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TRASIG SPIS?
Vad gör jag om min spis  
inte fungerar?

SVAR: Om din spis inte 
fungerar ska du göra en 
Serviceanmälan till oss så 
att vi kan komma hem till 
dig och se vad som är fel.  

Enklast att göra en Service-
anmälan är på fabo.se 
Där kan du även följa 
statusen på din anmälan.

SÅ FUNKAR
KÖPOÄNGEN
VID BYTE
Förlorar man köpoäng 
vid byte av lägenhet? 

SVAR: Om du gör ett byte 
internt, med en annan 
hyresgäst och tecknar nytt 
kontrakt nollas dina kö- 
poäng och du får logga in  
på Mina sidor och aktive-
ra ditt konto igen för att 
börja samla nya poäng.

VÅREN ÄR HÄR OCH SOMMAREN KNACKAR PÅ. Vi går 
mot en härlig tid där jag ser fram emot långa, varma 
sommarkvällar och att kunna vara ute och umgås. Speci-
ellt efter ett par år som inneburit pandemi och social dis-
tansering. Kriget i Ukraina bidrar dock med mörka moln 
på den himmel som borde få vara blå.

PANDEMI OCH KRIGET I UKRAINA PÅVERKAR vår plån-
bok på olika sätt. Inflationen har på kort tid stigit och 
med den kommer räntehöjningar. I tider som dessa kan 
det vara extra tryggt att bo i en hyresrätt där du vet din 
boendekostnad varje månad.  

ÄVEN ENERGIPRISERNA HAR RUSAT I HÖJDEN och att 
det har blivit dyrt med både uppvärmning och att tanka 
bilen märks tydligt. Då är det bra om värme och vatten 
ingår i hyran, det blir en extra trygghet. Dessutom inne-
bär hyresrätten en stor flexibilitet. Med tre månaders 
uppsägning har du stor frihet om du av någon anledning 
skulle vilja flytta eller byta lägenhet.

ATT BO HOS FABO innebär stabilitet och goda möjlig-
heter till utveckling av bostäder och områden. I det här 
numret kan du bland annat läsa om lekplatser, blomst-
rande ängar, givande trygghetsarbete, fotbollsklubben 
som aldrig ger upp och om vår nya VD Charlotta.

Varma sommarhälsningar och trevlig läsning.

ROBBY ENGVALL, TF VD

GO FBG: HITTA DIN SPORT

KULTKLUBBEN
SOM INTE GER SIG

Läs om Fabos sponsorskap.
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NU BLOMMAR DET
Nu blir det nya  

små hyresgäster  
i Skogstorps  

blommiga ängar

PLATS FÖR LEK
Bra lekplatser ger bättre
bostadsområden.

MÖT VÅR NYA VD
Charlotta Hansson Allefelt är ny i 
stan. Vad vet hon om Falkenberg?
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Vi finns för att hjälpa dig och har en hög ambition att möta alla våra hyresgästers frågor och funderingar. Nu har vi gjort det ännu lättare 
att få svar på dina frågor. Besök vårt forum Frågor & Svar på Fabo.se – en tjänst som du kan besöka dygnet runt. Du finner svar på de 
vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret på just din fråga kan du enkelt ställa en ny i forumet som vi på Fabo sedan besvarar.  Här nedan 
ser du svar på de vanligaste frågorna i vårt forum under januari till april.

FRÅGA OSS! 
Ställ dina frågor i 
vårt forum eller 
mejla dina frågor  
till info@fabo.se
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POOLEN
Får jag ha pool på min 
uteplats eller balkong?

SVAR: Pooler tillåts inte då 
risken för vatten- och fast-
ighetsskada är för stor, men 
barnpooler med litet vat-
tendjup undantas (max-
gräns är 500 liter vatten 
och 20 cm vattendjup).

Inga barnpooler får dock 
placeras på gemensamma 
ytor, utan endast på mar-
kytor som tillhör lägenhe-
ten med underhållsansvar. 
Tänk även på att marken 
under och omkring barn-
poolen ska omhändertas. 

