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Falkenberg växer och med det ökar 
efterfrågan på bostäder inom kommu-
nen. Här har Fabo som allmännytta en 
mycket viktig roll. Nu när vi kommit 
en bit in på 2019 kan vi konstatera att 
aldrig tidigare har Fabo genomfört så 

många byggstarter som nu. Närmare 200 nya bostä-
der är under produktion i olika skeden. Det är fokus 
på att bygga i hela Falkenberg, i staden såväl som på 
landsbygden. Fabo ska i samarbete med Falkenbergs 
kommun även bygga ut boendet på Solhaga med fler 
platser. 

FABO HAR UNDER BÖRJAN AV 2019 startat renove-
ringen av vårt område på Herting. Inte mindre än 
179 bostäder kommer att genomgå en större reno-
vering där både bostäder och gemensamma ytor ses 
över och upprustas. Denna renovering är den störs-
ta satsningen på underhåll någonsin i Fabos histo-
ria och den första av flera renoveringar som nu pla-
neras. 

DU HAR VÄL LAGT MÄRKE TILL att vår hemsida 
gjorts om och förnyats för att bli mer användarvän-
lig och att du nu kan logga in på ”Mina sidor” med 
Mobilt BankID. Vi kommer att fortsätta utveck-
la hemsidan med fler funktioner, bl a med digital 
lägenhetsväljare.

VÅREN NÄRMAR SIG och vi förbereder oss på vår 
växtsäsong och att skapa trivsel i våra bostadsområ-
den. Att vi nu under två år haft problem med torka 
och tillgång på vatten påverkar vår verksamhet 
på flera sätt. Möjligheten till säsongs-
planteringar minskar. Men det bidrar 
också till att förståelsen i allvaret över 
vårt klimat stärks. Fabo som allmän-
nytta måste ta ansvar och göra mins-
ta möjliga avtryck på miljön. Vi satsar 
nu framåt där Fabo tagit beslut att 
senast 2030 vara helt koldi-
oxidneutral. Detta är en stor 
utmaning och ett högt mål 
men vi kommer att göra allt 
vi kan för att nå dit. 

AVSLUTNINGSVIS ser vi 
nu fram emot de ljusare 
årstiderna med hopp om 
ett fantastiskt 2019.

CHRISTIAN KYLIN VD FABO:

INNEHÅLL
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BONYTT

KAMPANJEN ”GÖR DET INTE SVÅRARE ÄN 
VAD DET ÄR!”  syftar till att öka insamling av 
matavfall som omvandlas till biogas och biogöd-
sel. Kampanjen, som startade under vecka 8 är 
ett samarbete med Avfall Sverige.
 Syftet med kampanjen är att visa hur enkelt 
det är att samla in matavfall – och hur absurt det 
blir när vi krånglar till det i onödan. Ett antal fil-
mer har tagits fram, t ex den med damen som 
försöker dressera katten att gå ut med matav-
fallspåsen, paret som utför parkour för att nå 
matavfallskärlet, eller akrobaten som skrapar av 
tallriken med fötterna. Det är mycket enklare än 
så – gör det inte svårare än det är!

www.gordetintesvarare.se 

I DECEMBER 2018 tecknade Fal-
kenbergs kommun och Fabo ett avtal 
om förvaltning av kommunens fastig-
heter enligt AFF-koncept. Det inne-
bär att Fabo från och med den 1 janu-
ari i år sköter all service gällande 
kommunens fastigheter. AFF är en 
avtalsstruktur som används i förvalt-
ning och service åt fastighetsägare 
och verksamheter. 

GENOM ATT TECKNA AVTALET 
med kommunen har Fabo fått 
utveckla hela organisationen för att 
kunna ge service enligt den standard 
som avtalet innebär. Det i sin tur 
betyder att Fabo nu står rustad för 
att erbjuda tjänster även till andra 
externa aktörer. Tack vare en tyd-
lig struktur kan Fabo nu ta fler upp-
drag inom bland annat teknisk fastig-
hetsskötsel, skötsel av utemiljöer och 
reparationer.

DET ÄR ETT LÅNGSIKTIGT 
AVTAL som fortlöper på tre år och 
förlängs automatiskt två år till om 
parterna är nöjda.

NU KAN DU ENKELT LOGGA IN 
För dig som är hyresgäst eller som 
står i vår bostadskö finns nu möj-
ligheten att logga in med Mobilt 
BankID. Då får du bl a tillgång till 
kontrakt, betalningar, att ändra 
profil med mera. Du loggar smi-
digt och enkelt in på ”Mina sidor” 
med personnummer och genom 
att starta Appen ”BankID” på din 
telefon. Har du inte redan den 
hämtar du den i App Store eller i 
Google Play. 

