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LOKALNYTT
Säg hej till Bageri Säf!

18
SMÅTT OCH GOTT
Läs om hur du kan hyra 
vår nya elbil och annat 

smått och gott!

KNÄCK
HÖSTRUSKET
MED ETT
HÖSTKRYSS!

4
CHRISTIAN KYLIN

VD FABO

ÄNDA SEN EFTERKRIGSTIDEN, när folkhemmet etable-
rades, har grundtanken varit att alla ska ha rätt till en 
bostad med rimlig hyra och kvalitet med rätt nivå av ser-
vice. Fabo har sedan starten arbetat för att en bostad är 
en rättighet för alla medborgare, oavsett storlek på plån-
bok. Idag är det svårt att föreställa sig ett samhälle utan 
hyresrätten som bostadsform.

FALKENBERG VÄXER och vi på Fabo tar vårt ansvar med 
glädje och stolthet. Vi följer med i utvecklingen och är 
med och driver utvecklingen av att bygga en attraktiv 
stad, ett mer inkluderat samhälle och fler bostäder där 
människor kan trivas, känna tillhörighet och trygghet.

NÄR JAG FÅR MÖJLIGHETEN att vandra runt i Fabos alla 
områden och träffa de människor som bor och lever där 
ser jag hur viktigt vårt uppdrag som samhällsbyggare är. 
Det känns bra att vara med och skapa livsmiljöer som ger 
människor förutsättningar att leva sitt liv så som de vill 
leva det.

DETTA NUMMER AV HEMKÄNSLA är en hyllning till våra 
bostäder och några av de som bor hos oss. Familjer med 
barn och ungdomar, singelkillen, de härliga pensionärer-
na – Fabo genom livet. 

TILLSAMMANS
SKAPAR VI
HEMKÄNSLA!

  

VI HAR EN HÖG AMBITION ATT MÖTA ALLA VÅRA HYRESGÄSTERS FRÅGOR OCH FUNDERINGAR. Nu har vi gjort det 
lättare att få svar på dina frågor på vårt forum Frågor & Svar på Fabo.se. En tjänst som du kan använda dygnet runt. Du fin-
ner svar på de vanligaste frågorna, och hittar du inte svaret på just din fråga kan du ställa en ny i forumet som Fabo sedan 
besvarar. På så sätt ökar forumet med frågor och svar. Här nedan finner du svar på de vanligaste frågorna i vårt forum under 
september till mars.

HAR DU EN FRÅGA?
Besök vårt forum 
på fabo.se eller 
mejla din fråga till 
info@fabo.se

TV & INTERNET
Jag ska snart flytta in i min 
lägenhet och undrar om tv 
och internet ingår i min hyra?

SVAR: Så kul att 
höra att du ska 
flytta till våra 
bostäder! Det 

finns alltid ett bas-
utbud av tv-kanaler 

som ingår i din hyra genom 
Telia, de fria kanalerna. 
Du kan själv välja att utöka 
utbudet genom att köpa till 
ytterligare kanaler.
 Gällande internet erbjud-
er vi öppen fiber i alla våra 
fastigheter och du kan själv 
välja vilken leverantör du 
önskar och abonnemang. 
Surfa in på bredbandsval.se 
– där kan du enkelt se vilka 
leverantörer som erbjuder 
internet på din adress.

BOSTADSKÖ
Hur lång är kön för att få en 
lägenhet hos er?

SVAR: Idag räknar vi att kön 
i centralorten är ca 4-5 år, 
vid nybyggnationer kan kön 
vara kortare då det är många 
som erbjuds boende samti-
digt. På landsbygden är kön 
kortare och då i områden 
som Ätran, Ullared, Morup, 
Slöinge med flera. 
 Våra lediga lägenheter 
kan du se på vår hemsida 
fabo.se under Sök bostad.

ANDRAHANDS- 
UTHYRNING
Om jag vill testa att bli 
sambo, är det möjligt att 
hyra ut lägenhet i andra-
hand under en viss tid? 

