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MATTIAS ZIESSOW

LIS MEJERI
BJUDER PÅ GOURMETMIDDAG

INNEHÅLL

CHRISTIAN KYLIN VD FABO:

“Det är
köket som
är hemmets
hjärta”

J

ag gillar matlagning men verkar sakna
förmågan att få till det där med rätt
balans, en snygg uppläggning eller att
våga testa nya råvaror. Då känns det
riktigt bra att verka i en matkommun
som Falkenberg. Med all inspiration
och alla råvaror runt omkring oss finns absolut
rätt förutsättningar för att få till just det där med
matlagningen.
FALKENBERG SOM INSPIRATIONSPLATS för

mat sätter kommunen på kartan och är ett starkt
bidrag till vår tillväxt där Fabos del är mycket
viktigt. Vi brukar säga att hemmets hjärta är
köket och vi jobbar för att fler skall få möjlighet
till just ett hem med den rätta hemkänslan.
VI ÖKAR VÅR TILLVÄXTTAKT. Under sommaren

färdigställs 17 havsnära bostäder i Glommen och
under vintern även våra 45 nya
hem på Hjortsberg. Likaså planeras just nu byggstart på ytterligare ca 100 nya hem både i
staden och på vår landsbygd.

BONYTT

HEMMA HOS LIS
Restaurangen
bjuder dig hem
på middag.
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VI VILL BLI ÄNNU BÄTTRE PÅ SOPSORTERING
FABOS NYA
KONTOR

FIBER TILL ALLA
Dags att välja leverantör
av digitala tjänster.
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PÅ GÅNG
Mycket roligt händer
i Falkenberg på våren
och sommaren – ha koll
på eventen.

JAG VILL SÅKLART även passa

på att bjuda in dig till
vårt nya vardagsrum
på vårt nya kontor
där du alltid är välkommen in för att
prata om ditt hem
eller kanske ett
framtida hem.
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Falkenbergs Bostads hyresgästtidsskrift, årgång 2017.
Adress Falkenbergs Bostads AB, 311 80 Falkenberg. Besöksadress Möllegatan 2, Falkenberg Tel 0346-88 66 00 Fax 0346-583 60
E-post info@fabo.se Webb www.fabo.se Ansvarig utgivare Christian Kylin Redaktion Roger Almén, Fabo och Treativ Reklambyrå
Form, text och produktion Treativ Reklambyrå Tryck Sandstens tryckeri Omslagsfoto Mikael Pilstrand
Foto för reportagen: Lis Mejeri, Musik med en Spark, Utemiljöer för alla: Mikael Pilstrand.

2 |

hemk ä nsl a

2017

BONYTT

DEN 10 APRIL gick den efterlängtade flytten från den tillfälliga
adressen på Klockaregatan 27 till
vårt nya huvudkontor på Mölle
gatan 2. Flytten är en naturlig del i
Fabos omorganisation. Ett centralt
beläget huvudkontor sätter kunden
i centrum.
DET NYA HUVUDKONTORET
som har ett centralt och lättillgängligt läge består av tre våningar med
en ljus och öppen kundavdelning
på bottenvåningen och kontorsrum
för vår personal på våningsplanen
två och tre. Det nya kontoret är
mer ändamålsenligt och ger oss tillfälle att ge dig ännu bättre service.

Våra hyresgäster är duktiga på
att sortera och tillsammans bidrar
vi alla till en bättre miljö. Men vi
behöver bli ännu bättre. VIVAB
delar med sig av värdefulla tips.
RÄTT PÅSAR TILL MATAVFALLET.
Använd aldrig plastpåse runt papperspåsen
som VIVAB tillhandahåller. Ta hellre dubbla
papperspåsar, fyll inte påsen för mycket och
byt påse ofta. Om plast kommer in i biogasprocessen måste stora mängder matavfall
kasseras.
BLI VATTENSMART I SOMMAR!
Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och
därför måste vi se till att det räcker till alla.
Att minska din vattenförbrukning är inte så
svårt. Här kommer några handfasta tips.

 Ta en kort dusch istället för ett bad och
stäng av vattnet under schamponering och
tvålning.
 Stäng av kranen när du borstar tänderna
eller rakar dig.
 Se till att fylla disk- och tvättmaskin
ordentligt innan du kör dem och använd
kortprogram.
 Om du diskar för hand, diska inte under
rinnande vatten, använd diskpropp.
 Bor du i hus kan du spara regnvatten
från stuprören i hinkar eller tunnor. Det kan
sedan användas för att vattna till exempel
gräsmatta och rabatter.
 Tänk på att fel- anmäla om du upptäcker
droppande kranar eller rinnande toaletter.