Mobilt BankID utfärdas av din 
bank. Du tar enklast reda på mer 
information genom att gå in på 
din banks hemsida eller genom att 
kontakta din bank.

Uthyrningen av första etappen av kvarte-
ret Svärdet i centrala Falkenberg börjar 
den 16:e mars. Den första etappen inne-
bär uthyrning av plan 3 och plan 4. Uthyr-
ningen av plan 2 startar 30:e mars. En 
tredjedel av lägenheterna kommer hyras 
ut till Fabos befintliga kunder.

På hemsidan kan du se digitala bilder  
och göra en virtuell rundvandring i en 
lägenhet. Gå in på fabo.se

NYTT SERVICE-
AVTAL MED  
FALKENBERGS 
KOMMUN

INLOGGNING MED 
MOBILT BANKID

UTHYRNINGEN AV KVARTERET 
SVÄRDET BÖRJAR I MARS



MATKREATÖRERNA  
LYFTER FALKENBERG

LISA LEMKE  
OM STADENS 
POSITIVA ANDA

INTERVJUN
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INTERVJUN

S olhaga stenugnsbageri som vinner 
pris efter pris. Pizzerian Lilla Napoli 
som från en ranglig gammal gatu- 
kiosk skakar om grunderna för hur 
en pizza i Sverige ska smaka. Lis 
Mejeri som med sitt koncept ”middag 
hos oss” lockar matgäster från när 

och fjärran. Prostens pizza som blir fullbokad så 
fort de släpper öppettiderna på sociala medier. Fan-
tastiska producenter och lantbrukare. Bara för att 
nämna några. Det är definitivt något på gång i Fal-
kenberg och många av dem som driver på utveck-
lingen har nyligen flyttat till kommunen och hittat 
sin plats på jorden i den halländska myllan. 

NÄR LISA LEMKES MAN MARCUS NORDGREN och 
hans kollegor startade restaurangen Ocean för 15 år 
sedan, med ett av Falkenbergs bästa lägen, bodde 
Lisa i Göteborg. 

– Jag som frilansade med mat fick höra hela tiden 
att om du ska jobba med det här då måste du flyt-
ta till Stockholm. Men vi är så nöjda att vi gick mot 
strömmen och startade våra nya liv i Falkenberg, 
säger Lisa med brinnande entusiasm.

DET ÄR JUST DENNA SMITTSAMMA ENTUSIASM 
och passion som Lisa utstrålar som har gjort henne 
känd som matkreatör, föreläsare och kokboksförfat-
tare. Lisa älskar god mat, helt enkelt och i Falken-

Dofterna från Falkenbergs Skafferi  
sprider sig ut i landet och sätter 
staden på den gastronomiska 
kartan. Lisa Lemke som driver 
Prostens Pizza och nya Skrea Mat-
bruk skriver kokböcker och leder 
matprogram på TV är en av dessa 
drivna inflyttade falkenbergare 
som står bakom succén.

– Men det handlar inte om en 
enmansshow, det är en fantastisk 
grupp människor bakom Falken-
bergs matfenomen, menar hon.
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– Kommunen har också haft en stor roll i den 
samarbetsanda som präglar Falkenberg idag. Inte 
minst med det fina samarbetet mellan kommun och 
näringsliv. Satsningarna som Falkenbergs Skaffe-
ri har betytt oerhört mycket för kommunen men 
också för oss som är med och fått nya perspektiv, 
förklarar Lisa.

DET BÖRJADE BLAND ANNAT MED att TV4 pro-
grammet Mitt Kök – Sverigeresan hade ett stopp 
i Falkenberg. Lisa som var en av programledarna 
såg kommunens chans att visa upp vad som finns 
att erbjuda i Falkenberg och på destinationsbolaget 
började man samtidigt ett intensivt arbete.

berg har hon hittat de rätta förutsättningarna för 
att utveckla sitt engagemang.

– Det är flera saker som gör Falkenberg till en 
perfekt plats att jobba med mat. Framförallt är det 
människorna och den inställning till samarbete 
som finns här. Vi skickar gäster till varandra, 
utbyter idéer och marknadsför staden tillsammans, 
berättar Lisa.

– Det andra är närheten. Här i Falkenberg hittar 
du ett stort antal producenter och leverantörer av 
råvaror med hög kvalité inom en liten yta. Allt från 
kvarnar med ekologiskt mjöl, till närodlade grönsa-
ker och nyrostat kaffe.
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INTERVJUN

FALKENBERGS 
SKAFFERI  

 Ett nätverk av 
mataktörer i och runt 
omkring Falkenberg.
Mer om Falkenbergs 
skafferi hittar du på 
www.falkenbergs- 

skafferi.se

FALKENBERGS 
MATDAGAR 
Matfestival i 
Falkenberg. 

