbetsledare

24 00 58 Josefine Ekdahl, Kundservice, bostadsförmedlare

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.

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

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
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Sandra Örmander, aktiv hyresgäst som gillar sitt
Hultsfred. Borta bra men Hultsfred bäst! 
Så sammanfattar vi vårt möte med hyresgästen
Sandra Örmander. Hon och hennes sambo hyr en
2.a i centrala Hultsfred. Den har utsikt över sta-
tionsområdet och sjön Hulingen på ena sidan och
en balkong på andra sidan med eftermiddagssol.

Lägenheten är ljus och fint möblerad och har ett läge som är
svårt att motstå.

– Vi har haft lägenheten i snart tio år.
Sandra Örmander är djupt rotad i Hultsfred med omnejd, lika-

så hennes sambo. Hon berättar hur de funderat på att skaffa en
större lägenhet, men att de hela tiden återvänder till tanken att
de knappast kan få ett bättre läge, än med den lägenhet de har.

– Ja så är det verkligen. Vi stormtivs här och tycker att det
fungerar bra med Hultsfreds Bostäder som hyrsvärd. När det är
något som krånglar så rättar de till det.

Sandra fick arbete på Hultsfreds kommun direkt efter sina
avslutade studier, då inom barn- och utbildningsförvaltningen
som HR-konsult.

– Jag är i första hand ett stöd till personer som har personal-
ansvar, och ett bollblank i det mesta som har med personalfrå-
gor att göra. Jag tycker att mitt arbete är riktigt roligt, och jag kän-
ner att jag som person som gärna ser möjligheter i det mesta,
har hamnat helt rätt när det gäller arbetsuppgifter.

Aktiv fritid
För många i Hultsfred så är
du ett känt ansikte när
det gäller fysisk aktivet,
berätta mer.

– Jag är med i sty-
relsen för Hultsfred
Gymnastikklubb och
sektionsansvarig för
gruppträning och är
även aktiv gruppträ-
ningsinstruktör. För mig
är den bästa träningen
den som sker i grupp. Man
peppar varandra och har roligt ihop.
Den glädjen och gemenskapen man känner är positiv
och ger så mycket energi tillbaka. Vi har många olika trä-
ningspass så för den som ännu inte provat gruppträning,
kom förbi och prova, jag är nästan helt säker på att du
inte kommer att ångra dig. Tänk på att den bästa träning-
en är den som blir av.

Vad är det då som är så bra med Hultsfred?
– Såväl jag som min sambo har många av våra vänner
som bor här och vi gör mycket tillsammans. Vi har även
ett sommarställe som ligger vid en sjö inte långt från
Hultsfred, där vi båda väljer att spendera mycket av vår
lediga tid. I Hultsfred finns det mesta och känslan att
alla känner alla är stark. Det tillsammans med att man
har sina närmaste här gör väl att man trivs och stannar
kvar. 

Sommartips
– Ta cykeln och ge dig ut på en tur. Ta gärna med en fikakorg
och stanna vid en sjö för att njuta av naturen. Ett annat tips är att
ta sig till Hesjön, Målilla en solig sommardag för att slappa, sola
och bada. 

3

AB Hultsfreds Bostäders verksamhet och finanser
”Årsredovisning 2016”. Jämförelser mellan 2015 och 2016

2016 2015
Antal ägda uthyrda lägenheter, inkl. studentlägenheter 1 665 1 680
Antal outhyrda lägenheter 83 113

Intäkter 115 564 110 168 tkr
Hyresbortfall - 6 707 -7 919 tkr
Räntekostnader - 2 465 -2 778 tkr
Avskrivningar - 11 511 -10 788 tkr
Underhåll - 34 169 -33 563 tkr
Driftskostnader - 62 404 -51 196 tkr
Fastighetsskatt - 1 000 -824 tkr
Finansiella kost. och int. 81 342 tkr
Bokslutsdisp.* 2 764 -2 500 tkr
Skatt -39 -209 tkr

Årets resultat 114 733 tkr

Fastigheternas bokf. värde 264 271 227 135 tkr
Fastigheternas taxeringsvärde 268 842 225 409 tkr
Långfristiga skulder 193 117 197 053 tkr
Reservfond 39 500 39 500 tkr
Aktiekapital 2 000 2 000 tkr
Balansomslutning 304 988 309 376 tkr
Medeltal anställda 33 33
*Avskrivningar över plan

Se den fullständiga versionen av årsredovisningen 
på vår hemsida: www.hultsfredsbostader.se

Sandra gillar sitt Hultsfred
Vi stormtrivs 

här och tycker det 
fungerar bra med

Hultsfreds Bostäder.
När det är något som

krånglar så rättar 
de till det.
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– Vi har många skötsamma och ordningsamma
hyresgäster som tar ansvar och ser till att både
de själva som deras grannar trivs. Men det 
senaste året har vi drabbats av nedskräpning 
och skadegörelse som nu närmar sig en miljon 
i kostnader per år. Detta är inte hållbart och nu
sätter vi hårt mot hårt och arbetar utifrån 
principen nolltolerans.