NYTT PÅ HJORTSBERG
BYGGET ÄR I FULL GÅNG och i början av
2018 står 45 nya lägenheter på Hjortsberg
klara. Här bor du endast ett stenkast ifrån
underbara Skrea strand i en attraktiv miljö
med närhet till centrum.

HAVET, SANDEN OCH VASSEN är de
främsta inspirationskällorna i detta projekt.
Uthyrningen startar i juni och mer information finner du i vår bofaktabroschyr eller
genom att kontakta vår kundtjänst.
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INTERVJUN

INTERVJUN

hemma

HOS LIS
MEJERI
Det gamla mejerihuset i
Stafsinge har fått ett nytt liv.
Med varsam hand och mycket
känsla har Johan och Rina
förvandlat LIS MEJERI till
både ett hem och en restaurang av ett unikt slag. Häng
med till en riktig hemma
hos-restaurang.
Patron Johan Blidberg
och Mejerina hälsar
välkommen till middag i
en av Sveriges mysigaste
restauranger.
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INTERVJUN

OM LIS MEJERI
Lis Mejeri är en
restaurang som
serverar lokal
producerad mat,
i hemmet hos
Johan Blidberg
och Rina Ratell.
HITTA DIT
I Lis 102, Stafsinge,
ligger den gamla
mejeribyggnaden
som är ombyggd
till både hem och
restaurang.

INTERVJUN

V

ÖPPETTIDER
Restaurangen
är öppen med
jämna och ojämna
mellanrum. Följ
Lis Mejeri på
Facebook för att
ha koll på öppettiderna eller
besök lismejeri.se

I KONTRAST TILL RUMMETS industrikaraktär är
det findukat i det som idag är matsalen. Stolar och
bord är en salig blandning av arvegods och loppisfynd. De stora fönstren med djupa nischer släpper
in vårsolen genom betongglaset. Det är väl genomtänkt och mysfaktorn är hög.
– När vi köpte huset var det helt möblerat och
mycket av det har vi kunnat spara. Sen har vi fått
en del möbler från min antikintresserade familj och
så har vi en hel del loppisfynd, det ska kännas hemtrevligt och mysigt. Våra gäster ska förstå att det är
hemma hos oss de är, berättar Rina.
JOHAN BLIDBERG ÄR KOCK med en gedigen

karriär bakom sig, han har bland annat vunnit
Mack- SM och jobbat som kökschef på Comwell
Varbergs Kurort och på restauranger i Göteborg och
Åre. Rina jobbar som mäklare och är en mästare på
bemötande och att få alla att känna sig välkomna.
Men det är inte bara yrkeskunskaper, det är också
hennes sätt att vara. När de bestämde sig för att köpa
huset visste de att de ville göra något mer av det.
– Först funderade vi på något slags pensionat,
men vi ville inte att det skulle vara folk här hela
tiden. Tanken med att köpa huset var att landa och
jobba så mycket eller så lite vi vill, säger Johan.
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Vi jobbar med
de råvaror som
finns tillgängliga
efter säsong. Det
är en underbar
begränsning.

inden blåser hårt från
havet över öppna
åkrar och för med sig
lukten av ett levande
jordbruk. Stenhuset
reser sig stolt och står
oberört av havsvindarna, lika starkt som
det gjort i över 120 år.
När vi kliver in i hallen, som också är ingången till restaurangen, möts
vi av ett ganska trångt och vardagligt rum med en
vit trappa som snirklar sig uppåt, jackor som hänger i hatthyllan och skor på golvet. Det är fullt med
gammaldags charm. I nästa rum förvandlas den
mysiga hemkänslan till en öppen industrilokal, med
högt i tak, klinkers på väggar och tak, synliga rörledningar och spår efter maskinerna som en gång i
tiden kärnade grädde eller kylde mjölk.
– Vi har försökt att behålla så mycket som möjligt
av ursprunget. Det är en spännande kombination av
det gammaldags industriella och känslan av ett hem,
berättar Rina Ratell.

2017

Skönhet och den goda smaken finns i
detaljerna, ljuset, färgerna och det rustika.

