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ETT MÄRKLIGT ÅR. Det är svårt att föreställa sig 
att ett virus kan påverka oss på det sätt som det gör. 
Hade någon för ett år sedan berättat att världen 
kommer att stanna av, ekonomin kommer att brom-
sas, våra medarbetare och kunder kommer att upp-
manas att hålla avstånd till varandra, skulle jag haft 
svårt att tro på det. Men så blev det. Det blev, ett 
minst sagt, annorlunda år.

PANDEMIN PÅVERKAR OSS PÅ OLIKA SÄTT. Jag 
väljer att fokusera på de möjligheter det kan medfö-
ra. Det är sällan en omställning gått så snabbt som 
den har gjort gällande vårt sätt att tänka och agera. 
Vi träffar varandra även nu men på ett nytt sätt via 
digitala lösningar för att undvika smittspridning. 
Kanske blir detta ett nytt sätt att träffas även framåt 
när pandemin klingat av. Klart är att vi behöver stäl-
la om vårt sätt att leva, dra ner på vårt resande och 
tänka mera hållbart.

DET KÄNNS BRA ATT som kommunalt bolag verka på 
just hemmamarknaden där vi kan vara en naturlig 
del av att stärka det lokala engagemanget och mark-
naden. Kanske kan det gamla ordspråket ”gräv där 
du står” få en ny innebörd och vi får upp ögonen för 
det som finns på nära håll. 
 
VI BEHÖVER ALLA HJÄLPAS ÅT att just tänka om 
och tänka nytt, vi har flera utmaningar kvar att han-
tera. Vi behöver bli bättre och snabbare i omställ-
ningen mot ett grönare samhälle och här kan alla 
bidra genom att tänka på hur vi sorterar vårt avfall, 
hur vi förbrukar vårt vatten och vår energi. 

FABO GENOMFÖR SATSNINGAR på 
alla områden såväl som installation av 
solceller och elbilar. Vi rustar för att 
ta hand om vårt avfall, vi sparar på 
vårt vatten men vi behöver hjälp där 
en rätt sorterad förpackning gör skill-
nad, där en grad lägre på ter-
mostaten gör skillnad, där 
en avstängd kran vid tand-
borstningen gör skillnad. 
”Många bäckar små…” kan 
man säga, för att lyfta fram 
ett annat ordspråk. Till-
sammans hjälps vi åt för 
en mer hållbar framtid. 

CHRISTIAN KYLIN VD FABO:
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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. Besök vårt forum Frågor & Svar på Fabo.se. En tjänst 
som du kan använda dygnet runt. Du finner 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 mars till september.

FRÅGA OSS! 

Ställ dina frågor i 
vårt forum eller 
mejla dina frågor till 
info@fabo.se

HUSDJUR
Får jag ta med min hund och 
katt när jag flyttar till er? 

SVAR: Ja, i våra lägenheter 
får du ha hund och katt. 
Du ska rasta din hund/katt 
under ordnade förhållan-
den och utanför fastigheten. 
Koppla din hund och plocka 
upp efter den. Tänk på att 

om detta inte 
sköts kan det 
ses som en 
störning, där-
för är det vik-
tigt att både 
plocka upp 
efter och inte 

låta hunden 
skälla i sin 
ensamhet i 
lägenheten.

BOSTADSKÖ
Jag har nyligen registrerat 
mig i er bostadskö, hur 
behåller jag min plats?

SVAR: Du behåller din plats 
genom att logga in på ditt 
konto minst en gång om 
året. Passa då på att se över 
dina uppgifter så de stäm-
mer. För varje dag du står i 
vår kö får du en köpoäng. 

RENOVERING
Får jag måla om i min 
lägenhet?

SVAR: Du får göra mindre 
renoveringar som tapetse-
ring/målning om de utförs 
på ett fackmannamässigt 
sätt. Du får inte ändra plan-

lösning. Tänk på att du alltid 
måste kontakta lägenhets-
förvaltaren innan du börjar 
för att få tillåtelse och råd 
kring hur du ska gå tillväga.

GRIEG
Vi ska flytta in på Grieg och 
undrar om eluttagen i taket 
följer den nya standarden?

SVAR: Ja, det stämmer, de 
följer den nya standarden. 
All nyproduktion och reno-
vering där vi byter ut all el 
följer de nya direktiven och 
därför sätts dessa uttag upp. 

ÅTERVINNING
Kan man hämta ett kort till 
återvinningscentralen hos er?