Kolla gärna med dina 
närmsta grannar att inga 
invändningar finns mot 
tilltänkt placering av barn-
poolen och glöm inte att 
ha uppsikt över den under 
användning så att ingen 
olycka sker.

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM
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RÄTT MED 
HYRESRÄTT 
I OROLIGA 
TIDER?
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— Falkenberg är en trevlig nyhet för mig! 
Allt jag sett, hört och vet om orten tycker jag 
om. Jag ser fram emot att få vara med och 
utveckla Fabo som ett bolag i tiden.

VAD GÖR EN VD?
Fabo är ett stabilt bolag, med en dynamisk 
ledningsgrupp och tusentals bostäder och 
hyresgäster. Ditt uppdrag blir att ta Fabo 
till nästa nivå, men vad innebär det att vara 
verkställande direktör, egentligen?

— Det är ett jättestort uppdrag, såklart. Vd:n 
har det yttersta operativa ansvaret för drif-
ten och underhållet av Fabos fastigheter, så 
att bolaget ska kunna vara en attraktiv hyres-
värd. I uppdraget ingår också att se till att 
Fabo kan fortsätta att vara en av de viktigaste  
aktörerna för Falkenbergs tillväxt, enligt

  
ägaren Falkenbergs kommun och kon cernen 
Stadshus AB önskemål och krav. En annan 
viktig uppgift är att verka för ett gott sam-
arbete med andra verksamheter och aktö-
rer i Falkenberg.

NY I STAN
Även om Charlotta har varit i bygg- och fast-
ighetsbranschen i hela sitt liv och rört sig 
mellan det privata näringslivet och kommu-
nala verksamheter med ansvar för skolor, 
förskolor, äldreboenden och boenden med 
särskilt stöd, så har hon aldrig tidigare job-
bat med allmännyttiga bostäder.

— Jag är genuint intresserad av hus och fast-
igheter. Det känns extra speciellt och roligt 
att få jobba med samhällsnytta, människ-
ors hem och boendemiljö. Jag är född och 

uppvuxen i Göteborg och har ingen Falken-
bergsanknytning. Så det är en ny stad, nya 
människor och mycket nytt att lära känna 
för mig. Falkenberg är en ort på uppåtgå-
ende och min uppfattning är att samarbetet 
mellan näringslivet och kommunen funge-
rar väldigt bra. Det ska bli kul att samarbe-
ta med övriga tjänstemän och politiken för 
att fortsätta att utveckla Falkenberg som ort 
i linje med det som pågår så framgångsrikt. 

FRI SIKT GER ENERGI
En analytisk lagspelare med helhetssyn, så 
beskriver Charlotta sig själv i sin yrkesroll. 
Men vad ger henne energi när hon är ledig?

— Jag gillar arkitektur och vackra byggna-
der, men också inspirerande miljöer som 
inredningen på en restaurang. Men jag tan-
kar också energi i sikten av något obrutet 
som havet eller när jag blickar ut över fjäl-
len. Skidåkning i alla former gillar jag också, 
så det gör vi i familjen så fort vi får chan-
sen. Över huvud taget så tycker jag om att 
hitta på saker med min familj. Det behöver 

inte vara så märkvärdigt, det kan vara 
något så enkelt som att spela ett säll-
skapsspel faktiskt. 

DET BÄSTA MED STAN
Fabos nya vd gillar Falkenberg och ser 
fram emot att ta tåget till jobbet och 
vandra längs gatorna och lära känna 
stan, berättar hon. Men vet hon var 
man äter Sveriges godaste potatismos?

— Allt jag hittills sett och hört hittills 
är positivt. Jag gillar läget, naturen och 
närheten till havet, storleken på stan 
och den mysiga innerstaden. Det får bli 
en guidad stadsvandring för att upp-
täcka mer.  Potatismoset? Ja, det skul-
le jag spontant säga är Oves Gatukök 
i Sävedalen. Där använder man fak-
tiskt potatis från Långås Potatis har 
jag hört! 