Johan får hjälp av
kökspersonalen när
han väljer primörer i
skogen bakom huset.
IDÉN ATT ÖPPNA EN RESTAURANG som inte har
fasta öppettider och som skulle kännas som hemma
tog då fart.
– Vi har öppet med jämna och ojämna mellanrum och jobbar med lokalproducerade råvaror som
finns tillgängliga efter säsong. Det är en underbar
begränsning. Det sätter igång fantasin, vad kan
man göra med ett äpple, vad kan man göra med
potatis? Istället för att tänka utanför boxen väljer
vi att hoppa högt innanför boxen, säger Johan övertygande.
RINA HAR TAGIT TJÄNSTLEDIGT från sitt jobb som
mäklare och fokuserar just nu på att vara spindeln
i nätet i det gamla mejeriet. Tillsammans bidrar
Johan och Rina till stämningen och känslan som
finns idag i Falkenberg, en matkulturell rörelse där
hög kvalité och lokalproducerade råvaror står i

centrum som lockar både medvetna Falkenbergsbor
och långväga gäster.
– Marcus och Lisa på Prostens pizza startade
trenden och idag är det många matkreatörer i Falkenberg som stöttar och inspirerar varandra. Vi är
kompisar som håller ihop och som har gemensamt
intresse för god mat. Det är ursprunget till det som
nu kallas för Falkenbergs Skafferi, där vi vill få folk
från hela Sverige att komma till Falkenberg för att
äta, där ställen som Lilla Napoli, Solhaga Stenungsbageri, Strandbaden, med flera ingår. Falkenberg
har blivit en matdestination, berättar Johan.

bakom huset och plockar nässlor och annat grönt
som han kan använda som sallad eller tillbehör
till en annan rätt. Äggen plockar de från de egna
hönorna, kött och grönsaker köper de från lantbrukarna i trakten. De flesta kryddorna kommer från
rabatten.
– En del saker måste vi självklart köpa utifrån,
som socker och vissa kryddor, men annars styrs
menyn av det som vi har att tillgå, säger Johan.
För att behålla den fina stämningen har Rina och
Johan valt att ha begränsat antal platser, även om
mejeriet erbjuder ganska stora lokaler.

NÄR JOHAN FÖRBEREDER EN NY MENY utgår han
från det som finns i närområdet, han ”gräver där
han står”, som han uttrycker det. När Hemkänsla är
och hälsar på har han precis köpt mjöl från gården
på andra sidan vägen och efteråt går han till skogen

FÖR ATT FÅ VETA NÄR LIS MEJERI ÄR ÖPPET och
vilken meny som gäller kan man följa mejeriet på
sociala medier och kolla in deras hemsida. Varför
inte testa något annorlunda nästa gång du ska ut
och äta och hälsa på hemma hos kocken själv? ß
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FIBERSKOLAN

PÅ GÅNG

ÖPPEN FIBER –
NU KAN DU VÄLJA
Nu har Fabos hyresgäster fått större möjligheter
än någonsin att bestämma över hemmets digitala
utbud. Installationen av öppen fiber har gått
snabbt och smidigt.

U

nder februari-mars har
Fabo besökt över 2000
lägenheter för att koppla
in de nya dosorna som
ger er hyresgäster möjlighet att ta emot öppen
fiber, en snabbare digitaluppkoppling
som ger större frihet än tidigare.
– Nu kan ni välja bland flera olika
leverantörer som erbjuder många typer
av abonnemang, berättar Tomas Gustavsson, kundansvarig på Fabo.

HYRESGÄSTERNA HADE I FÖRVÄG fått
information om installationen och fått
frågan om installatörerna kunde gå in
med huvudnyckeln eller om hyresgästen
ville boka en tid.
– Jag fick över 1000 mail och telefonsamtal, men reaktionerna har varit över
förväntan positiva och det har gjort att
allting gått smidigt till. Hyresgästerna
har varit mycket hjälpsamma, både med
att släppa in oss och med att underlätta
genom att flytta möbler och göra det lättillgängligt för installatörerna, berättar
Tomas.
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Nu kan ni
välja bland
flera olika
leverantörer,
som erbjuder
många typer av
abonnemang.
MINDRE ÄN TIO PROCENT av lägen-

heterna har inte fått öppen fiber än, då
Fabo inte har kunnat komma in i vissa
lägenheter av olika anledningar.
– Det kan vara allt från sjukdom till
att hyresgästen varit bortrest. Vi respekterar alltid hyresgästernas beslut och går
inte in utan tillstånd, undantaget vissa
akuta åtgärder säger
– Blacklink som installerat dosorna
har varit mycket respektfulla och gjort
ett kanonjobb, tillägger han.
NU KAN DU VÄLJA bland olika leveran-

törer till de digitala tjänster som öppen
fiber ger möjlighet till. ß

MYCKET ROLIGT HÄNDER i Falkenberg i sommar,
här är ett axplock av några evenemang. Hitta fler
evenemang och boka biljetter på visitfalkenberg.se

MIRIAM
BRYANT

DU VÄLJER
TJÄNSTER OCH
LEVERANTÖR
TELIA LEVERERAR FIBER
ANSLUTNING till din lägen-

het som öppen fiber. Det ger
dig som hyresgäst möjlighet
att välja leverantör till dina
bredbandstjänster. Tack vare
den snabba fiberanslutningen
kan du välja tjänster upp till
1000 Mbit/sekund från den
leverantör du väljer.
NÄR INSTALLATIONEN ÄR
KLAR finns det möjlighet för

dig att välja leverantör för
bredbandstjänster.