Välkommen den 6-7 
september 2019

Falkenberg är som  
ett Sverige i miniatyr,  
med både ett levande 

jordbruk, vackra skogar, 
åsar och sjöar och inte 

minst havet. Här har  
vi hittat hem.



– I samband med Sverigeresan skulle det ligga en 
matmarknad intill restaurangen och destinations-
bolaget tog verkligen det till sig, startade Falken-
bergs Skafferi och satte upp ett mål att sätta Falken-
berg på den gastronomiska kartan. Några år senare 
ökade man tempot, startade Falkenbergs matda-
gar och fjolårets matdagar som var den tredje i ord-
ningen lockade 20-25000 matintresserade besö-
kare. Som grädde på moset fick Falkenberg som 
enda destination någonsin 2018 pris i White guide 
och där får man ju verkligen säga att destinations-
bolaget nådde sitt mål att sätta Falkenberg på den 
gastronomiska kartan, utbrister Lisa. 

SEN FAMILJEN NORDGREN-LEMKE flyttade till 
Falkenberg har det varit en fantastisk resa. I dag 
driver de Prostens Pizza, en restaurang i den gamla 
prästgården vid Skrea backe som har blivit enormt 
populär. På gården intill har man tillsammans med 
ett gäng kollegor i tre år drivit Aska bbq, men nu 
stänger den och Lisa och hennes man öppnar till-
sammans med kollegan James Sherry upp Skrea 
Matbruk i Askas gamla lokaler. Här kommer man 
året runt ha en restaurang med fokus på halländsk 
hantverks-pasta men också driva produktionskök 
för andra små livsmedelsproducenter, butik och 
satsa mycket på workshops och kurser. En mötes-
plats för maten helt enkelt. 

LISA HAR HUNNIT ATT GE UT 10 kokböcker och 
senast i höstas var hon programledare för TV-pro-
grammet Tupp, timjan & tårta som blev en publik-
succé.

– Vårt liv i Falkenberg är något annorlunda än för 
den vanliga familjen, vi jobbar helt andra arbetsti-
der så vi får ha fredagsmys en måndag istället. Men 
här trivs vi verkligen, med närheten till allt, både 
när det gäller mat som är vår stora passion men 
också naturen, vänner och aktiviteter för barnen.

– Falkenberg är som ett Sverige i miniatyr, med 
både ett levande jordbruk, vackra skogar, åsar och 
sjöar och inte minst havet. Här har vi hittat hem, 
menar Lisa. ß

INTERVJUN

Susanne Thorsson, 
Destination Falkenberg 

AB, och Lisa vid 
Prostens Pizza. 

Destinationsbolaget är 
en av krafterna bakom 

succén med Falken-
bergs Skafferi.
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KVARTERET SVÄRDET ÄR ETT NYTT INSLAG I FALKENBERGS 
STADSBILD, ETT HUS MED KARAKTÄR SOM TILLTALAR DE SOM 
GILLAR STADENS PULS OCH UPPSKATTAR ETT MODERNT OCH 
PROBLEMFRITT BOENDE. DET ÄR MER ÄN TAK ÖVER HUVUDET, 
DET ÄR INSPIRERANDE LÄGENHETER OCH AKTIV LIVSSTIL.

FABO BYGGER
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Det är något speciellt med 
att bo i Falkenberg, det 
kan vi alla vara över-
ens om. Väljer du att bo 
i innerstaden har du till-
gång till så mycket. Ett 

fantastiskt utbud av caféer och restau-
ranger, bra shopping, vacker natur längst 
med Ätran och havet ett stenkast däri-
från. För dig som vill ha allt det här och 
letar efter lagom stort och problemfritt 
boende hittar du fina nybyggda lägenhe-
ter i kvarteret Svärdet som planeras bli 
färdigt i oktober 2019.

– VI HAR I TÄTT SAMARBETE MED FABO 
och MTA Bygg ritat huset där vi efter-
strävat att få till yt-effektiva lägenheter 
samt en lokal och garage på bottenplan. 
Det som styrt utformningen har varit 
detaljplanen, buller, dagsljus… Tidigt 

bestämdes det att loftgångshus var det 
mest optimala lösningen för att i största 
utsträckning få till genomgående lägen-
heter så att en tyst sida uppnåddes. Där 
det inte gick att få genomgående lägen-
heter har vi ritat mindre lägenheter 
under 35 kvm för att klara bullerkraven 
berättar Michael Strandberg, arkitekt på 
Strandberg Arkitektur. 