Men rätt svar är Torggrillen? 

– Aha! Tack för tipset!  

FALKENBERGS-QUIZ
MED CHARLOTTA

Namn: Charlotta Hansson Allefelt
Ålder: 45  år
Bor: Sävedalen utanför Göteborg
Gillar: Natur, innebandy, skidåkning
Familj: Sambo, tre barn, två bonusbarn 
och en katt

SÄG HEJ TILL 
VÅR  NYA VD!

1. VAD HETER DEN GAMLA BRON 
MITT I FALKENBERG? 

a) Stenbron  b) Tullbron  c) Gammelbron

Åh, där var jag ju igår. Jag chansar på Stenbron! 
Tullbron… det kommer jag aldrig att glömma. 

2. HUR STOR PUBLIK TAR 
FALCON ALKOHOLFRI ARENA? 

a) 3600  b) 5600  c) 7600  
Åh, herregud. Jag har ingen aning men säger 
5600. Var det rätt? Yes!!

3. I VILKEN TÄTORT BOR DET 
FLEST MÄNNISKOR? 

a) Skogstorp  b) Skrea  c) Ullared

Jag säger Skogstorp! Rätt? Yes!!

Charlotta Hansson Allefelt har en lång erfarenhet inom bygg- och fastighets-
branschen. Senast som produktionschef på NCC i Göteborg, tidigare som  
regionchef med ansvar för 25 procent av Volvo Groups totala fastighetsinnehav. 
I sommar till träder hon som ny vd för Fabo. Välkommen!

4 saker som  
engagerar 
fabos nya vd

GOD ARKITEKTUR: Människor 
påverkas mer av den yttre miljön 
än vad man kanske tror.

Samhällsfrågor och 
politik: Jag vill påverka det 
samhälle vi lever i – och det 
samhälle som våra barn ska leva i.

Klimatfrågan: Både privat och 
inom mitt yrke. Bygg- och fastighets-
branschen har stor påverkan men en 
lite konservativ hållning i den frågan, 
anser jag. Jag åker kollektivt köper 
nästan allt begagnat och minimerar 
avfall. 

Hjälpinsatser: Jag anser att vi 
som bor här i Sverige är lyckligt 
lottade. Därför vill jag dela med 
mig till människor som har det 
sämre. Stads missionen är ett bra 
exempel, jag både ger saker och 
köper saker där.
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BISYSSLA
Nu hoppas Fabo på nya, men väldigt små hyresgäster, i Skogstorp. 
Via projektet ”Blommande bostadsgårdar” satsar man nu på ökad 

biologisk mångfald i form av bland annat humlor, fjärilar, och 
insekter. Förhoppningen är att de nya blommande ängarna ska 

skapa både nytta och blomsterprakt.

* Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimu-
lera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengage-
mang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för 
att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.
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Att omvandla kortklippta gräsytor 
till ängar gynnar den biologiska 
mångfalden. Till skillnad från 
gräsmattor hinner ängar blomma 
och på så vis blir det möjligt för 
fler arter att livnära sig.

— Eftersom många växter och djur 
är hotade tar vi chansen att göra 
något som kan bidra till en posi-
tiv förändring. Genom att anläg-
ga blomsterängar med vilda växter 
kan vi göra en viktig räddningsin-
sats för bin och andra pollinatörer, 
säger Frida Nilsson, fastighetsskö-
tare på Fabo.

Frida och kollegan Jessica Peters-
son håller just nu på att planera 
och förbereda för projektet ”Blom-
mande bostadsgårdar” som kom-
mer att utformas på Ginstvägen i 
Skogstorp.

— Vi har sökt och fått statligt 
LONA-bidrag* från Naturvårds-
verket för att arbeta med att öka 
den biologiska mångfalden i områ-

det. Under två års tid kommer vi 
göra en rad insatser i Skogstorp, 
berättar Jessica Petersson på Fabo.