SÅ VÄLJER DU

Med öppen fiber från Telia
kan du själv välja leverantör
av digitala tjänster. Enklast
gör du det genom att besöka
sidan Bredbandswebben och
klicka på Tjänster & Leverantörer. Där hittar du information och länkar till samtliga bredbandsleverantörer du
kan välja via öppen fiber.
WWW.BREDBANDSWEBBEN.SE

PIPPI
LÅNGSTRUMP

MIRIAM BRYANT´S
enda konsert i västsverige under sommaren 2017 sker
i Falkenberg. Det
kommer bli en
magisk konsert och
en fantastisk stämning på Stortorget
när hon intar scenen
13 juli.

I SOMMAR INTAR världens starkaste tjej Teatergläntan i Falkenberg. Pippi Långstrump bjuder på
härlig barnteater för hela familjen. Du får följa med när Pippi
Långstrump flyttar in i Villa Villekulla och lär känna grannbarnen
Tommy och Annika. Föreställningen bjuder på många skratt, mycket
musik och härliga sång- och dans
nummer.

SOLDAT
FABIAN BOM

WHEELS &
WINGS

ETT KOMISKT DREAMTEAM
kommer till Vallarna i sommar. Då
väntar scenversionen av ”Soldat
Fabian Bom”, filmklassikern som
fyller 70 nästa år. Förbered dig på
skrattfest i världsklass! På scen ser
vi bland annat Jojje Jönsson, Siw
Carlsson, Annika Andersson, Mia
Poppe och Mikael Riesebeck.

KOM OCH VAR MED
i sommarens härligaste
folkfest. Wheels & Wings
är en av Sveriges största
utställningar för veteranbilar. Alla kringaktiviteter
gör det till en upplevelse
för hela familjen.
EVENEMANGET
brukar locka närmare
20 000 besökare och
ca 6000 entusiastbilar
brukar finnas till beskådning på utställningen.
Kvällarna består av
stämningsfull cruising
genom centrum och
utmed Skrea strand.
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BYGGNYTT

BYGGNYTT

500
LÄGENHETER
TILL 2025
FABO ARBETAR målmedvetet för

att underlätta boendesituationen i
Falkenberg. Med en satsning på
miljardnivå tar Fabo nya tag för att
möta efterfrågan i en stad som växer.
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Så här kommer
kvarteret Hjorten se
ut som beräknas vara
klart för inflyttning
vid årsskiftet.

F

alkenberg växer och
blir en alltmer attraktiv stad att bo och verka
i. Allt fler som besöker
Falkenberg upptäcker
fördelarna med att bo
vid kusten och att verka
i en kommun med en
positiv stämning i näringslivet. Men
en växande stad ställer krav på fler
boenden, inte minst på tillgången till
hyresrätter som än idag är det enda
alternativet för många. För att kunna
tillhandahålla bostäder till kommunens
invånare har Fabo planerat för 500 nya
lägenheter som ska vara inflyttningsfärdiga vid olika tidpunkter fram till 2025.
– Falkenberg har idag en hög tillväxt
och tillväxt är människor som behöver
bostäder. Som allmännyttigt bostadsbolag är det vårt uppdrag att säkerställa att
vi har god försörjning på bostäder, detta
ställer oss idag inför stora utmaningar,
säger Christian Kylin, VD på Fabo.
FABO KOMMER ATT INVESTERA 1,2

miljarder på nya lägenheter och radhus som ska byggas i både nya områden
men också i befintliga genom förtätning.
I Glommen har man precis börjat hyra
ut de nya lägenheterna i nybyggda radhus med inflyttning i slutet av sommaren, dessa är en del av målsättningen om
500 nya lägenheter. Fabo planerar bland
annat att bygga i stationsområdet, där
Fabo äger marken och där Återbruket

finns idag. Där planeras 90 lägenheter i
flerbostadshus på två och tre våningar.
I centrum vid korsningen HolgergatanTorggatan planeras flerbostadshus.
INOM BEFINTLIGA FASTIGHETER,