– TEGEL HAR VALTS TILL FASADEN för 
att stämma in i området samt ge en håll-
bar byggnad över tiden. Olika tegelsorter 
och tegelmönster har valts för att ge ett 
varierande uttryck och samtidigt ge en 
look som är modern, tillägger han.
Materialvalet har varit genomgåen-
de en viktig faktor under planering-
en och byggnaden av de nya lägenhe-
terna. Känslan man har strävat efter är 
att det ska vara ett hus utöver det van-

liga. Råbetong i trapphusen mixas med 
en varm gul ton i pelarna. Invändigt har 
samma känsla skapats med hjälp av klin-
ker- och parkettgolv, fönsterbänkar i glas, 
stänkskyddet i köket i glas samt handtag 
och knoppar i läder och mässing. 

HUSET HAR VARIERANDE HÖJD för att 
passa in i området, en del av huset har 
tre våningar och det andra fyra. Här hit-
tar du 31 lägenheter i olika storlekar från 
28 till 65 kvm, där små lägenheter på 
ett rum och kök eller 1,5 rum, domine-
rar. I bottenvåningen finns det ett stort 
garage samt en restauranglokal. Cykel-
rum finns i anslutning till garaget och 
i våningsplanerna finns det förråd. En 
trevlig gemensam innergård finns på 
våning två. Svärdet är ett välgenomtänkt 
hus med det lilla extra för den inred-
ningsmedvetna hyresgästen. ß

SVÄRDET – DET  
GODA LIVET I STAN

BYGGA NYA 

BOSTÄDER

FABO BYGGER



FABO BYGGER
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BYGGA NYA BOSTÄDER

GRIEG – TOPPMODERNT 
OCH NÄRA TILL ALLT



FABO BYGGER

hemk änsla 2019   |   11   

NYA KVARTERET GRIEG LIGGER NÄRA TILL ALLT OCH DÅ MENAR 
VI INTE BARA FALKENBERG. MED DEN NYA TÅGSTATIONEN RUNT 

HÖRNET ÄR GRIEG DEN PERFEKTA PLATSEN FÖR PENDLANDE 
FAMILJER SOM VILL VARA MED FRÅN STARTEN OCH SÄTTA SIN 

PRÄGEL I OMRÅDET..

Området kring Tånga cir-
kulationsplats och järn-
vägsstationen utveck-
las snabbt och håller på 
att bli en av Falkenbergs 
modernaste stadsde-

lar. Här planeras ett nytt handelsområde 
med shopping, café, pizzeria, gym och 
kontor. Fabo tillsammans med NCC byg-
ger 94 nya lägenheter och en lokal upp-
delade i tre loftgångshus. 

IDAG ÄR DET INTE OVANLIGT att någon 
i familjen pendlar, norrut mot Varberg 
eller Göteborg. Söderut till Halmstad 

eller Helsingborg, för att nämna några. 
Att ha gångavstånd från tåget är lyxigt, 
fråga vem som helst som pendlar och 
svaret blir detsamma, att inte ha ytter-
ligare en transportsträcka när man är 
framme i sin hemstad är underbart.

LÄGENHETERNA SOM BYGGS i kvar-
teret Grieg är moderna och har smart 
planlösning oavsett storlek. Materialva-
len har fokuserat på funktion och kva-
litet, lägenheterna blir lättskötta och 
hemtrevliga. Tiden ska helst ägnas åt 
att umgås med familjen och utnyttja det 
fina läget med närheten till underbar 

natur vid Tröingeberg eller allt spännan-
de Falkenberg har att erbjuda. Hyresrätt 
ger dig frihet och problemfritt boende, 
något som uppskattas alltmer av yngre 
generationer. 
 Kvarterskänslan blir påtaglig då husen 
har ingång både från gatan och från den 
stora innergården. I kvarterets mik-
rokosmos finns det rum för möten och 
samtal och en trygg plats för barnen att 
vistas i. Dessutom kommer lägenheter i 
bottenvåningen att få radhuskänsla med 
egen tomtplätt. Ett nära boende för dig 
som vill ha ett okomplicerat liv, vardag 
som helg. ß



FABO BYGGER
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ULLARED
Landsbygdsidyll & bästa shoppingen

H uset som Fabo bygger 
på Marknadsvägen i 
Ullared är så mycket 
mer än bara ett hyres-
hus. En mötesplats där 
bland annat Social- 

förvaltningen kommer att ha kontor 
för hemtjänst och socialkontoret samt 
verksamhetslokaler och café på mark-
plan. Av de 22 lägenheterna som byggs 
ska sex vara klassade som trygghetsbo-
ende med extra tillgänglighet, som soci-
alförvaltningen har till sitt förfogande 
för de som behöver stöd från personal.