Att man valt just Skogstorp som 
första pilotprojekt har flera anled-
ningar, men beror främst på områ-
dets karaktär. De öppna ytorna gör 
att det är en plats som lämpar sig 
väl för ängsytor.

VILL GYNNA VILDA
POLLINATÖRER
Att det behövs fler insatser för att 
rädda de vilda pollinatörerna är 
ingen nyhet. På grund av bland 
annat gifter, matbrist, ett förändrat 
landskap och klimatförändringar 
så är vilda bin och andra pollinatö-
rer i Sverige, liksom internationellt, 
hotade. Bara i Sverige är en tred-
jedel av våra närmare 300 vilda 
biarter på väg att försvinna, vilket 
kan få allvarliga konsekvenser för 
mänskligheten och den biologiska 
mångfalden. 

En av de huvudsakliga orsakerna 

till att pollinatörerna hotas är att 
ytan ängsmark i Sverige under lång 
tid har minskat. 

— I Skogstorp kommer vi att skapa 
cirka 1000 kvadratmeter ny ängs-
yta. Det blir en vacker blandning 
av klassiska svenska ängsblommor 
som exempelvis bergkulla, präst-
krage, rölleka och vallmo. Vi kom-
mer också att plantera buskar och 
lök för tidig blomning och göra flera 
andra insatser för biologisk mång-
fald, som att placera ut död ved där 
insekter kan flytta in, berättar Jes-
sica och Frida.

Projektet ska dokumenteras noga 
och man kommer att göra en enk-
lare artinventering – både före och 
efter.

— Sedan ska vi utvärdera och se 
vilken skillnad det har gjort. Det 
är verkligen fantastiskt roligt och 
spännande. Inte minst känns arbe-
tet oerhört viktigt och menings-
fullt!  



”Här handlar det inte  
  bara om folkhälsa,  
  utan också om trygghet 
  och integration.”

GO FBG!
GO FBG fyller ett år. Ett projekt som startades för att ge barn och 
ungdomar chansen att prova på idrottsaktiviteter, öka chanserna 

för föreningarna att få nya medlemmar och samtidigt stärka 
trygghetsarbetet i Falkenberg. Hur har det gått?

— Sportsommaren blev en succé med 1.627 besök, hösten och vin-
tern hade fullsatta helgaktiviteter och nu ska vi etablera en ny bas-
ketförening i Falkenberg, säger Enis Bekteshi som är projektledare.

BRA INITIATIV:

Namn: Enis Bekteshi
Ålder: 31 år
Bor: I centrala Falkenberg
Gör: Studerar till byggingenjör och 
jobbar med GO FBG.
Familj: Fru, två pojkar 6 och 5 år, 
mamma, bröder och syster. 

VILL DU OCKSÅ TESTA VILKEN SOM ÄR DIN IDROTT?  KOLLA VAD SOM ÄR PÅ GÅNG PÅ FB.COM/UNGFALKENBERG/

Bakom projekt GO FBG står bland andra 
Falkenbergs kommun, RF-SISU Halland, 
Framtidsbanken, Region Halland samt 
det lokala föreningslivet. Det började med 
fotboll på Sloalyckan och i Falkagård och 
blev en plattform för spontanidrott och 
prova-på-aktiviteter där föreningarna 
fick visa upp sin sport och verksamhet 
för barn och ungdomar i hela Falkenbergs 
kommun. 

Här handlar det inte bara om folkhälsa, 
utan också om trygghet och integration. 
GO FBG jobbar förebyggande och främ-
jande, menar Enis Bekteshi.

— Jag själv har varit ungdom. Då som nu 
är det väldigt vanligt att man inte gör sär-
skilt mycket. Det är lätt hänt att rastlös-
heten leder till tråkigheter om man inte 
aktiverar sig. Här får man träffa kompi-
sar från hela stan i ett positivt samman-
hang och göra något kul, helt kostnads-
fritt. Ungdomarna fick testa olika sporter, 
se vad de tycker är kul och komma i kon-
takt med en förening för att fortsätta att 
vara aktiv. Friidrott, olika racketsporter, 

fotboll och flaggfotboll, basket, boule, 
stand up paddle lockade till 1.627 besök 
av 200-250 personer. Vi visste ju inte på 
förhand hur stort intresset skulle bli, eller 
att vi skulle fortsätta in på hösten och 
vintern, säger Enis. 