– Den som skräpar ner
och inte håller sig till de
regler som gäller när man
hyr sin bostad hos oss ris-
kerar vräkning som ett sista
alternativ. Detta som enda
utvägen för att få bukt med
nedskräpning och skadegö-
relse i områden främst
Stålhagen, Bastugatan och
Nygatan där vi har störst
problem. 
Detta konstaterar
Hultsfreds Bostäders VD,
Nicke Wainebro.

Han är tydlig i sitt bud-
skap men också bekymrad över att vissa hyresgäster inte tar till
sig och följer de regler och lagar som gäller. 

Retursystem, så säger lagen!
– Vi har ett retur- och sopsystem i Sverige som vi måste förhålla
oss till och följa, vare sig man vill eller inte. Bryter man mot detta
riskerar man straff som bötesföreläggande. Detta gäller alla som
bor i Sverige oavsett om du bor i lägenhet eller hus.

Enkelt beskrivet är det så att hushållsavfall som matrester, 

blöjor och dylikt ska läggas i väl försluten soppåse och bäras till
sopstationen. Det som däremot är förbjudet, är att slänga sopor
utanför eller innanför entrén. Vid sopstationen hos oss får man
inte slänga saker som exempelvis möbler,
madrasser, tvättmaskiner, torktumlare med
mera. Allt detta får hyresgästen själv se till
att det kommer till en återvinningscentral
som tar emot denna typen av saker.

Skadedjur
När hyresgäster ställer soppåsar utanför
entrén, fönstret eller utanför sopstationen
så har vi inom några få minuter stora 
problem. Fåglar och gnagare förstör påsarna
och sprider ut innehållet. Det gör att antalet
skadedjur som råttor ökar dramatiskt och risken för
sjukdomar.

Nej till att mata fåglar
Vi vill än en gång informera om att det är totalförbjudet att mata
fåglar inom våra bostadsområden. Det innebär att man inte får
slänga ut mat på marken, inte heller sätta upp talgbollar eller 
liknande.

Information och kameraövervakning
Vi har under en längre tid försökt att stävja den uppkomna 
situationen med bland annat separata utskick på ordningsregler.
Personliga brev, förtydligande om regler samt samtal med 
hyresgäster. 

Dessa åtgärder har bevisligen inte räckt till och nu har vi
ansökt om tillstånd för kameraövervakning.

Vi kommer även att debitera hyresgästen de kostnader som
det innebär att forsla bort dumpat material, vilket kan röra sig om
upp emot 2 000 kronor.

Nu får det vara nog –
Ordningsföreskrifter

Vi hoppas att 
alla våra hyresgäster 
hjälps åt och talar om 

för varandra 
vad som gäller.
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Nedskräpning och missbruk av sopsystem
kan drabba hyresgäster
Som vi ser det just nu så kan denna kostsamma nedskräpning
innebära hyreshöjningar för alla våra hyresgäster. Kostnaden för
att städa upp, sanera och laga allt motsvarar närmare 1% i
hyreshöjning. 

Förutom all nedskräpning och annat så har vi även skade-
görelse i form av krossade rutor, sönderslagna bommar och
annat som gör att kostnaden för att hålla ordning i dessa 
områden har rusat i höjden.

För alla bästa
Vi som bostadsbolag har som uppgift att se till att våra hyres-
gästers intresse tas till vara och uppfylls på bästa sätt. Det bety-
der att alla de klagomål vi får in, tar vi på största allvar och vi ser

mycket allvarligt på den situation som vi nu har. Nu hoppas vi att
alla våra hyresgäster hjälps åt och säger till varandra om vad som
gäller. Ingen vill väl bli vräkt från sin bostad eller få besök av 
skadedjur som förstör inne i bostaden.

g – ta ditt ansvar!!

er 
m 

2017-01 H-NYTT__2008-03-19 jan_Innehåll  2017-07-03  08:58  Sida 5



6

2017-01 H-NYTT__2008-03-19 jan_Innehåll  2017-07-03  08:59  Sida 6



7

2017-01 H-NYTT__2008-03-19 jan_Innehåll  2017-07-03  08:59  Sida 7



8

"We have many caring and responsible tenants who
take responsibility and make everyone feel at home.
But in the past year, we have suffered from littering
and damage, which is now approaching a million in
cost per year. This is not sustainable and now we put
hard to hard and work on the basis of zero tolerance.