LÄGENHETERNA BLIR MODERNA med 
fina materialval, moderna ytskikt och 
smidig planlösning. Samtliga får ingla-
sad balkong och trapphusen ska målas 
i varma, välkomnande färger. Hallen 
blir enklare att hålla ren med klinker på 
golvet och parkett gör vardagsrummet 
till ett varmt och mysigt rum med vack-
ra fönsterbänkar i granit. De moderna 
lägenheterna är enkla att hålla fina och 
boendeformen hyresrätt kommer med 
många fördelar, inte minst tack vare 
Fabos duktiga personal som gör sitt 
bästa för att ge en hög servicenivå.

OMGIVNINGEN VID MARKNADS- 
VÄGEN är lugn och trygg, med närhet 
till både förskola, skola, naturen och 
Gekås shoppingcenter med allt som 
händer där. Förutom möjligheten att 
handla hittar du äventyrsparken med 
höghöjdsbana, spa med bastu, restau-
ranger, frisörer, hotell och ett spännan-
de flöde av människor från hela väst-
kusten men även långväga gäster från 
andra delar av vårt avlånga land. Huset 
i Ullared är en del av Fabos strategi och 
mål för att bygga bostäder åt ett växande 
Falkenberg med ett levande inland. ß

BYGGA NYA 

BOSTÄDER

DET HALLÄNDSKA LANDSKAP I FALKENBERGS KOMMUN BJUDER PÅ FANTASTISK NATUR DÄR 
SKOG, SJÖAR OCH ÅSAR SAMSPELAR FÖR ATT SKAPA ETT UNIKT LANDSKAP. MITT I DETTA 
LIGGER EN AV NORDENS BÄSTA SHOPPINGDESTINATIONER, ULLARED. HÄR BYGGER FABO 
NYA HYRESRÄTTER SOM PASSAR PERFEKT FÖR DIG SOM VILL HA ETT MODERNT BOENDE.



FRÅGA FABO

FABOS  
BOSTADSKÖ
När kan man ställa sig i 
Fabos bostadskö? 

SVAR: Du kan ställa dig i 
bostadskö från den dagen 
du fyller 16 år. Det innebär 
att du har två års kötid till 
din 18-årsdag när du är till-
räckligt gammal för att få 
teckna ett hyreskontrakt. 
Kötiden räknas i poäng, du 
får en poäng per dag. Köti-
den för en lägenhet i centra-
la Falkenberg är mellan 4-6 
år men det varierar bero-
ende på lägenhetens storlek 
och läge. Till exempel kan 

kortare kötid räcka för en 
lägenhet med korttidskon-
trakt eller vid nyproduk-
tion.  Det kostar inget att stå 
i Fabos bostadskö. Tänk 
dock på att logga 
in minst en gång 
om året för att 
se över dina 
kontaktupp-
gifter etc. Du 
registrerar dig 
på fabo.se
 

MATA FÅGLAR?  
Är det ok att mata fåglar och 
andra djur på exempelvis 

uteplatserna eller allmän 
utemiljö?

SVAR: Det är alltid viktigt 
att visa hänsyn till sina  

grannar. Bor du i 
lägenhet behö-

ver du tänka på 
att inte mata 
fåglarna från 
din balkong 
eller från går-

darna. Även om 
tanken är fin så 

leder det oftast till 
att de drar till sig ska-

dedjur. Fågelmatning drar 
även lätt till sig nedskräp-
ning. Skadedjur som råt-

tor, möss och liknande äter 
gärna av maten som faller 
till marken. 
 
OM UTEPLATSER
Ska uteplatser se ut på ett 
särskilt sätt?

SVAR: Det är många som 
drömmer om en stor ute-
plats nu när vi närmar oss 
den efterlängtade våren. Det 
är viktigt att den ser trev-
lig ut. Uteplatsen får inte 
användas som förvarings-
plats och staket, spaljéer 
eller liknande får inte för-
ankras i fasaden. 

Vår kundtjänst finns till för att hjälpa dig att trivas hos oss.  
I sitt dagliga arbete träffar de hyresgästerna och väldigt ofta är 
det samma frågor som dyker upp. Här svarar Fabo på några av 
dessa. Du kan läsa fler frågor och svar på vår hemsida.

SKICKA DINA BOENDE- 
FRÅGOR TILL: 

hyra@fabo.se Frågorna  
besvaras av vår kundtjänst.

Fabos entré på 
Möllegatan. För dagen 

utsmyckad med konst 
av grundskoleelever i 

Falkenberg.
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FABO RENOVERAR
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HERTINGS  
NYA KLÄDER

H erting var en av de 
första fastigheterna 
i Fabos bestånd och 
området är en del av 
Falkenbergs moderna 
historia. Nu gör Fabo 

flera insatser i området, bland annat 
genom renovering och modernisering 
av lägenheterna för att ge hyresgäster-
na ett bättre och trevligare boende.

– Området byggdes på 50-talet och 
genom åren har det löpande gjorts reno-
veringsarbeten. Nu tar vi ett helhets-
grepp och renoverar alla hus så de får 
en standard som lever upp till dagens 
krav när det gäller el, vatten och avlopp, 
säger Thomas, fastighetsförvaltare hos 
Fabo. 