FULLT PÅ FREDAGSKVÄLLARNA
Som projektledare har Enis samlat för-
eningslivet, som har hjälpts åt att leda de 
svettiga, roliga och populära basket- och 
fotbollsträningarna under helgkvällar i 
Tångaskolans idrottshall. 
 — Fredagsfotbollen har lockat 30-35 
ungdomar varje kväll och runt 20-30 på 
söndagsfotbollen. Lördagskvällar hade vi 
7-8 ungdomar på basketträning i början, 
men intresset har vuxit successivt. Vi hade 
upp till 20 deltagare i snitt under basket-
passen. Syftet är att ungdomarna ska få 
en fortsättning som aktiva i en klubb, men 
det finns ingen basketklubb i kommunen. 
Just nu, alltså. Men inom 1-2 år hoppas vi 
att organisationen är klar kring en egen 
basketförening – Falkenbergs Basket. Tills 
dess samarbetar vi med Varbergs Basket 
för att få till matcher och annat.

GEMENSKAP OCH KONTINUITET
Enis Bekteshi studerar till byggingenjör 
och jobbar som projektledare för GO FBG 
parallellt. Men han är också en passione-
rad fotbollsspelare. 

— Min familj flydde från Kosovo 1992, 
då var jag bara något år gammal. Vi har 
bott i Stockholmsområdet, i Örebro innan 
vi flyttade till Heberg här i Falkenberg. 
Sedan blev det Ginstvägen i Skogstorp. 
Nu bor min familj i centrala Falkenberg. 
Jag har haft en fantastisk uppväxt, tycker 
jag. Med mycket fotboll! Jag spelade i Staf-
singe i nästan 10 år. Sedan gick jag över till 
Rinia och har varit där sedan dess. Efter 
den här säsongen, om jag är frisk och spel-
klar, har jag spelat fler matcher i A-laget 
än någon annan. Nu är jag även tränare 
och sitter i styrelsen för föreningen. Fot-
bollen är min stora passion. Det roligaste 
och bästa med GO FBG för mig är att pla-
nera, se hur projektet utvecklas. Det hän-
der saker konkret. Idrotten ger ungdomar-
na gemenskap, kontinuitet och struktur 
i livet. Och det finns en sport för alla. 
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Tack för att vi får vara med och  
utveckla framtidens Falkenberg.

ANNONS

PLATS FÖR LEK

Närhet till roliga och spännande lekplatser spelar en viktig roll i 
barns liv. Särskilt idag när vi ser att stillasittandet ökar. Lekplat-
serna kan hjälpa barn att utvecklas fysiskt, mentalt och socialt. 
Genom leken utmanas och lär sig barnen bemästra olika moment 
och kan uppleva en känsla av framgång när de lyckas, vilket gör 
att såväl kreativitet såväl som fantasi utvecklas. För Fabo är det 
viktigt att kontinuerligt satsa på att utveckla nya och spännan-
de och säkra lekplatser i våra områden.

Just säkerheten är viktig då lekplatsen skall vara en trygg plats 
att vistas på. Därför finns ett omfattande säkerhetsarbete kring 
våra lekplatser och de kontrolleras och besiktigas regelbundet. 
Informationsskyltar har satts upp på varje lekplats där det står 
vart man vänder sig i händelse av olycka eller att något är tra-
sigt på lekplatsen.

Tipsa gärna oss om hur våra lekplatser kan bli bättre! 

Visst är det roligt att leka! För många barn är lekplatserna en naturlig samlingsplats där de kan 
träffa kompisar och ha kul. Lekplatser är viktiga för barns både sociala- och fysiska utveckling. 