SVAR: Om du vill testa att bli 
sambo och är intresserad av 
att hyra ut i andra hand ska 
du fylla i en blankett som 
vi kan skicka hem till dig 
alternativt ladda ner själv 
via vår hemsida. Efter att vi 
fått in blanketten handläggs 

ärendet av våra uthyrare.
Kom ihåg att det alltid är du 
som kontraktsinnehavare 
som ansvarar för att hyror-
na blir betalda, eventuella 
skador som kan uppstå och 
ser till att man inte stör sina 
grannar även om lägenhe-
ten är uthyrd i andra hand. 

Viktigt är att man informe-
rar oss om andrahandsut-
hyrningen så att det inte blir 
en otillåten andrahandsut-
hyrning, vilket är straffbart.

FRÅGA
FABO!

Foto: Daniel Jakobsson Foto: Daniel Jakobsson
Foto: Shutterstock
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Mamma Ilda, pappa Malek och barnen 
Sibel, Gloria, Carlos, Joy och tvillingar-
na Lucas och Lucille lever familjelivet på 
Falkagård. Och stortrivs. – Här finns en 
gemenskap mellan grannar. Alla känner 
alla och det känns tryggt och bra att kunna 
släppa ut barnen för att leka på gården. Här 
finns fullt av kompisar, säger Ilda.

Ett tryggt, fint och grönt område
Ilda Mahdi föddes i Libanon, men har vuxit 
upp och lever sitt liv i Falkenberg.
 – Jag känner mig hemma här. Falken-
berg är hela min barndom. Det är en mysig, 
varm stad med en härlig sommarkänsla. 
Jag har bott i olika områden, som Ullared, 
Hjortsberg och Sloalyckan. Men jag gil-
lar Falkagård bäst. Jag har bott här sedan 
2007 och vet att Falkagård har ett dåligt 
rykte och funnits med bland listor över så 
kallade problemområden, men jag tycker 
att det inte är riktigt rättvist. Jag vill få 
bort den dåliga stämpeln och rubricering-
en som ”farligt”. Det är klart att det finns 
negativa saker här också, men det finns 
också väldigt många bra människor här. 
Vi är inte farliga! Kanske kan det hjälpa 
om jag berättar det jag ser? Ett tryggt, fint 
och grönt område där alla känner alla och 
hjälper varandra – både yngre och äldre. 

Mycket kul för barnen
Familjen Mahdi flyttade till sin nuvarande 
lägenhet 2020. Det var samma år som tvil-
lingarna Lucas och Lucille föddes. 
 – Nu har vi sex barn och jag tycker att det 
finns jättemycket roligt att göra för barn och 
ungdomar här. Jag är själv aktiv i en ideell 
förening, Norra Stafsinge Förening, där jag 
var ordförande tills alldeles nyligen. Vi sam-
arbetar med kommunens trygghetsarbetare, 
men också med Fabo, och genomför aktivi-
teter för barnen. Barnen får själva komma 
med förslag och vi har gjort utflykter till 
Borås Djurpark, Äventyrslandet och Uni-
verseum i Göteborg. Just nu håller vi på att 
planera en Halloweenfest och för två veckor 
sedan började vi med något som heter Läx-
hjälpen. Det är en pensionerad lärare som 
ställer upp och hjälper våra barn som behö-
ver. Som mamma känns det också skönt att 
kunna låta barnen bara vara ute och leka på 
gården, det finns alltid någon att leka med 
och vi föräldrar hjälps åt att hålla ett öga 
på barnen. För ungdomar finns exempel-
vis Stenfalken, där de kan chilla och lyssna 
på musik tillsammans istället för att hänga 
utomhus och frysa.

Skogen och lugnet
Ilda känner sig trygg och menar att trygg-

heten kommer ur gemenskapen och att 
alla som bor i Falkagård känner varandra. 
 – Jag brukade gå genom skogen här 
borta i Falkagård, på kvällarna när det 
var mörkt hem efter jobbet. Jag går fort-
farande ut och promenerar på kvällar-
na, tillsammans med våra barn, i områ-
det där vi bor och i skogen. Jag gillar att 
gå ut och gå! En liten bit från lägenheten 
finns en skog som jag kallar Falkagårds-
skogen, där är det härligt. Där finns en 
naturlekplats där jag brukar slå mig ner en 
stund och bara lyssna på fåglarna, sedan 
fortsätter jag genom skogen, svänger upp 
mot vägen, upp mot Stafsinge kyrka, där 
finns ett stall och ibland har de släppt 
ut hästarna och det är fint att se hur de 
springer fritt.

