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TILL PRIDE FALKENBERG

CHRISTIAN KYLIN VD FABO:

Plötsligt blev
det sommar

V

intern var lite väl lång och aldrig tidigare tror jag det körts ut så mycket grus för halkbekämpning på våra
områden som i år. Men som vanligt växlar naturen plötsligt färg från
brunt och grått till ljusgrönt. Och
snabbt går det. För Fabo ställer detta stora krav på
vår verksamhet med att ställa om från vinterns uppgifter. Med bara några veckors mellanrum ska vi gå
från sandning och snöröjning till sopning och gräsklippning.

DET ÄR VID DESSA tillfällen vi tydligt märker att
kommunen är stor och att vår representation i nästan hela kommunen sätter press på verksamheten.
Det är också vår styrka. Genom att vara väl representerade i hela kommunen kan vi även ta vårt
bostadsansvar i alla delar av kommunen och det är
något vi vill fortsätta med. Landsbygden är viktig
för att samhället som helhet skall fungera, och inte
minst är tillgången till bostäder på landsbygden viktig för att skapa livskraft. Hyresrätten som boendeform är minst lika viktig i hela kommunen för att
skapa flyttkedjor från villor till lägenheter så villor
blir tillgängliga för nya ortsbor.
MEN ATT BYGGA PÅ landsbygden är inte enkelt.

Utmaningen är att kunna sätta rätt hyresnivå på nya bostäder i förhållande till
det äldre beståndet på orten. För Fabo
är det viktigt att vi skapar möjligheter
för alla boende, där äldre som yngre
skall ha möjlighet att välja en bostad
som passar dem och deras förhållanden. Det är i detta som vi ser
vårt allmännyttiga uppdrag.
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FABO INLAND
En fråga som lyfts mer
och mer inom Falkenbergs kommun är landsbygdsutveckling.
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BYGGA NYA BOSTÄDER
Vi har verktygen för att
lyckas.

JAG VILL PASSA PÅ att

önska alla en fantastisk
sommar. Ta tillvara på
tiden som kommer, så vi
kan uppskatta alla våra
olika årstider.
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FÖRSTA SPADTAGET PÅ SVÄRDET
Fabo bygger nytt tillsammans med MTA Bygg &
Anläggning i centrala Falkenberg. Byggnationen
av 31 lägenheter som ligger nära handel, kultur,
service och restauranger startade vecka 16.
DET NYA HUSET KOMMER bestå främst av ettor och tvåor
men också några treor. I bottenplan på det nya huset kommer det
finnas en restauranglokal och garage. Etablering på arbetsplatsområdet startades under vecka 16 som innebar bland annat att
byggbodar och kranar upprättades.
Planerad inflyttning är vintern 2019.
PS. Nu kan du följa Fabo på Instagram.
Sök på @falkenbergsbostad så ser du vad vi sysslar med.

FALKENBERGS KOMMUN TAR
ÖVER KÖN TILL ALLA TRYGGHETSBOENDEN

SOMMARTIDER

UPPDATERA
DIN KÖPLATS
Glöm inte att du som sökande måste
uppdatera dina uppgifter minst en
gång per år om du vill behålla din
plats i kön. Logga in som vanligt via
www.fabo.se och se till att alla dina
uppgifter är korrekta och aktuella,
gör eventuella ändringar och spara.
Då är du fortfarande aktuell när
lägenheter som matchar din sökning
dyker upp.

Trygghetsboende är något för dig som är 70
år eller äldre och som är intresserad av att

Foto: Pamela Hanné, pamela.se

Under sommaren har vi på Fabo
begränsade öppettider på huvudkontoret. Från vecka 26 till 32 har
vi öppet mellan klockan 08:00 till
12:00. Du kan som vanligt kontakta
oss via webben för både felanmälan,
ställa dig i kö eller andra ärenden
www.fabo.se

Nu tar kommunen över ansvaret för kön till
våra trygghetsboenden på Alegränd och i
Morup. De har även hand om kön till trygghetboendet på Hjortsberg. Vill du lämna in
en intresseanmälan? Ring kontaktcenter på
0346-88 60 00 och lämna dina uppgifter.
Uppge också vilket område du är intresserad av att bo på.

flytta till en lägenhet med närhet till sociala aktiviteter och lunchservering. Ett trygghetsboende ger dig möjlighet till gemenskap
och samvaro på den närliggande träffpunkten eller mötesplatsen. Får du hjälp med
omsorgsinsatser av hemtjänsten så har du
förtur till denna boendeform.
Kommunen har i dag trygghetsboenden på
Alegränd, Morup och Hjortsberg.