I en tid när barns hälsa diskuteras mer och mer och stillasittandet ökar är det viktigt att vi skapar 
naturliga och inspirerande platser som uppmuntrar till lek och rörelse.
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I BOSTADSKÖ

1
LÄSARBILDER
Under mars månad bad vi hyresgäster att skicka in en vårig bild.  
Här ser ni två bilder från våra hyresgäster. 

Siffrorna avser 2021.
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HJÄLP  FABO-
HJÄLTARNA 
ATT HITTA FRAM 
TILL GODISHUSET

VÅRPYSSEL
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FABONYTT

Behöver du hjälp att byta glödlampor eller sätta upp en gardinstång? Vi hjälper dig!
Fabo Hemservice hjälper dig med sysslor i hemmet som du kanske inte kan eller  
hinner själv. Och kom ihåg – den eller de som kommer från oss visar alltid legitimation! 

Vill du ha hjälp av Hemservice? 
Maila eller ring oss med ditt önskemål till servicecenter@fabo.se alt. 0346- 88 66 00, tonval 2. 
Så återkommer vi till dig med en kostnad för arbetet. Läs mer på fabo.se/hemservice 

TRYGG & SÄKER MED 
FABO HEMSERVICE!

Nu kan man träffa på antingen  
Securitas eller PSG Bevakning  
på våra områden. De är båda  
vaktbolag men har olika upp- 
gifter på våra områden.

NYTT VAKTBOLAG
Vid störning på kväll och helg ringer du 
det vanliga numret (Securitas) som i sin 
tur bedömer ärendet och skickar ut väk-
tare (PSG) i de fall de behövs. Numret 
du ringer är: 010 – 470 51 50. 

NU ÄR DET 
ÄNTLIGEN 
DAGS FÖR
BILPOOLEN!
Du som hyresgäst har nu möjlighet att hyra vår 
elbil när den inte används av vår personal. 

Bilen står placerad utanför vårt huvudkontor 
på Möllegatan 2 och bokas enkelt via appen 
Ezeride Share. 

Perfekt att hyra 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 

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 har vi tillsammans med FABO genomfört flera 
projekt, såväl nyproduktion av hyresrätter som upprustning 
av befintliga fastigheter Just nu pågår bland annat  
nyproduktion av ett LSS-boende i Stafsinge. 

Läs mer på ncc.se

Tillsammans skapar 
vi framtidens Halland

ncc.se

  Hänga upp eller ta ner gardiner
  Flytta lättare möbler och mattor
  Hämta/ställa upp enstaka saker i 

 vinds- och källarförråd.
  Byta glödlampor, proppar och batterier

ANNONS

EXEMPEL PÅ VAD  
FABO HEMSERVICE 
KAN GÖRA FÖR DIG
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SEDAN 1945 HAR SPELARE, i generatio-
ner, fightats för sitt lag. Bänaredsvallen 
ligger insprängd mellan åkrar och en ko- 
hage. Idrottsplatsen ägs av grisbonden 
Sven som bor bakom målet.

– Han får förresten rycka in och spela när 
det behövs. Det är mycket kult över Bäna-
red. Exempelvis har vi bara ett bås och det 
är till hemmalaget. Så är det bara hos oss, 
säger Jonas.

Det har genom åren varit mycket snacki-
sar om klubben och ryktet har länge varit 
att det här var laget man mötte när man 
ville samla enkla poäng.

– Men nu har vi både ett A- och B-lag och 
förra året klättrade vi upp till division 5. 
Det är naturligtvis väldigt stort för oss. Vi 
har höjt nivån på hela klubben, både när det 
kommer till tränare och på styrelsenivå.

Men något storhetsvansinne råder inte. 
För Bänared är det viktigt att behålla den 

genuina känslan och stoltheten.
— Vår slogan är ”Klubben för alla, laget som 
aldrig ger upp” och det stämmer verkligen. 
Hos oss får alla chansen och här blir man 
väl omhändertagen. Det är viktigt, inte 
minst för många ungdomar, att fotbolls-
glädjen hålls levande. 