Njuter i poolen
Vad uppskattar du mest hemma hos dig 
själv? 
 – Jag trivs! Lägenheten är i två plan och 
känns rymlig, barnen har sina egna rum, 
vardagsrummet är stort. Det är lugnt och 
skönt, ingen som bor ovanför, jag har bra 
grannar och vi tar hänsyn till varandra. 
Vi har en liten trädgård där vi har en liten 
pool, där vi kan sitta och bada mitt i nat-
ten om vi vill utan att någon kan kika in.

Namn: Ilda Mahdi Ålder: 41 år Bor: Tvåvåningslägenhet med 
liten trädgård på Falkagård Yrke: Tolk och undersköterska 
Familj: Malek, Sibel, Gloria, Carlos, Joy, tvillingarna Lucas och 
Lucille Tre bra saker med Falkagård: 1. Gemenskap och trygg-
het. Alla hjälps åt och ser efter varandras barn ute på gården. 
2. Solhagens förskola. Den är super jämfört med andra förskolor. 
3. Äldreomsorgen och gemenskap mellan generationer. Det är 
fint att se att de äldre är ute och promenerar i området. 

Område: Falkagård. Foto: Daniel Jakobsson

Foto: Privat

GEMENSKAPEN 
PÅ FALKAGÅRD

hemk änsla 2021  |   5   4   |   hemk änsla 2021



Område: Hjortsberg, Ängsstigen. Foto: Daniel Jakobsson

Område: Hertings Gård, Elvägen. Foto: Daniel Jakobsson
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Bostadsområdet på Näset ligger i ett lum-
migt och naturskönt bostadsområde intill 
skogen mellan Skrea och Hjortsberg, bara 
fem kilometer från centrum och på gång-
avstånd till Mikke Jakobsens favoritstäl-
le, Skrea strand. – Jag flyttade hit för bara 
två månader sedan faktiskt, men redan nu 
känns det helt rätt för mig. 

Kunderna hade rätt
Taxichauffören Mikke tog jobbet till hjälp 
för att hitta det perfekta bostadsområdet 
för honom. Nära naturen, lugnt och skönt 
var sökorden i bostadsletandet.
 – Jag kör ju runt mycket och ser myck-
et av Falkenberg, och när jag har haft kör-
ningar ut åt det här hållet så har jag frå-
gat hur det är att bo här på Näset. Alla jag 
pratade med sa att det är bra här. Jag har 
nästan alltid bott i stan, så det viktigas-
te för mig är just lugnet. Jag jobbar en del 
på nätterna, så då är det skönt att komma 
hem där det inte är så mycket biltrafik, inte 
så mycket fest, stoj och hålligång som det 
kan vara i stan. Så när jag fick chansen, så 
klippte jag till. 

Ljust och fint nära naturen
Sedan augusti bor Mikke Jakobsen i en 
tvårummare på Ängslyckevägen på Näset. 
 – Det är en ljus och fin tvårummare på 
60 kvadratmeter. Det är öppen planlös-
ning och lite villakänsla med uteplats och 
en trädgård i solläge. I området bor mest 
barnfamiljer, så det är just så tryggt, lugnt 
och skönt som jag hade hoppats på. Jag trivs 
med att bo utanför stan, men ändå nära 
stan. Det bästa är att det är nära naturen 
och gångavstånd till Skrea strand. 

Nära hemmaplan
Du är ju väldigt sportintresserad, hur långt 
är det till Falcon Alkoholfri Arena?
 – Hemifrån mig så är det promenadav-
stånd, om vädret är bra. Annars är det jätte- 

bra bussförbindelser varje timma från 
Ängslyckevägen. Just nu är det lite käm-
pigt för Falkenbergs FF, men det är klart 
att jag går dit och hejar. Jag hoppas att de 
håller sig kvar i Superettan. Hade jag varit 
sportchef så hade jag satsat på att fostra 
unga spelare från de egna leden. 