FALKENBERGAREN MADELEINE VALL,
som prydde omslaget på senaste numret av Hemkänsla, har varit i Marocko och
skapat en ny trend – surf- och träningscamp. En träningsresa där Madeleine och
surfarrangören Lapoint Surf Camps
mixade kampsport med surf, yoga och
löpning längs stranden. Hemkänsla pratade med Madeleine efter hemkomsten.
– Deltagarna fick med sig nya vänskaper,
påfyllning av energi från sol, värme och
en fin sammanhållning, ny inspiration och
motivation till sin egen träning och en
känsla av stolthet efter att ha utmanat sig
själva och visat en kämpaglöd utan dess
like. Vilka krigare! säger Madeleine.
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FABO SPONSRAR

I mitten av juni firas kärlek, glädje och jämlikhet
i Falkenberg. PRIDEFESTIVALEN gör då sitt intåg
och gatorna vibrerar av lycka, hopp och
sprudlande kärlek. Alla är välkomna att
delta och fira när Falkenbergs invånare går
tillsammans som en enda stor familj.
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FABO SPONSRAR

PRIDEFESTIVALEN I FALKENBERG

KÄRLEK FÖDER KÄRLEK
– VEM DU ÄN ÄR
PRIDE
Idag finns det över
50 pridefestivaler
runt om i Sverige.
Det som tidigare
setts som ett
storstadsfenomen
har blivit en
blommande
priderörelse från
norr till söder. Alla
festivaler har sin
unika mix av folkfest,
upplysningsverksamhet, social
mötesplats, politisk
manifestation och
parad.
Pride firas över hela
världen idag och av
många olika
anledningar. Man
brukar säga att
Priderörelsen
startade 1969 när
hbtq-personer på
klubben Stonewall
Inn i New York fick
nog av polisens
upprepade
trakasserier.
Pride föddes, som
ett sätt att stå upp
mot förtryck och
öppet visa sig stolt
som hbtq-person.
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ör femte året i rad arrangeras
återigen Pridefestivalen i Falkenberg den 15-16 juni. Festivalen
firar alla människors kärlek, frihet och lika rättigheter. På Pride
läggs alla kategorier och krångliga ord åt sidan och falkenbergsborna firar att vi alla är precis likadana, nämligen
människor som tillsammans känner gemenskap,
hopp, lycka och framtidstro. Pride har blivit enormt
väl mottaget i Falkenberg och det har bjudits på
shower och uppträdanden. Förra året var exempelvis den brittiska dragshowartisten Lady Penelope på plats för en show fylld av skratt, skämt och
öppenhet.

JILL WEGERUP är projektledare för Pride Falken-

berg och talar med stort engagemang om alla de
fantastiska människor som går samman för att fira
kärlek, frihet och lika rättigheter. Jill, som tidigare
har blivit utnämnd till årets falkenbergare, brinner
för jämställdhet i stort och det är svårt att inte bli
berörd och inspirerad när hon diskuterar samhällsfrågor, tro på mänskligheten och allas rätt att älska
vem de vill.
- Folk krånglar ofta till det med olika benämningar och kategorier, men man ska tro på varandra och
bygga en enhet. Alla ska få vara den de är, menar
Jill.
FABO ÄR EN STOLT SPONSOR av Pride Falkenberg
och vill gärna vara med och fira kärleken och mångfalden som Pride bär med sig. Roger Almén, marknadschef på Fabo, betonar hur mycket värde det ligger i Pride – både för Falkenberg som stad och för
den enskilda individen.
- Pride handlar om att alla människor är lika
mycket värda och respekterade samt ha samma
möjligheter och det är lätt att stå bakom, säger
Roger Almén.

FABO SPONSRAR

ETT 60-TAL AKTÖRER såsom partier, föreningar,
fackförbund och matvagnar deltar under Pridefestivalen. Dagar som dessa är i stort sett alla i
Falkenberg på gott humör och sprider kärlek till
varandra. Kunskapen om Priderörelsen sprids
genom upplysning och kärlek och trots att det
såklart finns allvar med i bilden är det glädjen och
gemenskapen som genomsyrar evenemangen.
- Vi vill förmedla att du aldrig är ensam, alla är
med dig varje dag. Alla får vara med och vem du
än är kan du komma och känna kärleken, säger Jill
Wegerup.
OAVSETT VILKA SVÅRIGHETER man kan tänkas gå

igenom går alla samman och skapar en enhet under
Pridefestivalen. Både barn, unga, vuxna och gamla
deltar för att fira allas rätt att vara precis den man
vill. Ordspråket ”kärlek föder kärlek” har aldrig
stämt bättre. ß
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FABO INLAND