SVAR: Självklart, som hyres-
gäst hos oss får du ett kort 
som är laddat med sex töm-
ningar på återvinningscen-
tralen Sandladan. Varje års-
skifte laddas ditt kort med 
sex nya tömningar. Kom 
ihåg att det också finns 
miljöhus vid våra fastigheter 
där du kan sortera och 
slänga avfall så som plast, 
kartong, papper osv. Kor-
tet är gratis så länge du är 
hyresgäst hos oss!

FR
Å

G
O

R
 &

 S
VA

R

FOTO: PHOENIXNS/SHUTTERSTOCK.COM

hemk änsla 2020  |   3   



KUL
4   |   hemk änsla 2020



»När staden satsar engagemang och 
pengar på ett projekt som Argus är det 
en tydlig signal. Man vill något. Man vill 
ge Falkenbergsborna ett rikt kulturliv« 
Häng med Andreas Sköld på Falkenbergsrevyn till 
vårt nya kunskaps- och kulturcentrum.

TUR
När du svänger in till Falkenbergs centrum 
möts du idag av en förändrad stadskärna. 
Flera nya byggnader med spännande arki-
tektur växer fram och inrymmer allt från 
boende till kontor och kultur. En av bygg-
naderna som utmärker sig är Argus, som 
dessutom är kommunens största investe-
ring någonsin. Argus är ett kombinerat kul-
turhus och kunskapscentrum men framför 
allt en mötesplats. Hemkänsla lät Andreas  

Sköld guida oss i de rymliga och ljusa loka-
lerna och bad honom berätta om vad ett 
sådant hus kan betyda för Falkenberg. 
 – Jag känner att det är ett hus som lever, 
det är inspirerandet att bara få vara här, 
mitt i ett flöde av människor som är på 
gång att göra något kreativt, säger Andreas 
där han står i den luftiga foajén och sveper 
med händerna i en vid rörelse som för att 
visa oss hela huset i en enda gest.

VEM ÄR ANDREAS SKÖLD? 
Andreas Sköld är sedan ett år tillbaka 
delägare av Falkenbergsrevyn där han 
har varit med sedan 2014 som både 
manusförfattare, regissör och 
skådespelare. Han växte upp i Västerås 
men bor numera i Galtabäcks Hamn, 
med havet som granne och utsikt mot 
Glommens fyr.
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De flesta av oss känner Andreas som 
den roliga och smått galna skådisen i Fal-
kenbergsrevyn. Sedan 2014 har Andreas 
varit en viktig del av Falkenbergs kultur-
liv. Men mer än så, Andreas har sedan 
barnsben funnits i en miljö full av musik 
och kreativitet. Hans föräldrar är musi-
ker som jobbat med både opera och kör 
och Andreas växte upp i en miljö där att 
stå på scen och befinna sig i kulturinsti-
tutioner har varit nästan självklart. Där-
för tyckte vi att han skulle bli en perfekt 
och inspirerande guide. 
 Vi vandrar vidare från foajén in till 
biblioteket. Andreas slår ut med armarna 
igen och andas in djupt som för att in- 
supa miljön.
 – Bibliotek har alltid stått mig varmt 
om hjärtat. Det är en spännande plats 
som rymmer så många berättelser, både 

ur fantasin och verkligheten, inom 
samma väggar. Här kan du gå in i en 
annan värld, i någon annans tankar och 
känslor. Du kan hämta kunskap från fak-
taböcker, läsa en tidning eller låta dig 
svepas i väg i en skönlitterär berättelse, 
säger Andreas.
 I korridorerna möter vi ungdomar från 
Falkenbergs gymnasieskolan, Kultursko-
lan och UngFbg som alla har sina lokaler 
i huset. 
 – Alla former för att ta tillvara på ung-
domars lust, intresse och engagemang 
gör mig otroligt glad. Det är så viktigt för 
de unga att det finns en plats där deras 
lust att dansa, eller spela teater, eller ett 
instrument kan komma till uttryck. Här 
i Argus kan alla dessa intressen mötas, 
menar Andreas.
 När vi till slut når till Argus stora sal 