Koll på stan
Hur är det att jobba som taxichaufför – 
hittar du överallt i Falkenberg och kan alla 
gator i huvudet?
  – Jag har alltid gillat bilar och att greja 
med bilar, men också att hjälpa människor. 
Själva grejandet är något jag gör på fri-
tiden, men jag kör ju bilar och dessutom 
färdtjänst och sjukresor och skolturer. Så 
jag bakade ihop det rätt bra, tycker jag. 
Varannan helg kör jag vanlig taxi. Och ja, 

jag skulle nog säga att jag har ganska bra 
koll på den här stan, gatorna och platser-
na. Min favoritplats är Skrea strand. Det 
är otroligt vackert och det känns lyxigt att 
kunna promenera hemifrån ner till sand-
stranden. Strosa i sanden, käka glass, äta 
något gott och kanske ta ett glas på någon 
av restaurangerna där.

Singelliv i familjeidyll
Hur funkar det med singellivet om man 
bor i lugna och familjära Näset?
 – Jag letar ju för fullt, men har inte hit-
tat den rätta än. Jag är ju inte supergam-
mal ännu, så det finns gott om tid. Jag bor 
ju helt rätt i alla fall med villakänslan och 
en liten trädgård med uteplats. Så jag kan 
ju skicka med en liten puff – det är bara att 
titta förbi, ha ha! 

TAXICHAUFFÖREN 
SOM HITTADE HEM

Namn: Mikke Jakobsen
Ålder: 30 år

Yrke: Taxichaufför
Familj: Singel

Intressen: Sport och bilar
Favoritspelare i Falkenbergs FF: 

Legendaren Stefan Rodevåg
Vad betyder Falkenberg för dig?

Det jag skulle sakna mest om jag 
tvingades att flytta är havet, helt 

klart. Annars är Falkenberg en 
liten och kompakt stad som har 

det mesta på gång- och cykelav-
stånd, nästan. 

Område: Näset, Ängslyckevägen. Foto: Daniel Jakobsson

Foto: Privat
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Promenader vid vackra Ätran, en sväng 
till biblioteket, konserterna på Hwitan. 
Marianne och Bengt bor i Gamla stan och 
stortrivs. – Det var det här livet vi ville ha 
som pensionärer. Inga lån som binder oss, 
inget hus med överraskande utgifter, en 
lagom stor hyresrätt med fast avgift och 
nära till aktiviteter som vi gillar, säger 
Marianne.

En pärla mitt i stan
Paret Petersén sålde sin villa 2001. Sedan 
2014 bor de i en hyresrätt på Hallanäsga-
tan i stadsdelen Gamla stan som ligger 
centralt i Falkenberg. 
 – Gamla stan är en pärla, med de gamla 
trähusen och kullerstensgränderna. Vi bor 
dessutom alldeles i närheten av den gamla 
kyrkan där jag och Bengt gifte oss 1975, 
så det känns lite extra fint att bo just här 
som pensionärer. 

Rock’n’roll med kantorn
Bengt och Marianne gillar att promene-
ra. Att strosa fram på Doktorspromena-
den som går runt Ätran, och att kunna 
promenera till affären eller ner till stran-
den. Men också att ta en tur ut i kultur-
livet, ta ett glas vin och sedan promene-
ra hem igen.
 – Vi har ju bil, men vi använder den säl-
lan. Allt finns ju i närheten. Vi kan prome-
nera till affären och handla, gå till apote-
ket och biblioteket och sånt. Men också till 
fina konserter. Vi gillar musik och det finns 
många bra lokala artister. Hwitan brukar 
arrangera konserter, men också kyrkorna.  
 Favoritartisten är Mats Börjesson, som 
är kantor i Vinbergs kyrka, och hans orkes-
ter och band. Vi tillhör ju 60-talsgenera-
tionen och gillar den rockiga stilen också. 
Hans Schakonat är en bra rockartist, som 
har gjort fantastiska konserter här i Fal-
kenberg. Men Mats Börjesson, kantorn 
i Vinberg, har faktiskt också gjort rock-
konserter – i kyrkan. Kyrkan är ju en jät-
tefin musiklokal, med väldigt fin akustik. 