MR. BÄNARED
Ingen mindre klubb sköter sig själv – utan 
det krävs sanna eldsjälar. I Bänared heter 
den mannen Erling Åkesson.
 
— Han är Mr. Bänared i egen hög person. 
Han sköter gräsklippning, tvättar kläder 
och ritar linjer. Vi ska vara oerhört tacksam-
ma för Erling, det är svårt att driva ideell 
förening utan en sån person, menar Jonas. 

Förutom Erling, håller Bänared sin vikti-
ga verksamhet igång tack vare sponsorer. 
Fabo är en av dem.

— Stödet är superviktigt då vi är en liten 
förening som inte är särskilt starka ekono-

miskt. Och allt kostar, anmälningsavgifter 
och spelarlicenser bland annat. Det känns 
oerhört fint att våra sponsorer är med och 
bidrar till att den lilla fotbollen kan få leva. 
Den är ju så viktigt!

VIKTIGT ATT ALLA FÅR VARA MED
Jonas berättar att han brinner för att hålla 
spelglädjen igång - hos alla – oavsett ålder 
eller bakgrund.

— Vi har fått en del spelare från andra lag 
som har varit nära på att sluta för att kon-
kurrenssituationen har varit för tuff. Vi har 
lyckats fånga upp dem och hos oss har de 
fått en nytändning! Det är viktigt att man 
inte lägger av utan kanske hellre går ner 
en division för att få tillbaka spelglädjen. 

Inför årets säsong är spelarna i IFK Bäna-
red supertaggade!

— Alla är pepp och jag tror vi har goda chan-
ser att bli ett mittenlag i tabellen, avslutar 
Jonas Atthage. 

I över 70 år har IFK Bänared kämpat med att inte vara sämst 
i Halland. Ett tag hade man svenskt rekord i störst förlust.  

– Men vi ger aldrig upp och nu har vi faktiskt klättrat upp till 
division 5. Bänared är klubben för alla kämpar och här får 

alla vara med, säger Jonas Atthage, ordförande.

KULTKLUBBEN 
FÖR ALLA SOM 
INTE GER UPP

FABO
SPONS

RAR

Erling Åkesson och Jonas Atthage på träningen. Eldsjälar och sponsorer håller liv i IFK Bänared med mottot ”Klubben för alla, laget som aldrig ger upp.”
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”Det känns oerhört fint att våra
sponsorer är med och bidrar till

att den lilla fotbollen kan få leva.
Den är ju så viktigt!”