särskilt från 50 och 60-talet, finns
det potential till förtätning. Planarbete pågår för en del av Fabos bostäder i
området Herting. Ansökningar om att
ta fram nya detaljplaner har lämnats in
över bland annat Sloalyckan och Västra
Gärdet. När nya detaljplaner presenteras
finns det möjlighet för överklagande.
MÅNGA PROJEKT är lokaliserade norr
om Ätran och fördelas främst till centrum, Östra Gärdet och Tröingeberg.
– I flera orter och samhällen på landsbygden utreder vi möjligheten att bygga
nya bostäder. Främst ser vi idag över
möjligheten för detta i Ullared, Slöinge
och Vessigebro, säger Christian Kylin.
BLAND ANNAT PLANERAS ett flerbostadshus i Ullared på mellan fem och
åtta våningar på Marknadsvägen, i närheten av Furugården. I Långås blev 24
lägenheter inflyttningsklara i höstas.
I de projekt som är i ett tidigt utvecklingsskede finns en större osäkerhet
kring storlek på byggrätt och antal möjliga lägenheter som går att genomföra.
Det handlar exempelvis om den långsiktiga utvecklingen i Sloalyckan och på
Tröingeberg. ß
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PRIDEFESTIVALEN

FRÅGA FABO
Foto: falkenbergsbild.se

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 vår kundtjänst på några av dessa.
Du kan läsa fler frågor och svar på vår
hemsida.
Skicka dina boendefrågor till:
info@fabo.se Frågorna besvaras
av vår kundtjänst.
Operasångaren Richard
Söderberg och Mari-Louise
Wernersson under fjolårets
Pride i Falkenberg.

Välkommen till
Pride i Falkenberg
Pridefestivalen i Falkenberg är en årlig tradition där alla är
välkomna att mötas och stå upp för kärlek och ta ställning mot
diskriminering. En folkfest som växer sig allt starkare och lockar
tusentals falkenbergare varje år.
ÅRETS PRIDEFESTIVAL går av sta-

peln den 16–18 juni. Prideparken är
i Storans trädgård och på Torggatan
utanför Storan. Lördagen den 17 är
festivalens höjdpunkt med aktiviteter
i parken, parad och konsert på kvällen.
– Vi hoppas och tror att det ska
komma lika mycket folk som ifjol, vilket uppskattas till runt femtusen personer. Responsen har varit fantastisk i
Falkenberg och varje år har deltagandet varit lite större. Många privatper-
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soner engagerar sig och näringslivet
har ställt upp väldigt bra, det är tack
vare deras stöd som Pride Falkenberg
kan bli av, menar festivalansvarige Jill
Wegerup.
PRIDE FALKENBERG var den första
Pridefestivalen i Halland och en av de
första i Sverige att hållas i en mindre
stad.
– Jag jobbade på kommunen då
med ansvar för ungdomsfrågor och

hade startat en mötesplats för unga
hbtq-personer, utifrån den bestämde jag mig sedan för en festival då det
var oerhört tydligt att ämnet behövdes
uppmärksammas och frågan synliggöras. Responsen har varit fantastisk
som sagt och vårt motto Pride Falkenberg - vem du än är - visar väl vad Pride
Falkenberg handlar om, säger Jill.
FABO ÄR ETT AV DE FÖRETAG som

stöttar festivalen. Pride Falkenbergs
mål är ett öppet Falkenberg där alla
känner sig välkomna som boende eller
besökare. Alla människor ska känna
sig lika mycket värda och respekterade och ha samma möjligheter. Det
stämmer överens med Fabos vision
och mål att verka för att integrera alla
grupper av samhällsmedborgare och
verka för ett mångkulturellt samhälle.
– Det betyder otroligt mycket för
oss. Rent moraliskt är stöttningen från
företag mycket viktig och sänder signaler på flera sätt. Vi är väldigt tacksamma för att de kommunala bolagen
ställer upp och visar att Falkenberg är
en kommun för alla, menar Jill. ß

GRILLA PÅ
BALKONGEN

Får jag grilla på min balkong
eller uteplats? Vilken typ av
grill får jag använda?

SVAR: Grillning är något alldeles underbart och något
som helt enkelt hör sommaren till. Du får gärna grilla
på balkongen/uteplatsen om du
använder dig
av en elgrill.
Givetvis
är vi oerhört måna
om våra
hyresgästers säkerhet och med
hänsyn till
brandfaran är
det därför förbjudet att använda kolgrill. Även
om det är tillåtet med elgrill
ska du alltid ha dina grannar i åtanke och grilla med
måtta, det vill säga, inte alla
dagar i veckan då röken kan
upplevas som störande.