Pensionärslivet
Drömmen om ett aktivt pensionärliv, hur såg 
den ut för Bengt och Marianne?
 – Vi ville inte ha en massa lån, hus eller 
dyra lägenheter. Vi har inte särskilt höga pen-
sioner, varken jag eller min man, men vi har 
inga bekymmer med ekonomin. När man bor 
i hyresrätt, så vet man ju precis vad det kostar 
varje månad och det är vad man betalar. Om 
kylskåpet går sönder, så kommer Fabo med 
ett nytt eller lagar det. Man har inte den här 
oron att usch, nu gick det där sönder. Eller att 
man ska renovera och då kostar det si eller så. 
Vi vet hela tiden vad vi har för kostnad. Vi har 
ju inte heller några lån och behöver inte oroa 
sig för räntor. Vi sålde huset 2001 och flyttade 
till Hallanäsgatan 2014. Här betalar vi femtu-
sen kronor per månad och då ingår både el och 
parkeringsplats. Det kan man inte klaga på. 

Plats för barnbarnen
Lägenheten är 59 kvadratmeter och det är all-
deles lagom stor, menar Marianne. 
 – Det är ju inte så stort, så det är inte så 
mycket att städa. Haha! Det är en tvårum-
mare, men det räcker absolut och är precis 
lagom för oss. Två av våra barn bor i Göteborg 
kommer gärna någon vecka på sommaren, så 

då löser vi det med lite luftmadrasser och 
så där så går det fint. Sovrummet är stort, 
så att vi kan få plats med både dubbelsäng 
och ett skrivbord där vi kan ha datorn och 
sådär. Vardagsrummet rymmer både mat-
bord där vi dukar när vi har gäster, och så 
en liten soffhörna där vi tittar på tv. Vi har 
det bra här, jag och Bengt.

Utelivet med grannarna
I huset på Hallanäsgatan bor en bra bland-
ning av yngre och äldre människor. Umgås 
ni någonting med grannarna i bostadshuset? 
 – Alla hälsar på alla när man ses, så det 
är trevligt och väldigt lugnt här i huset. 
Vi har en fin utegård med bord, där det 
är mysigt att sitta på sommaren och äta 
lite och dricka lite vin. Det är inte så att vi 
umgås med alla i huset, men vi träffar en av 
grannarna som brukar vi bjuda hem ibland 
och ta följe till konserter och annat ibland. 
Hon är 76 år och gillar också pensionärsli-
vet här i stan. Det finns mycket aktiviteter 
för äldre på mötesplats Mölle. Gymnastik, 
yoga, datakurser, fika och sånt, så det är 
en stor verksamhet. Jag och Bengt har inte 
varit där ännu, vi känner oss lite för unga 
faktiskt. Just nu! 

Område: Gamla stan, Skolgatan/Hallanäsgatan. Foto: Daniel Jakobsson

Namn: Marianne Petersén Ålder: 69 år Bor: Hallanäsgatan, Gamla stan
Familj: Gift med Bengt, de har tre barn och fem barnbarn.
Intressen: Promenader, golf, böcker, korsord, musik, stickar, broderar. 

ROCK’N’ROLL-LIVET 
I GAMLA STAN

Foto: Privat

hemk änsla 2021   |   11   



Område: Ullared. Björkvägen, Furuvägen. Foto: Daniel Jakobsson

Område: Fagered. Foto: Daniel Jakobsson



Peterson & Hansson Byggnads AB har varit i branschen sedan 1963. Idag är vi ett av Hallands 
största byggföretag med kunder från Kungsbacka i norr till Båstad i söder. Vi utför både ser-
vicearbeten och entreprenadarbeten, stora som små, åt privatpersoner, företag och offentlig 
verksamhet. Idag är vi drygt 200 medarbetare och vi fortsätter att växa, tack vare våra nöjda 
kunder och vår kompetenta personal. 

Vår drivkraft är att aktivt och hållbart medverka till att utveckla platsen där vi själva lever, arbetar och 
bor. De senaste åren har vi varit med och utvecklat Falkenberg genom bland annat följande projekt:
Falcon Alkoholfri Arena, Bacchus, Vesterhavsporten, Hjorten, Berte Qvarn och Gekåsbyns Bistro. 
 

Nu har vi fått förtroendet att bland annat bygga Mycorena – Framtidens Mat och utbyggnaden 
för Sia Glass. Två mycket spännande projekt som drar igång nu. 