I FÖRSTA HAND ÄR DET badrummen i 
samtliga lägenheter som ska göras om 
till en modern standard. Några badrum 
i området har redan renoverats, i vissa 
fall har arbetet också påbörjats, men de 
flesta badrum är i behov av renovering 
och modernisering.

– Dagens hyresgäster har andra krav 
och använder duschen och badrummet 

på andra sätt än på 50-talet. Dessutom 
är rören och radiatorerna slitna. Genom 
renoveringen ger vi hyresgästerna bätt-
re och modernare badrum samtidigt 
som vi gör om elen så att det blir både 
säkrare och varje lägenhet får högre 
kapacitet, säger Thomas.

INFÖR RENOVERINGEN har hyresgäster-
na bjudits till två möten på Falcon Alko-
holfri Arena och tillfrågats om hur de 
ställer sig till renoveringen och moder-
niseringen. Hyresgästerna har fått ta 
ställning till tre olika nivåer på reno-
vering. I första hand är renoveringen 
av enbart badrum, stamrenovering och 
el. Det är viktigt att alla lägenheter är 
genomgångna enligt måste-nivån för att 
säkra ett fortsatt bra boende och stan-
dard. I nästa nivå, tillval 1: kök; ingår 
renovering av köket som bland annat 
får diskmaskin. Denna nivå är frivil-
lig och där har Fabo en löpande dialog 
med hyresgästerna. Nästa nivå, tillval 
2: helrenovering; är en totalrenovering 
av lägenheten, badrum, kök samt väggar 
och golv i övriga lägenheten, även denna 
nivå är frivillig. Beroende på renove-

ringsnivå påverkas hyran i olika grad.
– Renoveringen kan medföra visst 

besvär för hyresgästerna. Projektet 
genomförs med kvarboende hyresgäster, 
där vi erbjuder möjlighet till dusch och 
liknande i tomställda daglägenheter 
och gemensamma utrymmen i källaren. 
Med de som inte har möjlighet till kvar-
boende har vi en dialog för att hitta en 
så bra lösning som möjligt, ofta genom 
tillfällig evakuering till tomställda 
lägenheter, säger Thomas.

TILL DET YTTRE kommer husen på Her-
ting inte att påverkas så mycket. Entré-
partierna kommer bytas och målsätt-
ningen är återskapa dess ursprungliga 
karaktär. 

– Vi har tittat på bilder och är väldigt 
glada att kunna återskapa det kulturella 
värdet som husen har, det ska se ut som 
det gjorde från början men med modern 
teknik så att det funkar i tiden, säger 
Thomas. ß

SEDAN 50-TALET DÅ HUSEN UPPFÖRDES HAR HERTING VARIT 
ETT POPULÄRT OMRÅDE ATT BO I, NÄRA NATUREN OCH 
STRANDEN OCH MED BRA STANDARD ENLIGT TIDENS KRAV. 
FASTIGHETERNA BEHÖVER NU RENOVERAS SAMTIDIGT 
SOM KRAVEN OCH FÖRVÄNTNINGARNA PÅ BOENDE HAR 
ÄNDRATS. NU SKA HERTING FÅ EN REJÄL UPPFRÄSCHNING 
INVÄNDIGT.
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FABO TIPSAR
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När du flyttar är det viktigt att du lämnar 
lägenheten lika fin som du förväntar dig att 
din nya lägenhet ska vara. Dessutom finns det 
riktlinjer som våra besiktningsmän går efter.

UPPSÄGNING AV HYRESAVTAL 
När du har bestämt dig för att flytta är steg ett att säga upp 
ditt hyresavtal, skriftligt. I ditt hyresavtal kan du läsa hur 
lång uppsägningstid du har, oftast är det tre månader. Du 
måste fortsätta betala hyran under hela den perioden som 
står angiven. Under den här tiden är det viktigt att du avslu-
tar el-abonnemang och gör en adressändring. Gör du en 
adressändring i tid är det kostnadsfritt.  

FÖRBESIKTNING
Innan du flyttar kommer hyresvärden hem till dig för att göra 
en förbesiktning. Det är bra om du är med på den då du kan 
få upplysning om vad du behöver tänka på innan du gör den 
stora flyttstädningen. 

FLYTTSTÄDNING
När det blir dags för dig att flyttstäda är det viktigt att du 
tömmer hela lägenheten, eventuella förråd och garage. Det är 
ditt ansvar att detta sker. Om du skall lämna något till nästa 
hyresgäst skall detta ske med ett överlåtelseavtal. Nedan föl-
jer några korta tips om städning, men vi rekommenderar att 
följa broschyren som delas ut i samband med uppsägning.