HELA FALKENBERGS KOMMUN VÄXER OCH
BLOMMAR. MÅNGA ENTREPRENÖRER VÄLJER
ATT STARTA FÖRETAG PÅ LANDSBYGDEN
SAMTIDIGT SOM ALLT FLER VILL FLYTTA
IFRÅN STRESSEN I STAN OCH NJUTA AV DEN
HARMONI OCH DET LUGN SOM INLANDET
OCH NATUREN KAN GE.
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En levande
landsbygd
KARIN VILL ATT DU FLYTTAR TILL LANDET

I

år är det dags för val och en
fråga som lyfts mer och mer
inom Falkenbergs kommun är
landsbygdsutveckling och hur
den livskraftiga landsbygden
kan utvecklas ytterligare.
Allt fler väljer att flytta ut till lugnet
och de naturnära omgivningarna.
Även utvecklingen av småföretagare
på landsbygden rör sig stadigt framåt.
Falkenbergs Näringsliv är ett kommunalt bolag som ständigt står bakom de
entreprenörer som vill satsa på företagande på landsbygden och exempelvis
starta företag på hemmaplan. Landsbygdsutvecklaren Karin Torstensson
har ett brinnande intresse för landsbygden och betonar hur viktiga de mindre
entreprenörerna på landsbygden är för
att driva utvecklingen framåt och få fler
människor att välja boende och företagande utanför stadens murar.
– En förutsättning för en levande
landsbygd är god service, exempelvis
kommunal service såsom skolor och
vårdcentraler, god digital infrastruktur
och god fysisk infrastruktur. Detta är
något som vi på Falkenbergs Näringsliv
ständigt arbetar med, för att lägga grunden för boende och verksamma på landsbygden, säger Karin.
HON TALAR VARMT OM den gemen-

skap som finns i Falkenbergs inland, det
engagemang och viljan att hjälpa varandra som hålls levande av människorna
på landsbygden. Hon bor själv på landet

och beskriver kärleken till lugnet och de
naturnära omgivningarna, dit hon helst
beger sig innan det blir för mycket folk i
staden om kvällarna. Samtidigt betonar
Karin vikten av att staden och landsbygden måste samarbeta.
- Det ska inte vara stad kontra landsbygd utan allt måste gå hand i hand. Falkenberg har en blommande landsbygd
just nu och det är jätteroligt att se att
människor på landsbygden går ihop för
att hjälpa varandra och skapa fler företag och boenden, säger Karin med ett
brett leende.
FÖRRA ÅRET GJORDES en bostadsinventering på Falkenbergs landsbygd
där det upptäcktes att många bostäder står obebodda. Att folk rör på sig på
landsbygden och ger plats åt fler familjer och naturtörstande bostadssökare
ger ett ökat invånarantal, vilket är en
förutsättning för att bland annat bibehålla kommunal service på landsbygden och för att företagandet ska blomma. Med små medel lyckades Karin och
kommunen efter bostadsinventeringen få loss ett trettiotal bostäder som nu
antingen hyrs ut eller har fått nya ägare.
Karins brinnande intresse för landsbygden smittar av sig och förhoppningsvis
kan Falkenbergs blommande landsbygd
fortsätta locka boende och entreprenörer med lugn, ro och naturnära
harmoni. ß

Servicepunkter på landsbygden och Lev din dröm är
två projekt som bedrivs av
Falkenbergs Näringsliv.
SYFTET MED Servicepunkter på landsbygden är att bibehålla, förbättra och
utveckla servicen i inlandet genom
innovativa lösningar, nya idéer och nya
metoder. De servicepunkter som är i
fokus just nu är Ätran, Långås och
Slöinge. Falkenberg och Ullared är de
huvudsakliga knutpunkterna på landsbygden, där all tänkbar service finns
att tillgå. Ullareds Gekås har haft stor
betydelse för den närliggande landsbygdens tillväxt med en ständigt växande skara med kringverksamheter
och arbetstillfällen för allt fler. Små
entreprenörer som Lis Mejeri, Solhaga Bageri och Gudmundsgården
har också en stor roll i utvecklingen
av företagande på landsbygden, delvis som förebilder som visar att det
går att bedriva framgångsrika företag
utanför stadskärnan men också för det
samarbetet de startat sinsemellan och
med de lokala producenterna.
LEV DIN DRÖM är ett projekt som

bedrivs med syfte att lyfta entreprenörer som lever sin dröm på landsbygden och skapa en mer positiv bild
av livet där. Filmer från detta projekt
finns att se på: hejalandsbygden.nu
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BYGGA NYA BOSTÄDER