"A person who throw garbage and does not adhere to the rules that
apply when renting his accommodation with us is risking eviction as a
last alternative. This is the only way to get rid of litter and damage in
areas as mainly Stålhagen, Bastugatan and Nygatan where we have the
biggest problem.

This concludes Hultsfreds Bostäder's CEO, Nicke Wainebro.
He is clear in his message but also concerned that some tenants 

do not accept and comply with the rules and laws that apply.

Return system, so says the law! 
"We have a return and recovery system in Sweden that we have to deal
with, and follow this either you want or not. Breaking against this risk
punishment as a fine. This applies to anyone living in Sweden regardless
of whether you live in an apartment or a house.

Simply described, household waste such as leftovers, diapers and the
like is to be put in a well-sealed plastic bag and carried to the garbage
station. What is prohibited, however, is to throw garbage outside or 
inside the entrance. At the garbage station it is not allowed to throw
things like furniture, mattresses, washing machines, tumble dryers and
more. The tenant must make sure that it comes to a recycling center,
that receives this type of thing.

Pests
When renters put garbage outside the entrance, window or outside the
garbage station, we have big problems within a few minutes. Birds and
rodents destroy the bags and spread the content. This causes the num-
ber of pests as rats to increase dramatically and the risk of disease.

No to feed birds
We want to inform once again that it is totally forbidden to feed birds in
our residential areas. This means that you can not throw food on the
ground, nor put up any containers for bird food.

Information and camera surveillance
For a long time, we have tried to overcome the emerging situation, 
including, for example, separate dispatches to orders and rules. 
Personal letter, clarification of rules, and conversations with tenants

These actions have proven to be insufficient and now we have appli-
ed for camera surveillance.

We will also charge the tenant the costs of disposing of dumped
material, which may amount to SEK 2,000.

Littering and abuse of garbage systems
may affect tenants
As we see it right now, this costly littering can mean rent increases for all
our tenants. The cost of cleaning up, cleaning and repairing is equivalent
to almost 1% in rent increases.

In addition to all litters and other things, we also have damage in the
form of crushed windows, broken bars and other things that make the
cost of keeping in order in these areas ripped up.

For everyones best
We as a housing company have the task of ensuring that our tenants'
interests are taken and best fulfilled. This means that all the complaints
we receive are taken seriously and we look very serious at the situation
we now have. Now we hope that all our tenants will help and tell each
other about what is applicable. Nobody wants to be evicted from their
home or have a visit of pests destroying inside the home.

Order and rules

Smoking
The law states that one should show regard to
non-smokers who do not want to be exposed to
the smoke. This can be interpreted as that you
should not smoke on the balcony.

The best place to smoke is to choose an open space 
outdoors away from the apartments. 
Preferably on the side of the house where there are no patios 
or balconies.
It is completely forbidden to smoke inside the stairwells!
Keep in mind that it is not allowed to throw fimps on the
ground. If you get caught with this, the fine is 800 SEK.

Irrigation prohibition
May 1 - September 30, watering is prohibited. The drinking
water should only be used for cooking, drinking and hygiene!

Car wash is always forbidden in our residential
areas.
Washing the car within Hultsfreds Bostäder's residential 
areas is not permitted under the Environmental Code.

Irrigation prohibitions include:
• Prohibited to use a water hose or sprinkler.
• Prohibited to fill the pool (larger pools are always forbidden
to fill drinking water from your apartment) and also small 
children's pools with drinking water.

Now it's enough - take your responsibility!!
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Står du i bostadskön?
Även om du är nöjd med ditt boende idag, kan det vara en god idé att stå i vår bostadskö. 
För vem vet hur livet ser ut några år framåt i tiden? Vill man bo centralt, eller till ett visst område,
viss lägenhet kan det ta några år.

Du som står i vår bostadskö, för att inte bli bortrensad behöver du uppdatera din intresseanmälan en gång om året. 
Gå gärna in på vår hemsida, www.hultsfredsbostader.se,  och registrera dig, eller ring oss på tel. 0495-240058 eller 240055. 