LÖSA KATTER
I OMRÅDET

Grannens katt springer alltid
lös i området, lämnar efter
sig avföring och stör. Vad
kan vi göra åt det?
SVAR: Det är viktigt att
djurägaren ser till att husdjuret inte förorenar eller
stör. Vid denna årstid
fylls lekplatserna
av lekfulla barn.
Ibland händer det att de
allra minsta,
stoppar en
näve sand i
munnen, därför är det särskilt viktigt att
du som kattägare
ser till att du har en
ordentlig kattlåda inomhus, för att katten inte ska
göra ifrån sig på området.
Om du som hyresgäst upplever att djurägaren inte tar
sitt ansvar kan du ta en dialog med denne, eller kontakta Fabos personal.

UTHYRNING SOM
SEMESTERBOSTAD

KLIPPNING
AV HÄCKAR

SVAR: Under sommartiden
är det många som passar
på att åka iväg för att njuta
av semestern och då står
många lägenheter tomma.
Trots detta är det inte til�låtet att hyra ut din lägenhet i andrahand som semesterbostad. För att få hyra ut
i andrahand ska du studera/
arbeta på annan ort, eller ha
en annan godtagbar anledning. Mer information om
andrahandsuthyrning finns
på www.fabo.se.

SVAR: I vissa fall där häckarna är alldeles för höga
måste vi klippa ner dem till
en bra höjd ur hänsyn till
våra anställda och deras
arbetsmiljö. Vår personal är
duktig på trädgård och utemiljö. I de fall då vi klipper häckarna helt så gör vi
det på grund av att häckarna är i så pass dåligt skick
att de behöver en pånyttfödelse för att kunna fortsätta
blomstra. ß

Jag ska åka på semester i
sommar, får jag hyra ut min
lägenhet i andrahand då?

Varför klipper man ibland
ner häckarna på området?
De är ju både vackra att se
på och skyddar mot insyn.
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VÅRA HYRESGÄSTER

En musikalisk

SPARK!

I en mysig lägenhet med uteplats på Ängsstigen
i stadsdelen Hjortsberg skapas musik som sätter
Falkenberg på världskartan. Hemkänsla har
hälsat på hos Mattias Ziessow, grundaren av
gruppen Spark! vars musik gör succé i Europa
och Sydamerika.

D

e snabba trummorna
och hårda sången är en
musikalisk spark rätt i
magen på den som lyssnar på Falkenbergs gruppen Spark!
– Vår musik ska skapa en känsla, den
ska vara rätt på, berättar Mattias. Det är
så namnet kom till – en spark, även om
många tror att det är på engelska.

SPARK! SPELAR EBM, electronic body
music, som låter som en kombination av
industrirock och elektronisk punk. Det
är hårt, snabbt och opolerat. Men Spark!
har hittat en egen genre inom genren.
– Vi har försökt att bredda vårt sound
med mer genomtänkta texter och melodier, även om grunden är EBM. En journalist påstod efter vår senaste skiva att
vi har hittat en egen stil som han döpte
till Body Pop, det kan vi leva med, säger
Mattias stolt.
BANDET HAR FUNNITS i olika konstellationer men kärnan har alltid varit Mattias. Malmösonen Christer Hermodsson
är numera sångaren i bandet och det är
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även han som står för texterna. Mattias
och Christer hade träffats i olika musikaliska sammanhang och de kände att
Christers riviga röst och stil passade bra
ihop med Mattias musikarrangemang.
De har nyligen släppt skivan Maskiner,
som är Sparks femte skiva men första
med Christer.
– Det var lite hemligt i början med
Christer som sångare, därför kom vi på
idén med maskerna. På en spelning i
Tyskland drog vi av oss maskerna efter
tre-fyra låtar och offentliggjorde att
Christer var den nya bandmedlemmen.
Det kändes bra med maskerna och det
har vi tagit fasta på till en ny image. Det
blev väldigt bra i videon, berättar Mattias.
VIDEON TILL LÅTEN ZOMBIE har spe-

lats in i Falkenberg av Joel Nilsson från
Maluha Media, ett Falkenbergsföretag
som specialiserar sig på musikvideos.
– Spark! har en stark koppling till Falkenberg, men tyvärr så är vi inte lika
populära här som till exempel i Tyskland där vi säljer fulla hus till våra spelningar. I Falkenberg är det mycket Ø

Det kändes bra
med maskerna
och det har vi
tagit fasta på till
en ny image.
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KORSORD

Vårkryssa
BRUKAR
MAN
CALZONE

SPEGEL
SANNA

HON PÅ
GRÖNKULLA

KUGGHJUL

SYNS
MÅNGEN
SIG IDAG

VISMUT

KYLA
NER

NIX

ÄLDRE
PÅLAGA

LIDER AV
SÖMNBRIST

BRUKAR
MAN VASALOPPSSEGRAREN

..... GÄRDET
LÅNGÖRAD
AVKOMMA

NÖJESFÄLT

KOLONIBYGGARE

HÖRS
MYGGOR
ÄR
SAKEN
IBLAND

GNUGGA geniknölarna och vässa
pennan. Lösningen på krysset publiceras
på www.fabo.se efter midsommar.