Vi har verktygen
för att lyckas
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FALKENBERG VÄXER OCH BEHOVET AV HYRESRÄTTER ÖKAR I TAKT MED BEFOLKNINGEN. FABO
HAR SOM MÅL ATT BYGGA 500 NYA LÄGENHETER FRAM TILL ÅR 2020. NU HAR VI KOMMIT EN
BRA BIT PÅ VÄGEN, MED NYA BOSTÄDER I EXEMPELVIS LÅNGÅS, GLOMMEN OCH HJORTSBERG.
MEN ATT BYGGA NYA BOSTÄDER ÄR EN LÅNG PROCESS SOM KRÄVER GOD PLANERING DÄR
HÄNSYN TILL MÅNGA FAKTORER MÅSTE TAS.

F

ör att kunna uppnå våra mål
arbetar vi på Fabo med olika
verktyg. Det främsta målet
inom Tillväxtstrategin är
att lyckas producera 500
nya bostäder inom satt årsintervall. Våra verktyg är organisation,
ekonomi, mark och förädling.

ORGANISATION

Fabos gjorde en omorganisation under
2016 för att göra det möjligt för oss att
uppnå våra långsiktiga mål. I den nya
organisationen har det blivit tydligare vem som har ansvar för vilka projekt
inom Fabo.
Med rätt förutsättningar skapar Fabo
ramar för att nå framgång inom respektive projekt. Den nya projektorganisatio-

nen skapar möjligheten att vi själva kan
driva projekten och lägga grunden för
leverans av rätt kvalitet, standard och
funktion.
EKONOMI

God ekonomi är en grundläggande förutsättning för att Fabo på lång sikt ska nå
expansion och tillväxt. Att arbeta rätt
och effektivt under hela projektet är en
av förutsättningarna. Vi ska vara en drivande part för bostadsbyggande i hela
kommunen.
MARK

Fabo ska vara en aktiv fastighetsägare
med möjlighet att göra strategiska fastighets- eller markförvärv. Egen mark och
byggrätter ger förutsättningar att lång-

siktigt arbeta med projektutveckling och
hjälper oss att uppnå våra mål. Det tar
lång tid att bereda mark för byggnation,
därför behövs insatser för att, parallellt med byggprojekten, arbeta med nya
detaljplaner och aktivt utveckla dessa
till nya bostadsområden som uppfyller
Fabos målsättningar och krav.
FÖRÄDLING

Nya detaljplaner behöver tas fram i en
större omfattning än tidigare. Fabo
behöver ett större urval av byggrätter i
staden för att matcha mot marknaden.
Även befintliga bostadsområden behöver
inventeras för eventuella förtätningsprojekt. ß

I OKTOBER SLÄCKS DET
Ja, du läste rätt. Den 1 oktober 2018 släcks kabel-tv och Fabo
går över till Öppen Fiber vilket kommer påverka dig som inte
gjort ditt val av operatör. Har du gjort ditt val?
Under det senaste året har Fabos
fastigheter anslutits till Öppen Fiber.
Med Öppen Fiber får du den snabbaste
metoden för informationsöverföring
och där alla i hushållet kan använda
datorer, surfplattor, telefoner och tv
samtidigt utan att farten går ner eller
att bilden hackar. Bra va? Med fiber är
ditt hem också väl förberett för framtidens digitala tjänster, som kommer
kräva mycket bandbredd.

Fiber. Därefter kan du se vilka tjänsteleverantörer som du kan välja mellan.
Gör sedan ditt val av operatör. Du väljer
själv vilken tjänsteleverantör du vill ha
och till vilka tjänster du vill ansluta dig.

VAD MÅSTE JAG GÖRA? För att du
ska kunna kolla på tv och använda internet efter den 1 oktober 2018 måste du
göra ditt val av operatör. Därför råder
vi dig att i god tid göra ditt val av operatör innan 1 oktober så du får tillgång till
tjänsterna när nedsläckningen sker.

Under augusti kommer Telia i samarbete med Ericsson LSS AB & Blacklink Networks AB att installera ny
bredbandsswitch från Telia i vissa lägenheter. Ni som berörs av detta kommer
få information i brevlådan/brevinkastet
i sommar.