STÄDA KÖKET ORDENTLIGT
Kom ihåg att dra fram spisen och städa bakom, på sidorna 
samt skåpsidor och golv. Rengör ugnen grundligt. Se till att 
köksfläkten är ren både in- och utvändigt. Frosta av kyl och 
frys och torka av dem ordentligt. Rengör alla köksskåp in- och 
utvändigt samt köksbänk. 

STÄDNING AV BADRUM
I badrummet är det viktigt att du rengör under badkar, rensar 
golvbrunnen samt tvättar och torkar toalettstolen ordentligt. 
Se till att allt fungerar som det ska.

STÄDNING AV VARDAGSRUM/SOVRUM
I vardagsrum och sovrum ser du till att elementen är rena och 
avtorkade, att fönster och ytskikt är rengjorda. Torka alla lis-
ter, tvätta alla dörrar och glöm inte överkanterna på dörrarna. 
Har du lagt in heltäckningsmatta eller ändrat något annat i 
lägenheten som inte fanns där tidigare skall du återställa det, 
undantag om det är fackmannamässigt gjort och förankrat 
hos hyresvärden. Har du bockat av alla dessa moment mins-
kar du risken för merarbete samt att bli återbetalningsskyldig.

FÖR DIG SOM SKALL FLYTTA 

Utbildning: Bygg- och fastighetsekonom- 
programmet på Högskolan i Halmstad

Varför lägenhetsförvaltare: Har ett genuint 
intresse att arbeta med människor och fast-
igheter. Intresset för ekonomi, juridik och 
fastigheter har jag haft länge. Det är givande 
att jobba med utveckling av lägenheter. 

Hur ser en dag på jobbet ut för dig? Olika, 
alltifrån för- och slutbesiktningar till beställ-
ningar med olika entreprenörer. Delta vid 
upphandlingar samt vara med och utveckla 
hyresgästernas lägenheter genom standard-
höjningar och tillval. 

Victoria, lägenhetsförvaltare på Fabo



Vit pizza eller pizza bianca är en pizza  
utan tomatsås som troligen har sitt  
ursprung i Rom. Vanligast är att köpa den  
i bit på gatukiosker och då är den oftast 
väldigt enkel, bara lite olivolja och flingsalt 
som fyllning. Här bjuder Fabo på en god 
variant med fräscha smaker.

DEG
• 50 g färsk jäst
• 2 tsk socker
• 1 tsk flingsalt
• 0,5 dl olivolja
• 3 dl ljummet vatten
• 7 dl vetemjöl special

Gör så här:

1. Blanda jäst, socker, salt, olja och fingervarmt  
 vatten i en bunke.

2. Rör i mjöl, lite i taget, tills du får en fast och  
 elastisk deg. Spara resten av mjölet till utbakning.

3. Jäs pizzadegen i bunken under duk i ca 25 min.

4. Dela degen på fyra bitar och baka ut dem till  
 runda plattor med kavel på mjölat bakbord.

FYLLNING
• 150 gr parmesan
• 4 dl crème fraiche
• Svartpeppar
• 4 bollar mozzarella ost
• 300 gr pancetta (eller bacon)
• 2 potatisar
• Basilika, rosmarin eller andra örter  

beroende på säsong

Gör så här:

1. Riv parmesanosten fint och blanda med crème  
 fraiche, smaka av med färskmalen svartpeppar.  
 Dela såsen lika på de fyra pizzabottnarna och  
 smeta ut med baksidan av en sked. Gå inte hela  
 vägen ut till kanten, du vill ha lite krispiga kanter  
 runt om. 

2. Riv mozzarellabollarna med fingrarna så du får  
 fibriga bitar att fördela, en boll per pizzabotten.  
 Vill du lyxa till det kan du köpa buffelmozzarella.

3. Fördela pancettan (eller bacon om du inte hittar  
 pancetta) på osten.

4. Skala potatisarna och skär i tunna skivor, lägg  
 några skivor på varje pizza. 

5. Grädda i ugn tills pancettan och potatisen är  
 knapriga och kanterna fått färg, 225 grader i  
 varmluftsugn eller 250 i vanlig. Ett hett tips: låt  
 bakplåten bli lika varm som ugnen innan du  
 lägger på pizzan, på det sättet får du en krispigare  
 botten. 

6. När du tar ut pizzan ur ugnen strör du de färska  
 örterna och river eventuellt lite extra parmesan  
 på. Sprinkla lite god olivolja. Slajsa och njut.