med plats för cirka 300 personer och en 
stor scen där en flygel liksom står och 
väntar på Andreas. Han sätter sig till 
rätta och börjar spela. Sen intar han sce-
nen med en naturlig självklarhet.
 – Det här är så magiskt, en så fin scen 
som vem som helst kan hyra. En lokal 
som är bra för så många ändamål. Det ger 
fler möjligheter till skapandet både för de 
som finns i huset som Kulturskolan men 
även för föreningar, organisationer, före-
tag... här andas det demokrati, möten och 
fortbildning, säger Andreas.
 Vid den ljusa aulan avslutar vi vår gui-
dade visning och på väg ut möter vi ett 
myller av både skolungdomar och besö-
kare som alla är på väg att på något sätt ta 
del av Falkenbergs nya satsning på kultur. 
Ett levande hus som många människor i 
kommunen redan tagit till sitt hjärta. 
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Jag föddes i Nyköping men flyttade till Västerås vid 2 månaders ålder. Det var i Västerås med omnejd som min karriär fick sin start. En 
10-årig Andreas satte upp sin första stora musikal som involverade ett 30-tal skolkamrater. Den gången stod jag inte på scenen utan 
skötte manus, regi och ljus. 13 år gammal startade jag, tillsammans med Anders Stark en egen barnteaterverksamhet som under sina 15 
fortsatta år kom att växa stort. Som 16-åring fick jag chansen att spela med i Västeråsrevyn - en dröm för en kille som showat sedan 
barnsben på “teatern” där hemma. Vad jag inte visste då var att allt detta var starten på olika vägar i livet. Vägar som sedermera lett 
vidare till nya vägar som till sist letat sig fram till allt det som är jag idag.

ANDREAS
ANDREASOM
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RENOVERINGEN AV TRÖINGEBERG. Hela 
fastigheten får nya vatten- och avloppstammar, ny 
närvarostyrd LED-belysning i trapphus, målning av 
entréer och trapphus. Badrummen får nytt kakel 
upp till tak, klinker på golv, nytt tvättställ med 
kommod, engreppsblandare och vikbara 
duschväggar. Köket får nya skåpsstommar, luckor 
och lådor, ny spis med glaskeramikhäll och 
varmluftsugn, ny kyl/frys, diskbänk med ny 
blandare, nytt kakel och laminatbänkskiva.

ILLUSTRATION: COMBIFY AB
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TRÖINGEBERG 
BLIR MODERNT
Tröingebergs läge på en höjd i det annars ganska platta Fal-
kenberg och dess närhet till både hav, naturen och centrum 
gör det till ett mycket populärt bostadsområde. Men husen 
är i stort behov av renovering och en uppdatering till dagens 
standard.
 
 – Vi förvaltar fastigheterna inte bara för de som bor där idag 
utan även för våra kommande generationer. Renoveringen är en 
investering i framtiden, säger Maria Lannér Barkström, kund- 
och hyreschef på Fabo.
 Sedan sommaren pågår en omfattande renovering av Fabos 
fastigheter på Tröingebergsvägen 15 A till H och Bergåsavägen 1 
A till D. Husen är snart 50 år gamla och i stort behov av renove-
ring då bland annat de tekniska systemen i fastigheten har upp-
nått sin livslängd och inte lever upp till dagens krav.
 – Vi använder både badrum och kök på ett nytt sätt idag. 
Bland annat duschar vi oftare än på 70-talet då husen byggdes. 
Vid renoveringen kommer badrummen att få moderna ytskikt 
som möter dagens krav, förklarar Maria.
 Fabo tar just nu ett helhetsgrepp på fastighetsbeståndet och 
Tröingeberg är det andra renoveringsprojektet efter Herting 
som nu är färdigt. För de som bor i fastigheterna innebär det en 
period med byggstök och ändrade hyror efter renoveringen. 
 – Jag förstår att en del tycker att det är bra som det är. Men 
en totalrenovering av detta slag är nödvändig för att fastigheter-
na ska fungera i många år till framö-
ver. Vi tycker att Tröingeberg är ett 
fint område med mycket potential 
och vill gärna ta hand om det, säger 
Maria.
 De boende i fastigheten har fått 
möjlighet att välja att stanna kvar 
under byggtiden eller få evakue-
ringslägenhet. De som väljer att bo 
kvar får ersättning i form av nedsatt 
hyra under tiden arbetet pågår i den 
egna lägenheten. Samtidigt har Fabo 
ordnat med tillgång till dusch, toalett 
och kök när det behövs, både i en 
dusch/wc-vagn samt i daglägenheter.
 – De flesta har valt att bo kvar under arbetet. För de som valt 
evakuering eller som av någon anledning inte kan vara kvar så 
ordnar vi med evakueringslägenhet och hyresgästen betalar då 
den lägsta hyran, berättar Maria.
 Hyresgästerna har möjlighet att välja två färgkoncept för bad-
rum och kök, en med varm färgskala och en med kallare. 
 – Många uppskattar möjligheten att välja färgton och vi har en 
bra dialog med hyresgästerna via en dialoggrupp, säger Maria.  