HUR? Gå in på bredbandswebben.se
och sök på ort och din adress för att se
så din lägenhet är ansluten till Öppen

FRÅGOR? Du kan läsa mer om nedsläckningen av kabel-tv på Fabos hemsida, fabo.se.
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VÅRA HYRESGÄSTER

Lugn och
harmoni är
Eva-Britts
melodi
DET ÄR SVÅRT ATT INTE BLI FÄNGSLAD AV DEN
FANTASTISKA UTSIKT SOM MÖTER EN NÄR MAN
STIGER UT PÅ EVA-BRITT FREDRIKSSONS BALKONG.
HAVET LIGGER STILLA OCH SOLEN GASSAR ÖVER
DE VACKRA OMGIVNINGARNA. LIKA SVÅRT ÄR
DET ATT INTE TRIVAS I EVA-BRITTS LÄGENHET PÅ
ÅTTONDE VÅNINGEN, DÄR KÄNSLAN AV HEMTREVNAD OCH RO HAR LETAT SIG IN I VARJE VRÅ.

SEDAN I FEBRUARI har Eva-Britt
Fredriksson bott i sin nybyggda, mysiga
etta med sovalkov på åttonde våningen,
bara ett par hundra meter från
Skreas härliga strand. Här kan hon
under sommarhalvåret njuta av både
soluppgången och solnedgången på den
vackert inredda balkongen och lockar
den värmande solen för mycket sätter
sig Eva-Britt på sin elcykel och tar sig
de få minuterna ner till stranden. Kärleken till havet är något som Eva-Britt
talar varmt om och när samtalet glider
in på segling märker man att hon trivs.
Efter att ha seglat på somrarna under
många år njuter hon numera av havet
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från balkongen och av härliga dopp
från någon av bryggorna i närheten.
EVA-BRITT HAR UNDER ÅREN bott i
bland annat Göteborg och Alingsås
innan hon följde sin son till Falkenberg
för nio år sedan. Hon flyttade då in i en
bostadsrätt men när behovet av hiss blev
för stort började sökandet efter en mindre lägenhet med hiss. Eva-Britt beskriver glädjen när hon fick samtalet om
att ettan med den underbara balkongen var hennes och bygget följdes sedan
på nära håll. Över spisen hänger ett foto
från byggets tidiga stadie och Eva-Britt
berättar att hon har flera foton som hon

har tagit under byggets gång. De många
växterna både inne i lägenheten och på
balkongen vittnar om Eva-Britts gröna
fingrar, och även kärleken till havet
smyger sig in här och där med vackra
små tavlor och en modellbåt vars segel
fladdrar i vinden från balkongens öppna
fönster.
I OMRÅDET FINNS ALLT Eva-Britt kan
tänkas behöva, både apotek, matvarubutik, pizzeria, bageri och butiker. Bussförbindelserna till stan fungerar utmärkt
och sitter inte Eva-Britt på sin elcykel
tar hon bussen in till stan.
- Jag bytte storstadsstressen mot

VÅRA HYRESGÄSTER

lugnet när jag flyttade till Falkenberg
och jag trivs jättebra här. Jag längtar inte
alls tillbaka till Göteborg, allt är så
stressigt där, säger Eva-Britt och ler brett.
EVA-BRITT ÄR EN AKTIV PENSIONÄR

som gärna fikar med väninnor, och kortare resor är också något som vännerna
gör tillsammans. Det händer att de tar
tåget till Göteborg eller söderut och över
till Danmark.
- Att ta tåget är så smidigt och Falkenberg ligger så nära till allt. Här är det
lugnt och skönt men om man vill går
det snabbt att åka till de större städerna,
menar Eva-Britt.

“Jag bytte
storstadsstressen
mot lugnet när
jag flyttade till
Falkenberg
och jag trivs
jättebra här”.

VYERNA FRÅN EVA-BRITTS BALKONG

är slående vackra och närheten till havet
skapar harmoni ända in i själen. Den
vackert inredda lägenheten ger en känsla av trivsel och Eva-Britts glada personlighet smittar av sig. Hon beskriver
hur skönt det är att vara pensionär och
kunna styra över sina egna dagar.
- Nu ska jag nog gå ut på balkongen
och sola en stund. Sånt kan man ju göra
mitt på dagen när man är pensionär,
säger Eva-Britt med ett skratt innan vi
skiljs åt. ß
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Sedan 2010 huserar
Hertings Krog i Fabos
fascinerande lokaler på
Hertings Allé. Gäster
från hela Falkenberg
samlas på krogen och
innan Falkenbergs
FF:s matcher är det
speciellt livat.
Här delar gästerna
vinst och förlust
med varandra i
restaurangen med
turkiska rötter.
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Hertings
Krog