KÄMPADE

VAR
ZORN

OKEJ

KELT
UTSÖNDRADE

MEDELPUNKT

KORT
NUMMER

SKÖRDETID

SVAMP

EPOKEN

TUNNA

KALL
VIND

EN HAL
EN

VISIR
SKREV I
IB

Genom att inreda smart
kan Mattias jobba med
musiken hemma i lägenheten. Hans sambo är helt
ok med det, menar han.

SOM
KANA- TRETTON
DENSANU MED
RE
SENECA

BILLIG
BOSKAP?

HÄRSKARE

TORS
MAKA
VISSÅNGERSKA

FYLLER
PÅ

SLEVA
UPP
FÖRHÅLLANDE

KRUBBA

SKALREST
KÄNSLIG
DJURSAGA

TÄT

FICK
JUDAS

ANVÄNDES
VID
ETSNING

OST

TURISTÖ

UPPLYSANDE
ORGANISATION

rockers och dans, det är inte många som
kör med modular synthar som vi, berättar Mattias.

men också över andra missförhållanden
som djur utsätts för idag.
– Jag skulle aldrig gå på djurpark eller
på cirkus, man vet hur de behandlar djuren, säger Mattias.

HAN ÄR SJÄLV FÖDD OCH UPPVUXEN

i Falkenberg och har sysslat med musik i
25 års tid. Som för många andra som väljer en icke kommersiell musikstil måste
Mattias ha ett jobb vid sidan om musikskapandet. Därför passar det honom väldigt bra att bo i hyresrätt.
– Det är en liten lägenhet men vi trivs
väldigt bra här, min sambo och jag,
berättar Mattias.
– Och det är ett fint område, med trevliga grannar. Hjortsberg känns som en
liten egen stadsdel, med bank, pizzeria
och nära till havet.
VID SIDAN AV MUSIKEN är Mattias en

engagerad djurvän och stödjer flera
organisationer. Han är bekymrad över
utvecklingen med bland annat tjuvjakt
på ett av hans favoritdjur, noshörningen,
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ÄDELSTEN

INNEVÅNARE
SALOONER
NEK

ALCES
ALCES
GJORDE
ILLAMÅENDE
FÖR EN
GRÖNARE
TILLVARO

EN ANNAN FRÅGA som han brinner för

SPARK! STARTADES

i Falkenberg 2007

HAR SLÄPPT FEM SKIVOR

65 Ton Stål – 2007
Ett Lejon I Dig – 2009
Hela Din Värld – 2012
Spektrum – 2015
Maskiner – 2016
SKIVBOLAG

Progress Productions
AKTUELLA MED

Musikvideo Zombie på Youtube,
turnerar under 2017 till bland annat
Malmö, Trollhättan, Sandersleben
Tyskland, Kassel (Tyskland),
Tampere (Finland) och Göteborg

är hemstaden Falkenberg. Trots att han
ofta reser till olika städer i Sverige och
andra länder, till platser som han inte
skulle besökt om det inte vore för musiken, är det ändå hemma som är bäst.
Han menar också att Falkenberg är en
bra stad för musiker, att det finns mycket kreativitet och många andra musiker
som man kan hämta inspiration från.
– Man kan alltid hänga på Liljedahls
Musik och bli inspirerad. Men det är
synd att Spark! inte går hem här, på tio
år som bandet har funnits har vi haft tre
spelningar i Falkenberg. Och vi har
spelningar hela tiden runt om i Europa,
trots att vi sjunger på svenska, berättar
Mattias. ß

NORSK
POPTRIO

FAR

SAMMANBINDER

PROBLEM

TUTTA
OCH
ERNST

JUNGFRU

TÅNG

CIRKELLINJER

ORÖRLIG

UTSLAG

STARKT
FÄRGAD

26-SEPT

HÄRSKEN
ÅMYNNING

1050

SJÄLVPLÅGARE

LÄNSAD

AVTA

DEPPIG
SAMMANFOGAS

KANSKE
KORT

INTECKNAD

NÅL

GNAGET

ARGON

TREVADE
AYKROYD
FREKVENSMÅTT

PUFFA

!