För att vi ska kunna driva våra projekt och ha nöjda och återkommande kunder behöver vi drivna, 
glada och kompetenta medarbetare. Vi driver alla våra projekt med egen personal och just nu söker 
vi både byggnadsarbetare och tjänstemän. 

Kanske är just du som läser detta vår nya kollega? Varmt välkommen att höra av dig om du vill bli 
en del av vårt härliga gäng!

Peterson & Hansson Byggnads AB 
Badhusvägen 53, 311 32 Falkenberg 
Växel: 0346-820 75 
E-post: info@phbygg.se  
phbygg.se 

h
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Det som kallas ”grön el” handlar 

oftast bara om ursprungsmärk-

ning, utan någon miljöhänsyn. 

Hos oss får du el med landets 

tuffaste miljökrav, Bra Miljöval. 

Gör ett smartare val! 

falkenberg-energi.se 

0346-88 67 00

Inte bara 
grön!



På Holgersgatan 15 i centrala Falkenberg har 
en ny lokalhyresgäst flyttat in, Bageri Säf. 
Ett litet hantverksbageri med fokus på kul-
turspannmål och surdeg. Här har man vänt 
på bagardygnet så du njuta av nybakat bröd 
och bullar morgon, lunch och eftermiddag.
  
Den lilla lokalen på 70 kvadratmeter använ-
des tidigare som en begravningsbyrå men har 
nu totalrenoverats och förvandlats om till ett 
genuint hantverksbageri. Ägare av bageriet är 
Johan Säf som förut drev det populära Feldts 
Bröd och Konfekt i Halmstad, men som i slu-
tet av förra året sålde sin del i det. Drömmen 
om en ren ”brödbod” fanns fortfarande kvar 
och att han valde att öppna den drömmen i 
just Falkenberg är hans sambo Isas förtjänst. 
Hon är född och uppvuxen här i Falkenberg.

– Falkenbergarna verkar vara ett glatt folk 
som uppskattar mathantverk. Vi är så tack-
samma för varje kund som tittar in. Det har 
varit och är fortfarande lite klurigt att varje 

dag förutspå hur mycket vi behöver baka, 
säger Johan.

– Vi öppnade i slutet av augusti och har hittills 
bara fått glada hejarop och positiv respons. 
Många kunder säger att det har saknats ett 
rent surdegsbageri i Falkenberg, berättar 
Isa. Förutom bröd och frallor finner ni bul-
lar av alla dess slag. Solbullar, sockerkringlor, 
croissanter och ibland någon fransk specia-
lare finns i sortimenret. Utav sötebrödet är 
det kardemummabullen som är mest poppis 
hittills. Annars är det ljust bröd som oftast 
går åt mest.

– Till våra egna favoriter tillhör nog croissan-
terna. Men om du bara har tänkt att köpa ett 
bakverk rekommenderar jag kanelbullen. Det 
är svårt att inte bli såld efter att man har ätit 
den, hälsar Isa.

Johans morfars farfar är det som fått namnge 
bageriet då han i slutet av 1800-talet fick sol-

datnamnet Säf. När du går in i lokalen möts 
du av en kaklad vägg i en varmt orange, en 
ljusblå köpdisk, en tjusig brödhylla i trä fylld 
med färskt bröd, en mysig fikahörna med plats 
för fyra samt en fantastisk doft av nybakat. 
Doften är ihängande för här har man nämli-
gen valt att köra på ett annorlunda koncept 
inom bageribranschen. Att baka mer på dag-
tid istället för i ottan och därmed går det att 
köpa nybakat bröd och bullar morgon, lunch 
och eftermiddag.

Isa fick uppdraget att inreda lokalen och ville 
få känslan av att vara i någons vardagsrum.

– Vi tycker det är viktigt med transparens och 
med närheten till kunden. Därför går bage-
ri- och butiksdelen samman. Man kan se när 
Johan och vår bagare Tess snurra kanelbul-
lar samtidigt som du handlar eller sitter och 
fikar i vårt lilla fikahörn. Det ger oss möjlig-
het att kunna småprata lite med våra kunder 
eller bara säga hej! 