STAMGÄSTER,
SUPPORTRAR &
GÄSTFRIHET PÅ

SOM ENDA KROG I OMRÅDET har Hertings Krog i snart åtta år funnits i den
K-märkta byggnaden på Hertings Allé.
Lokalerna andas retrokänsla och gästerna blir välkomnade med öppna armar
när de går innanför dörren. Här serveras
all klassisk svensk mat som du kan tänka
dig, och en öl eller en whisky går också
att beställa om strupen känns torr. Efter
maten finns det möjlighet att umgås
kring biljardbordet eller bara hänga på
uteserveringen och njuta av kvällen.
Gäster från hela Falkenberg samlas här
och krogen är även speciell för Falkenbergs FF:s supportrar som utan undantag träffas för att ta en bit mat och ladda
upp inför matcherna.
- Matchkvällarna är speciella, då är
alla alltid glada när de laddar upp med
mat och öl. Vissa fortsätter fira här efter
vinst och många har också barn med sig.
Efter förlust är här lugnare men supportrarna kommer ändå alltid hit, berättar ägaren Mehmet Saglam med stolthet
i rösten.
ÖVERALLT ANDAS INREDNINGEN gul

fotbollskärlek – med matchtröjor, flaggor och vimplar som vittnar om hur
viktig krogen är för supportrarna. Här
samlas de för att vinna och förlora tillsammans och njuta av sällskapet och den
goda maten.
- Den första oktober firar Hertings
Krog åtta år och vi har aldrig haft några

bråk eller oroligheter. Här har aldrig
varit några problem, bara glädje och folk
umgås och äter tillsammans, säger
Mehmet.
DET ÄR INTE BARA SUPPORTRAR som
hittar till den charmiga krogen. Stamgäster från området dyker upp nästan
dagligen och umgås med varandra och
med personalen. På sommaren har Mehmet närmare tio anställda medan det på
vintrarna är familjen som tillsammans
arbetar på krogen. Mehmet och hans
familj härstammar från Turkiet men
någon turkisk mat blir det inte i restaurangen.
- Turkisk mat är stark och det är
många svenskar som inte gillar det. Så vi
serverar bara svensk mat, säger Mehmet
med ett skratt.
När fotbollssäsongen är över brukar
familjen ta en välbehövlig semester till
Turkiet för att slappna av och ladda batterierna. De turkiska rötterna märks av
på många sätt – bland annat genom den
fantastiska gästfriheten, den härliga
stoltheten över krogen och kockrocken
med vackert mönster som Mehmet bär.
DET ÄR LÄTT ATT TRIVAS i de hemtrevliga lokalerna på Hertings Allé. Mehmet
och hans bror Hagri möter gästerna med
ett leende och stoltheten över verksamheten går att ta på. Några av stamgästerna sitter och pratar vid ett

bord och Hagri serverar dem varsin öl.
- Stamgästerna känner sig hemma när
de kommer hit och vi trivs väldigt bra
med dem. Och det är väldigt roligt att
supportrarna är här och laddar upp och
firar tillsammans, det ger mycket glädje,
menar Mehmet.
Hertings favoritkrog andas gästfrihet
och fotbollskärlek och här kan vem som
helst slå sig ner och njuta av vällagad mat
och härligt sällskap. ß
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FRÅGA FABO

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 BOENDEFRÅGOR TILL:
hyra@fabo.se Frågorna
besvaras av vår kundtjänst.

VITVAROR

Får jag byta kyl, frys eller
spis i lägenheten?
SVAR: Nej det är inte tillåtet
att göra egna installationer
i lägenheten. Skulle något
gå sönder byter vi såklart
ut det.

MYROR

Jag har problem med myror
i lägenheten. Vart ska jag
vända jag mig?
Många frågor
från hyresgäster
om barnens lek och
förebyggande
olycksåtgärder.

SVAR: Fabo har avtal med
Anticimex som ni ska kontakta. Vid problem ring Ring
Anticimex, (öppet 7-20)
Tel: 075 - 245 10 00

Visionsbild från Tröingeberg

KATTER

Får man rasta sin katt eller
hund hur som helst?
SVAR: Husdjur ska vara
kopplade när ni rastar dem
och ni måste plocka upp
efter dem. Det är inte roligt
att få avföring under skorna
och om barnen får i sig det
är det såklart inte bra.

ANDRAHANDS
UTHYRNING

Får jag hyra ut min lägenhet
i andra hand?
SVAR: Du får hyra ut din
lägenhet i andra hand under
en begränsad tid, om du
ska studera eller arbeta på
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annan ort. Om en hyresgäst vill hyra ut sin lägenhet så ska en ansökan som är
undertecknad av båda parter
lämnas in till Fabo. Du som
hyr ut din lägenhet har fortfarande ansvar för att hyran
betalas i tid och att hyresgästen sköter sig.