Pizza  
bianca

RECEPT
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HYRESGÄST

Murtans
TRAFIKSKOLA OCH KONFERENS MED EN SÄRSKILD 

PLATS I FALKENBERGS HJÄRTA 
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SEDAN 1927 HAR MURTANS TRAFIKSKOLA LÄRT FALKEN-
BERGARE ATT KÖRA BIL. TRAFIKSKOLAN SOM BLIVIT EN 
INSTITUTION I STADEN HAR NU FLYTTAT IN TILL FABOS 
GAMLA KONTOR, FRÄSCHAT UPP LOKALERNA REJÄLT 
OCH  STARTAT KONFERENSVERKSAMHET. 

HYRESGÄST

När Kalle Murtan köpte bil 
till sin gård var han en av 
de första att skaffa nymo-
digheten i Falkenbergs-
trakten. Men det var dyrt 

att äga bil på den tiden så Kalle börja-
de lära ut bilkörning mot en peng för att 
kunna finansiera bilintresset. Året var 
1927 och sedan dess har namnet Mur-
tans förknippats med körlektioner i Fal-
kenberg.

– Att driva trafikskola är spännan-
de, det är mycket känslor inblandade 
men framförallt glädjen när eleven kla-
rar uppkörningen. Det är också ett stort 
ansvar att utbilda duktiga trafikanter 
som tar säkerhet på allvar och tänker på 
miljön, berättar Lennart Svensson.

NÄR MURTANS HADE VÄXT och ägde två 
bilar kom Lennarts pappa Sven-Arne in 
i bilden. Sedan dess har Murtans varit 
ett familjeföretag och 1965 flyttade de 
in i huset på Holgersgatan 7, mitt emot 
Stortorget, där Falkenbergs nya kun-
skapscentrum Argus byggs idag.

– Vi blev så etablerade där att huset 
kom att kallas för Murtans-huset, berät-
tar Lennart och ler lite nostalgiskt.

– När vi fick beskedet att huset skulle 
rivas blev vi faktiskt lite ledsna, vi triv-
des bra där och hade egentligen inga pla-
ner på att flytta, tillägger han.

DÅ PÅBÖRJADES EN PROCESS där Fabo 
som hyresvärd i samarbete med Mur-
tans skulle titta på olika alternativ. Den 

numera pensionerade fastighetsförvalta-
ren Bo Björknér fick uppgiften att hitta 
en lösning.

– Bo var fantastiskt engagerad och 
lyhörd. Det kändes att det skulle lösa 
sig. När förslaget att vi skulle flytta in 
i de lokalerna som Fabo lämnade kom 
på tapeten var vi inte så sugna först. 
Men min fru Carina och jag insåg snart 
potentialen och fick idén med en centralt 
belägen konferensanläggning där det är 
enkelt och effektivt att hålla sina möten 
eller föreläsningar, berättar Lennart.

IDAG DELAR TRAFIKSKOLAN LOKAL 
med konferensanläggningen men varje 
företag har separat ingång och recep-
tion. Murtans trivs mycket bra i sin nya 
roll som fortbildare inte bara när det 
gäller körningen. Ägarna Lennart och 
Carina blickar också mot en hållbar 
framtid.

– Våra bilar körs på biogas och el och 
vi klimatkompenserar resten. Ungdo-
marna lär sig från början att köra med 
icke fossila medel och tänka på miljön, 
det tycker vi är en viktig insats, menar 
Lennart.

Att driva trafikskola är  
spännande, det är mycket 

känslor inblandade men  
framförallt glädjen när  

eleven klarar uppkörningen.
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gördetintesvårare.se

Och när du gör det bidrar du till att rädda jorden.  
Matavfallet ger oss biogas som bränsle, och biogödsel som 
återför viktig näring till vår åkermark – helt naturligt. Allt du 
behöver göra är att lägga ditt matavfall i påsen och lämna i 
rätt sopkärl.

Under 2019 genomför Fabo kampanjen i samarbete med VIVAB och 
Varbergs Bostad.

Denna kampanj syftar till att öka insamling av matavfall, som omvandlas till biogas och biogödsel. 
Kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Västra Götaland och Skåne driver kampanjen 
tillsammans med Avfall Sverige. En samverkan som medfinansieras av Västra Götalandsregionen 
och Region Skåne.

Det är enkelt att sortera matavfall

• I flerbostadshus slängs 50 % av matavfallet i brännbara hushålls- 
avfallet. Istället skulle matresterna kunna slängas i matavfall-
spåsen och gå till biogasproduktion.

• För varje kilo matavfall utvinns biogas som räcker för att köra 
nästan 2 kilometer med en personbil.

• 73 miljoner liter bensin! 70% av allt matavfall från hushåll skulle 
kunna ersätta 73 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbruk- 
ningen för 85000 bilar.

• 1 påse = 11 portioner gröt. En påse matavfall ger fosfor från 
biogödsel som räcker för att odla havre till cirka 11 portioner 
havregrynsgröt.

Visste du att...