SÄSONGSDELIKATESSER

LÄGGS
TILL

RHENIUM

LÄNGDENHET
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UTEMILJÖ

ODLA PÅ BALKONGEN

UTEMILJÖER
FÖR ALLA

Almina Högberg
ser till att våra
utemiljöer är
trivsamma och
trygga.

TACKSAMMA
PELAGONER
PELARGONER ÄR LÄTTSKÖTTA och

Våren är en underbar tid då
vi gärna spenderar mer tid
utomhus. Hos oss på Fabo är
det högtryck. Vi vet att utemiljöer kring bostaden är av
stor betydelse för att skapa
trivsel och en känsla av
trygghet. Därför anstränger
vi oss extra mycket för att
din utemiljö ska vara så fin
som du önskar dig.

Odla kryddväxter på balkongen
SKAPA DITT EGET KRYDDSKAFFERI. Kryddväxter går utmärkt att odla på balkongen och är ett perfekt alternativ för nybörjaren. Oregano, gräslök, persilja och
mynta trivs bra i soligt läge på balkongen, men ställ dem gärna lite vindskyddat.
Det går bra att börja odla kryddorna i maj, men kom ihåg att vattna ganska ofta.

F

abo anser att utemiljön är
av mycket stor betydelse
för hyresgästernas trivsel. Att känna trygghet i
och omkring sitt boende
är något som hyresgästerna tycker är allra viktigast. Där spelar utemiljön en viktig
roll. Exempelvis hur man upplever
miljön ute på gården och från parkeringen till porten är en avgörande upplevelse för att man skall trivas i sitt
boende. Att man är nöjd och glad och
känner sig stolt över sitt bostadsområde
är också viktigt för många hyresgäster.
– Vi vill också att utemiljöerna i
våra områden skall kunna vara platser
som bidrar till social gemenskap bland
våra hyresgäster. Närodling till exempel är något vi satsat på och där träffas människor som har ett gemensamt
intresse och man kan lära känna nya
grannar. I vissa av våra bostadsområden bor det många hyresgäster som flyt-
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det finns många olika sorter att välja
mellan. De trivs både inomhus eller
ute på balkongen sommartid. Pelargonerna trivs bäst när de får jämn vattning och står på en ljus och relativt
varm plats. Avlägsna vissna blommor
och blad så fortsätter de att blomma
länge.

TIPS!

tat hit från olika länder och som börjar
etablera sig i samhället, då är det viktigt
med en social mötesplats, menar Almina
Högberg, arbetsledare fastighetsskötsel.
– Lär man känna sina grannar, så känner man sig också tryggare om man tillexempel åker på semester eller blir sjuk,
då har man någon som kan titta till sitt
boende.

I ÅR LÄGGER FABO EXTRA FOKUS

på underhållet av lekmiljöer för barn.
Det innebär att Fabo går över all lek
utrustning, gör målningsunderhåll och
byter ut gamla delar. Våra hyresgäster tycker också att det är viktigt att det
finns ställen att slå sig ner på, exempelvis bänkar och bord där man kan ta en
kaffe i solen, säger Almina Högberg. ß

BLOMMOR SOM
DOFTAR OCH LOCKAR
DOFTEN AV LAVENDEL påstås ha en
avslappnande effekt och lockar till sig
fjärilar. Växten trivs bäst i soligt läge
och vattnas så att den är lätt fuktig.
När säsongen är över kan du med
fördel torka blommorna för att sprida
väldoft inomhus.

ODLA PÅ HÖJDEN
VAR KVADRATSMART på balkongen

genom att odla växter som letar sig
uppåt. Du kan odla det mesta på höjden, men sockerärtor, höga brytbönor
och höga tomater är extra lämpliga
och kan ge rikliga skördar. Du behöver
använda spaljéer eller snören så att de
har något att klättra på.

POTATIS I KRUKA
VISSTE DU ATT du kan odla potatis

på balkongen? Du kan odla potatisen
i en hink eller kruka, men du behöver minst 10 liter jord för att potatisen
ska trivas. Säsongen för potatis på balkongen blir tidigare, då du bara behöver bry dig om hur varmt det är i luften.
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LÄGET ÄR AKUT
FÖR BARNEN

Just nu riskerar 1,4 miljoner barn att dö i hungerkatastrofen och tiden håller
på att rinna ut. Svälten är ett faktum i Sydsudan och nu står också Nigeria,
Somalia och Jemen på gränsen till en svältkatastrof.
UNICEF finns på plats i de drabbade länderna och behandlar barn mot
undernäring. Men behoven är enorma och varje minut räknas. Din hjälp
behövs nu. Ge en gåva idag på unicef.se/hunger och rädda barns liv.

UNICEF Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