LEK UTOMHUS

Är det okej att barn och
ungdomar sparkar boll
mot husväggar och leker i
närheten av parkeringar?
Jag blir orolig att det ska bli
en olycka.
SVAR: Ansvaret för barns lek
ligger framför allt hos för-

äldrarna men vi vill uppmana barn och ungdomar
att leka på de gårdar och lekplatser som finns i närheten av där man bor. Detta
för att inte skada fastigheterna eller annan egendom
– men framför allt för att
inte skada sig själv eller sina
grannar.

VATTENBRIST

Förra sommaren var det ju
vattenrestriktioner. Hur ska
jag som hyresgäst göra denna
sommar?
SVAR: Det gäller fortfarande
att tänka vattensmart. Även
om det inte skulle finnas

restriktioner betyder det
inte att man kan slösa på
vattnet. Tillsammans kan
vi minska på vattenförbrukningen så att vi inte får restriktioner igen. Ta gärna en
titt på VIVAB:s hemsida och
läs mer om hur du kan vara
vattensmart även denna
sommar. www.vivab.info/
vattensmart ß

KORSORD

SOMM A R K RYSSET
LEK
TILLTALAR SOM
REXED

BAKDEL

VIKTIG
SNUBBE

OLLE

BRUK

LITE
ÖVER 3

MÅNGEN
I ÄTRAN

VÄL
KYLDA

MILANOGÄNG

KÖPS
SKOR

LÅGVATTNET

OFFENTLIGT

HÄSTORT

OSIS

ASÄTARE

ALCES
ALCES

HAR
SOMLIGA

TRISTESS
STANNAR

DRABBAS
OFTA AV
SJUKA

SKENA

ARBETAREN

SPELAS
DET
EFTER

GREN

FYNDPLATS

SON NR 2

SLÅ

DARMSTADTIUM

SKALTON

BRÄNSLE

NÅGOT
FÖR
ARKEOLOGER

FÅNGAR
RIPOR

YTTERST
LITE

NOBEL

JUNI

ERBIUM

ERSATTE
MARK

SETDEL
ARBETSGRUPP

SALO

TV-SERIE

GUBBEN
PÅ
MÅNEN

GUDSVÄLDE

ÄR LÅNG
OCH
LJUS

HÄNGA

LYSTEN
HETSA
UTSER
UPPSYN

PALMLUND

TUTANKHAMON

FÖRÄLSKADE
ÖVERTAR
PATINA

FRU
RASK
VILL FÖRÄNDRA
SÖDERLUND

HETSAR

OM

PLÅGADE

HUR I
FILMEN

...VÅR
HAGE
ANGIVARE

TRÖG

MEDLA

ELAKA
UTBYTTA

SPRAKA

NÅGON
KORT

KINNAMAN

HESITERA

PÅFYLLNING
PRIMAT

GRUND
HAVSVIK

POPPES
SOLDAT

DRAS MED
OTUR

HUVUDDUK

VI

EJ
KNIXADE

NYMAN
OCH OLIN
BOMBAY
SAPPHIRE
TOPP

HÅRKLET

HÖRSELBEN

GARFUNKEL
ELLER RAS

EPOKEN

FINNS AV
SMÖRGÅSTYP

UTHÄRDA

PONERAR

INTAR

ARSENIK
SLAGANFALL

GNAGARE

AREA
TOPPHASTIGHET

TÄTT

SOPPVERKTYGET
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KUNDNÖJDHET

STORT TACK TILL ALLA SOM SVARADE PÅ DEN HYRESGÄSTENKÄT SOM VI SKICKADE UT I HÖSTAS. VI HAR
NU GÅTT IGENOM SVAREN OCH HÄR KAN DU LÄSA EN
SAMMANFATTNING AV DEM OCH AV DE ÅTGÄRDER
SOM VI PLANERAR.

AktivBo ENKÄTEN
- EN SAMMANFATTNING
BAKGRUND

På Fabo arbetar vi med att skapa den
bästa möjliga boendemiljön för våra
hyresgäster. Vår service och förvaltning
ska styras av fastigheternas behov och
vad hyresgästerna efterfrågar. För att
ta reda på det har Fabo anlitat företaget
AktivBo som har gjort en hyresgästundersökning.
En boende enkät skickades ut under
2017. De som svarade på enkäten har
deltagit i en utlottning av 10 matkassar.
Förra undersökningen gjordes under
2015.

Grattis till
de som vann.
De har blivit
kontaktade
per brev.