Bevattningsförbud
Roger Lund berättar att Hultsfreds Bostäder, 
liksom alla andra i kommunen, har att rätta 
sig efter det bevattningsförbud som råder i 
kommunen. Ett beslut som togs 18 april av 
förbundsdirektionen för Östra Smålands
Kommunalteknikförbund, som gäller under 
perioden 1 maj - 30 september. Dricksvattnet ska
användas till matlagning, dryck och hygien.

Det betyder att de stora och fina blomlådorna med sommar-
växter nu står tomma och uppställda på lagerplats.

– Ja det stämmer, vi har inga säsongsblommor som vi vattnar
någonstans. Det enda vattnen som vi använder kommer från
stora behållare från kyrkogårdsförvaltningen där vi använder vatt-
nen till planterade perenna (fleråriga) växter och träd. Så dessa
fina blomlådor får stå tomma i år och förhoppningsvis kommer
det mycket nederbörd så att vi till nästa sommar kan ställa ut
blomlådorna igen.

Biltvätt är alltid förbjudet i våra bostadsområden.
Att tvätta bilen inom Hultsfreds Bostäders bostadsområden är
inte tillåtet enligt miljöbalken.

Tvättvattnet innehåller föroreningar som sitter på bilen, 
t.ex. tungmetaller och oljerester, men också kemikalier från
bilvårdsmedel. 

Vi rekommenderar att bilen tvättas på en godkänd tvätt-
anläggning, där tvättvattnet samlas upp och renas.

Bevattningsförbud innebär bland annat:
• Förbjudet att använda vattenslang eller vattenspridare.
• Förbjudet att fylla pool (större pooler är alltid förbjudet att fylla
med dricksvatten från din lägenhet) och även små barnpooler
med dricksvatten.
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Håkan Jonsson, 30 år hos Hultsfreds Bostäder.
Du arbetar som reparatör hos Hultsfreds
Bostäder och har gjort så under hela 30 år.
Berätta lite om dina arbetsuppgifter.

– Jag gör det som min titel är, jag försöker att reparera och
fixa saker och ting som behöver lagas. Det kan vara allt från
att byta en trasig vattenkran, till att få ordning på ett täppt
avlopp eller att få ordning på någon ytterdörr. Mina arbetsup-
pgifter varierar kraftigt. Jag rycker in där jag behövs mest. Nu
ska jag till Vena för lite jobb med en tvättstuga och i morgon
är jag i Hultsfred och jobbar.

När du inte är på jobbet, vad gör du då på din
fritid?
– Då håller jag på med det jag gillar allra mest, att putsa och
få ordning på min nyligen inköpta Mustang GT från 1965. En
fantastiskt fin bil och en modell som jag längtat efter att få ha
i min ägo. Tidigare hade jag en Corvette, och den var fin den
med, men en bil från -65 har inte så mycket elektronik, utan
det är mycket man kan meka med själv om man så säger.

Du säger att du har en
veteranbil?
– Ja alla bilar som är 30 år
eller äldre räknas som veteran-
bil, och då bilen har passerat
50 år så är den veteran med
råge. Jag som fyllt 60 är ju då
dubbel veteran, säger Håkan
och skrattar.

Så denna sommar blir
det din första med
Mustangen?!
– Ja, och det ser jag verkligen
fram emot! En bil med kom-
fort, lite bilhistoria och inte
minst en bil med ett fantastiskt
motorljud.

Håkan startar sin bil och vi
kan inte göra annat än att hålla
med, ljudet från V8-motorn är
fantastisk och väcker minnen
från Rockabilly och 50-, 60-
talsmusiken till liv.

30 år hos Hultsfreds
Bostäder
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Håkan i sin fina Mustang GT

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.

Tänk på miljön och plånboken
– spara energi!

Slöseri med energi är bortkastade pengar 
och våra kostnader betalas med hyrorna. Släck lampan 
och spara på värme och varmvatten! Smart för alla!!

30 år hos Hultsfreds
Bostäder
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Nu är tiden inne då de allra flesta av våra hyres-
gäster tar sig ut på sina uterum och balkonger. 

Kanske för att läsa en bok, njuta av kvällssolen eller kanske för
en bit mat. Men idyllen på uteplatsen är rejält naggad i kanten
för många, som dessvärre tvingas sitta inomhus. Detta på grund
av att allt fler röker på sina uteplatser och även inomhus har rök-
ningen ökat.

– Jag som valt att inte röka blir så ledsen för att jag nu tvingas
att antingen gå inomhus för att slippa värsta röken eller att sitta
ute och bli passiv rökare. Det är så ledsamt att det är så många
som inte kan ta hänsyn till oss som inte vill andas in röken.