VI SÄGER HEJ
TILL BAGERI SÄF  

Hållbar renovering 
NCC är byggföretaget med expertis att hantera komplexiteten i en byggprocess från 
start till mål, som ger en positiv påverkan på samhället och bidrar till dess utveckling. 
NCC bygger skolor, sjukhus, vägar, broar, hus, kontor och mycket mer. NCC är även 
en stor aktör inom hållbar renovering.

I Falkenberg genomför vi tillsammans med FABO flera projekt, såväl nyproduktion 
av hyresrätter som upprustning av befintligt bestånd. Just nu pågår renovering av 
lägenheter på Herting samt nyproduktion av LSS-boende i Stafsinge. Nyligen har 
NCC renoverat lägenheter i området Linsen och Lövet, också på Herting, samt byggt 
95 nya hyresrätter i Tröingeberg.

ncc.se

Foto: Studio-E

HITTA TILL BAGERI SÄF

Adress: Holgergatan 15, Falkenberg
Öppettider: Onsdag – fredag 8-17
och lördag 8-13
Instagram: @bagerisäf
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HÖSTKRYSSET
VI VILL ATT ALLA SOM BOR HOS OSS SKA TRIVAS i sin 
lägenhet. Därför jobbar vi aktivt med vår servicenivå och vill 
gärna höra din åsikt hur vi kan göra din boendeupplevelse ännu 
bättre. I november kommer vi att skicka ut en digital enkät till 
alla våra hyresgäster med en registrerad e-post. Alla som sva-
rar på hyresgästenkäten är automatiskt med i en utlottning om 
FBG-presentkort på 500 kr som tack för att tagit sig an tiden. 
Passa på att utnyttja denna möjlighet att göra din röst hörd! 

SNART HAR DU SOM ÄR HYRESGÄST hos oss möjlighet att hyra vår elbil när 
den inte används av vår personal. Bilen kommer att stå placerad utanför vårt 
huvudkontor på Möllegatan 2 och bokas enkelt via appen Ezeride. Passa på att 
boka bilen för att göra vardagsärenden, åka på helgutflykt eller hälsa på en vän. 
Perfekt för dig som inte har tillgång till egen bil! Läs mer på vår hemsida fabo.se

PÅ BILDEN KAN NI SE EN LITEN SNEAKPEAK av illus-
tratören och konstnären Annika Bryngelsons konstverk på 
hela 30 kvadratmeter som hon ska gestalta med betong 
och färg på en stor fasad på Holgersgatan 5. Glöm inte 
att ta en sväng om vårt kvarter Repslagaren i höst för att 
spana in slutresultatet! ORD FRÅN ANNIKA: Jag blev väl-
digt glad när Fabo och Rian designmuseum kontaktade mig 
och ”gav mig” en vägg att smycka i Falkenberg. Jag har sak-
nat den enastående, ibland ensamstående, stressade mam-
man med en unge på höften och matkassar i näven i det 
offentliga rummet. Ja, vad jag har saknat just er! Därför har 
jag valt att skapa och namnge verket ”MAMMA”.

EN FUNGERANDE BRANDVARNARE kan rädda ditt och 
andras liv om det börjar brinna. Fabo ser till att det finns 
en brandvarnare i din lägenhet när du flyttar in, men du 
måste själv testa att den fungerar samt byta batteri vid 
behov. Testa regelbundet genom att trycka på testknap-
pen. TIPS! Registrera ditt mobilnummer på skyddadigmot-
brand.se och få en gratis SMS-påminnelse när det är dags 
att testa brandvarnaren.  

DELTA I VÅR
HYRESGÄSTENKÄT

MAMMA-KONST
TAR PLATS I
FALKENBERG

Kolla in! Nu börjar 
Fabo med bilpool!

KOM IHÅG
ATT TESTA DIN 
BRANDVARNARE! 

DELTA I

VÅR ENKÄT!

NI VET VÄL OM ATT VI 
FINNS PÅ INSTAGRAM?    

ÄR DU NYFIKEN på vad som händer i vår 
vardag kan du följa oss på vårt Instagram-
konto @falkenbergsbostad. Här får du ta del 
av nyheter och information om vad som hän-
der hos oss på Fabo i både stort och smått.  
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Nova 9 år, leukemi.

Barn och cancer  
hör inte ihop.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den 
vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen.  
Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.