J O N A S  AT T H AG E ,  O R D F Ö R A N D E



FIRAR MED
VIVEKA

ÄR SAKEN
IBLAND

JÄMFÖR
KORT

GÅTT I
KVAV

UTDÖTT
ZEBRA-
DJUR

CESIUM

GJORDE
MAN ARME-

RINGEN

EFTER DI
HOS

THOMAS

ÖVERROCK

BENGTZING

INNEHAFT UTDRAG

EDERADE

HAR LÅNG
TEXAS-
GRÄNS

SYNLIG

SKOGS-
HÖNA

SKYMT

KRAFTIG

START

GESSLE
TRÄNARE

OKEJ

FÖRE
VEGAS

SÅDANT
HÖRDES
EJ FRÅN
DEN SOM

AUBER-
GINE

KLIPPA UT

ÄR INTE
ISLAND
MED I

BELYSA

BLOMSTER-
GIRLAND

SNOK

GLÖD

OLOF

HAN MED
SKANSEN

KAKA RANKA

PUNKARE
MED KASK

HÅN

TYDLIG

FÖREBILD

MYCKET
PENGAR

SYMBOL
FÖE

STEVE
JOBS

HÄRIFRÅN
FÅR VI

LÖJROM

VEDTRÄ

SKYDD

ÄR VISS
HUMOR

GÖSTA PÅ
SCEN

ESKALERA

SPELADE
LENNON

TRIX

SALO

VILL
SOMLIGA
HA SUPEN

PUBLIK-
DRAGARE

CRAZY

HETTE EN
MAN

TROPISK
LILJA

SNURRIG

TINGA

OVUM

STÄNDIGT
KAN VARA

BASTURÖKT GIBSON

HERR-
GÅRD

TRÄFFAS

HÖRS
MÅS

LASSO

GÖR MAN
PÅ EN
LISTA

KVALSTER

GIGANT

STÅNG

BUKETT HAMMAR-
STRÖM

TANKS-
SKYDD

SMINKAT
GÄNG

PIGGAR
UPP I

KOPPEN

FLOD

GÖK I
FINLAND

VAR-
DAGLIG

SKIT-
STÖVEL

SÅRSPÅR

MONTERAD

...SHOP
BOYS

VAR NOG
INTE GIT

SKOTT

BLY

SILVER

QUERCUS
ROBUR

VINTER-
VERKTYG

JULIUS

AVSKILJA

SPRICKER SUND

VÅRKRYSSETNY GRANNE?

BEHÅLL OCH AKTIVERA DINA POÄNG
När du skrivit kontrakt på en lägenhet noll-
ställer du dina köpoäng. För att aktivera de 
igen loggar du in på Mina Sidor. Detta kan du 
göra direkt efter du skrivit på kontraktet, så 
börjar dina kö-poäng att räknas igen

TIPS!Tack till alla som tog sig tid och 
svarade på enkäten angående tid-
ningen Hemkänsla och grattis till 
Per, Marianna, Kjell, Emma och 
Anna som vann varsitt FBG- 
presentkort.

TACK!

TVEKA INTE ATT TIPSA OSS OM DU TROR ATT DET SKER 
OTILLÅTEN ANDRAHANDSUTHYRNING i ditt bostadshus! 
Genom att göra det kan du hjälpa oss att se till att all andra-
handsuthyrning sker på rätt sätt och vi kan istället erbjuda fler 
förstahandskontrakt till personer som söker lägenhet via vår 
bostadskö. Har du sett eller hört något misstänksamt om detta? 
Kontakta oss via telefon 0346–88 66 00 eller mejl info@fabo.se  

Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut sin lägen-
het i andrahand utan hyresvärdens samtycke och ta emot en 
hyra som är för hög. Det är även brottsligt att förmedla, sälja 
och köpa hyreskontrakt. Straffet för att förmedla, sälja eller 
köpa hyreskontrakt är böter eller fängelse.  

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.  

DU HAR VÄL 
INTE MISSAT  
ATT PRENUMERERA  
PÅ VÅRT NYHETSBREV?

UPPDATERA

DIN E-POST PÅ

MINA SIDOR!

SE TILL ATT VI HAR RÄTT E-POSTADRESS TILL DIG SÅ ATT DU KAN FÅ 
VÅRT NYHETSBREV OCH ANNAN VIKTIG INFORMATION. Passa även på 
att även uppdatera ditt mobilnummer då vi ibland behöver skicka ut information 
snabbt till dig som hyresgäst. 
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SWISHA TILL 
900 1223
SKRIV: AKUT

Foto: Antti Yrjönen / FCA

svenskak yrkan.se/act

Tillsammans kan vi vara en tillflykt i oro, nöd och krig.

Act Svenska kyrkans partner i Ungern förser 
människor som flyr kriget i Ukraina med mat,
vatten och hygienartiklar. 

DIN GÅVA BEHÖVS NU!

DE SOM DRABBATS
AV KRIGET I UKRAINA
BEHÖVER DITT STÖD.

SWISHA TILL 
900 1223
SKRIV: AKUT
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Tillsammans kan vi vara en tillflykt i oro, nöd och krig.

Act Svenska kyrkans partner i Ungern förser 
människor som flyr kriget i Ukraina med mat,
vatten och hygienartiklar. 

DIN GÅVA BEHÖVS NU!

DE SOM DRABBATS
AV KRIGET I UKRAINA
BEHÖVER DITT STÖD.