Detta menar en av de många hyresgäster vi fått samtal ifrån.

Vi på Hultsfreds Bostäder har fått in många samtal senaste veck-
orna som handlar om just rökning. 

Lagen säger att man ska visa hänsyn till andra som inte röker
och som inte vill bli utsatta för röken. Det kan tolkas som att
man inte bör röka på sin balkong. Bästa platsen att röka på är att
välja en öppen plats utomhus och en bra bit från lägenheterna.

Gärna på den sida av huset där det inte finns några uteplatser
eller balkonger.

Vi har även kommit på hyresgäster som röker inne i trapp-
husen och det är totalförbjudet betonar Elisabeth Ericsson!

Tänk på 
att det inte är
tillåtet att 
slänga fimpar
på marken. 
Blir du 
ertappad 
med detta 
så är bötes-
beloppet 
800 kronor.

Rökning på balkongen 
ett gissel för många!

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.

Behöver du nå oss
Felanmälan eller andra frågor gällande din lägen-
het. Vänd dig i första hand till vaktmästaren på
deras telefontid mellan kl. 09.00-09.30. Du kan
även ringa vårt kundservicenummer under dag-
tid, 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.

Det kan ibland vara svårt att nå oss på telefon  
- ofta har vi kunder hos oss och kan inte svara i telefonen 
samtidigt. Lämna gärna ett meddelande på telefonsvararen 
så ringer vi upp, eller skicka oss ett mail.

Ur lagtext:
Förbudet mot nedskräpning
15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken
”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats
som allmänheten har tillträde eller insyn till.”
Med skräp menas både mindre föremål
som glas, papper, engångsgrillar och fimpar
såväl som större föremål som exempelvis
byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik.
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Vi har gömt ett antal jordgubbar i tidningen.
Räkna hur många och skicka in svaret.
OBS! Dessa tre jordgubbar 
räknas ej!

Tre vinnare! TÄVLING: RÄKNA
JORDGUBBAR

Ingredienser
4 st ägg
2 dl strösocker
400 gram philadelphi-
aost
2 tsk vaniljsocker
4 dl vispgrädde, 

eller mellangrädde
6 st digestivekex

Tillagning

1. Smula digestivekex i 
botten på formarna.

2. Skilj på äggulor och vitor och
lägg dem i var sin skål.

3. Vispa äggulorna med sockret.
Mosa osten och blanda ner den
och vaniljsockret.

4. Vispa grädden i en tredje skål
och rör försiktigt ner den i 
ägg-ostblandningen.

5. Vispa till sist äggvitorna till hårt
skum och vänd ännu försiktigare

ner dem så att inte luften 
går ur smeten.

6. Fördela smeten i formarna.
Smula eventuellt ytterligare kex
över, täck med gladpack och
ställ in i frysen minst 3 timmar
innan servering.

7. Servera cheesecaken i tårtbitar
med färska jordgubbar eller
andra bär. 

1. Ett påslakanset och två 
kökshanddukar
- Hjördis Hag, Målilla

2. En brandfilt
- Peter Liljenrud, Virserum

3. En Orreforsljusstake Puck
- Annelie Löfgren, Hultsfred

4. En tygkasse, bok och ett
paket kaffe
- Göte Ekström, Hultsfred

5. Ett paraply
- Bertil Larsson, Hultsfred

Vi tackar H-Nytts läsare
för alla inlämnade svar. 

Vinnare och 
lösning till 
H-nytts tävling 
i nr 2/2016

ORDET VI SÖKTE I DE 

GULMARKERADE RUTORNA 

VAR: KANA

DE GULMARKERADE BOK-STÄVERNA BILDER ETTORD FÖR VAD MAN KANGÖRA I SNÖN PÅ VINTERN.
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HAR TOMTEN
PÅ HUVUDET

HAR LUCIA
PÅ HUVUDET

GOTT PÅ
JULBORDET

JUL”KVÄLLEN”

Cheesecake
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VINN 
VIP 
SPEEDWAY
Dackarna – Masarna 
den 25 juli 2017.

Vi bjuder på entré och mat!
Vinn biljetter för dig och en vän!
Skicka in din intresseanmälan senast den 
14 juli och du är med i vår utlottning. 
Tre personer vinner 2 biljetter vardera.

Namn...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Adress .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Postnr ..............................................................................................................................................

Ort .......................................................................................................................................................

Ta chansen du också - 
Skicka in ditt svar redan i dag, fina priser!
Skicka den rätta lösningen senast den 31/8-2017 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:.................................................................................................................

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