SAMMANFATTNING AV RESULTATEN

Sedan den förra undersökningen gjordes 2015 har Fabo genomgått en omorganisation. Vi har gått från att ha flera
områdeskontor till två huvudavdelningar – Fastighet och Service. Fyra områdeskontor har blivit två och vår personal
har fått mer specialiserade arbetsuppgifter.
HANDLINGSPLAN

Avdelningarna Fastighet, Service och
Marknad har ringat in de största förbättringsområdena. Här nedan kan du läsa
om några av dem.
Fastighetsavdelningen kommer att
fokusera på att stärka tryggheten för de
som bor inom våra större bostadsområden, bl.a. genom att erbjuda olika tillval
som kan bidra till att stärka tryggheten.
Vi har infört en ny funktion med fokus
på integration och trygghet som vår
Marknadsavdelningen tar ansvar för.
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Flera hyresgäster har haft synpunkter på
temperaturen i lägenheterna. Därför ska
vi göra en analys av skalet till våra fastigheter och vi ska därefter planera förbättring av tak, fasader och fönster.
Inom Serviceavdelningen kommer vi
att prioritera uppföljning av genomförd
städning så att den kvalitetssäkras. Vi
ska även gå en utbildning inom området
”Service och affärsmässighet” under året
för att ge hyresgästerna ett bra bemötande och service. Samarbetet mellan Service-, Fastighet- och Marknadsavdelningen ska bli bättre för att vi ska kunna
förbättra våra Service- och produktindex. För att våra besökare ska få snabb
service har vi tillsatt en tjänst som är
kopplad till reception och servicecenter.

Under våren 2018 etablerades ett servicecenter där vi kommer att samla Felanmälan på kommunala och privata hyresgäster tillsammans med
störningsärenden och andra kundärenden. Det kommer att ge oss en bättre
överblick av olika kundärenden.
Kunddialogen är viktig för oss. Vi har
därför tillsatt en ny tjänst som kommunikatör och kundsamordnare för att utveckla våra digitala kanaler och för att kunna
ge våra kunder snabbare återkoppling i
olika ärenden. Hemsidan ska utvecklas
så att kunderna får snabbare svar på
era frågor. Nästa steg är att digitalisera uthyrningsprocessen och införa
sms-tjänster som gör att vi kan få snabb
och smidig kontakt med hyresgästerna. ß

PÅ GÅNG

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

STORTOGET 20 JULI

GES – GLENMARK, ERIKSSON, STRÖMSTEDT
ALLSÅNG PÅ VALLARNA
MÅNDAGAR, 2JULI – 6 AUGUSTI

DEN 20 JULI 2018 kommer Anders Glenmark, Thomas ”Orup” Eriksson och
Niklas Strömstedt att inta den pampiga scenen på Stortorget och ge en konsert
fylld av svensk sommar och guldklimpar ur deras älskade låtskatt.
Special guest: Eric Gadd.

ÅRETS ARTISTER: Robert & Maria Wells,
Hasse Andersson & Monica Forsberg, Thomas
Petersson, Arvingarna, Björn Ranelid, Emmi
Christensson, Olle Jönsson från Lasse Stefanz
och Mona G.

2 AUGUSTI

STIFTELSEN
STIFTELSEN STARTADES av Takida-sångaren
Robert Pettersson tillsammans med barndomskamraten Micke Eriksson. 2012 kom debutalbumet ”Ljungaverk” med hiten ”Vart jag än går”,
som sålt tiofaldig platina, streamats över
165 miljoner gånger och vunnit en Grammis.
I januari släppte bandet sitt fjärde album ”Allting låter som Slipknot” som seglade upp på
den svenska albumlistans förstaplats.

29 JUNI - 9 AUGUSTI

13 JULI - 14 JULI

RONJA RÖVARDOTTER Det blir
ännu en sommar med en av Astrid
Lindgrens klassiker. Ronja Rövardotter
kommer spelas hela sommaren lång på
Nya Teatergläntan.

WHEELS & WINGS Sommarens
härligaste folkfest. Wheels & Wings är
en av Sveriges största utställningar för
veteranbilar. Alla kringaktiviteter gör
det till en upplevelse för hela familjen.

HELA SOMMAREN

PILSNER &
PENSELDRAG
VÄLKOMMEN på skrattfest
hela sommaren tillsammans
med landets humorelit.
Sveriges vackraste utomhusteater presenterar i år Pilsner
& Penseldrag.
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Ge människor
mer tid att leva.
Bli månadsgivare!
Det sägs att tid inte går att köpa för pengar. Vi menar att
det går! Tack vare forskningen lever drabbade idag i genomsnitt
12 år längre. Så var med och gör skillnad. Bli månadsgivare
och stöd hjärt-lungforskning som ger människor mer tid att leva.

Stöd
forskningen
långsiktigt!

hjart-lungfonden.se

www.hjart-lungfonden.se/manadsgivare