Bilderna visar färgvalet varmt.
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Råd från en 
miljövärd

När det gäller vår miljö kan alla 
göra något! Och enklast är att 
börja i det egna köket genom att 
slänga soporna i rätt kärl och 
påsar. En liten insats från dig men   
med stor betydelse för vår miljö.

– Det är enkelt att sortera rätt redan i 
ditt hem, det ger vinster både på lång 
sikt för miljön men även för dig som 
hyresgäst på kortare sikt, kostnaderna 
för att hantera felsorterat avfall påver-
kar hyran, berättar Ulf Andersson, 
miljövärd på Fabo.
 Under året 2018 slängdes det cirka 1,3 
miljoner ton matavfall i Sverige. En stor 
del av det kan vid rätt sortering hante-

ras på ett miljövänligt sätt, exempelvis 
komposteras eller användas som energi-
källa. Plast, papper, kartong, metall och 
glas kan återvinnas när du slänger det i 
rätt kärl i miljöhuset.
 – Om du till exempel lägger matav-
fallet i en plastpåse och slänger den i de 
bruna kompostkärlen så tar inte Vivab 
det. Det innebär mycket extra jobb för 
oss som måste sortera det en gång till, 
berättar Ulf.
 Fabo har gjort en rejäl insats för att 
göra miljöhusen tillgängliga och det ska 
vara enkelt att förstå vad som ska släng-
as var. I miljöhusen, ovanför varje kärl, 
finns det skyltar som visar med text och 
bild vad som ska slängas där.

 – De flesta sorterar rätt, men de få 
som inte lärt sig att sortera än ställer till 
det för alla, menar Ulf.
 Felsorterat avfall som återvinningsbi-
larna inte tar får miljövärdarna ta hand 
om, lasta på en kärra och köra till åter-
vinningscentralen där de får sortera 
för hand. Det blir höga kostnader som i 
längden påverkar hyressättningen.
 – Om du är osäker på hur du ska göra 
får du gärna komma fram till oss och 
fråga. Vi har haft många trevliga samtal 
med folk som när de lärt sig att sortera 
förstår hur viktigt det är, säger Ulf.
 – Dessutom blir det mycket trevligare 
inne i miljöhusen om rätt avfall ligger i 
rätt kärl, menar han. 

ALLA KAN GÖRA NÅGOT
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–––––––––––––––––––––––––––––––––

ULFS TIPS – DET ÄR VIKTIGT 
ATT DU LÄGGER RÄTT SAK I 
RÄTT KÄRL!

–––––––––––––––––––––––––––––––––

DESSA KATEGORIER FINNS
• Brännbart
• Matavfall
• Färgat glas
• Ofärgat glas
• Wellpapp
• Småbatterier
• Returpapper
• Pappersförpackningar
• Lågenergi- och glödlampor
• Metallförpackningar
• Hårda och mjuka plast- 
 förpackningar

–––––––––––––––––––––––––––––––––

DETTA KAN DU LÄGGA
I DEN BRUNA PÅSEN
• Skal från frukt, grönsaker, 
 ägg och skaldjur
• Mindre ben och rester från kött,  
 fisk och fågel
• Pasta, ris och potatis
• Gryn och mjöl
• Bröd, kex, kakor och godis
• Kaffesump, kaffefilter och te
• Ost och pålägg

–––––––––––––––––––––––––––––––––

DETTA SKA DU INTE LÄGGA 
I DEN BRUNA PÅSEN
• Tobak, fimpar, snus, tuggummi
• Blöjor, tvättservetter och övriga  
 hygienartiklar såsom intimskydd
• Blommor, växter, trädgårdsavfall
• Dammsugarpåsar
• Kattsand och spillning

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Tänk på att glas, metall, plast och 
andra förpackningar ska läggas i 
rätt kärl i miljöhusen. Titta på 
bilderna om du är osäker eller 
fråga en miljövärd.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
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BONYTT

När Åsa skulle välja in på gymnasiet fanns det 
ingen frisörlinje i Falkenberg och hon kände 
sig heller inte redo att flytta så valet föll på 
omvårdnadsprogrammet. Ett yrke hon också 
jobbade med i några år. Men tanken på fri-
söryrket låg där i bakhuvudet och gnagde 
hela tiden. 
 – Jag har velat bli frisör ända sen jag var liten. 
 Till slut efter fler år inom olika yrken bland 
annat vården och sin mammas affär, tog hon 
till slut steget och följde sin dröm och började 
på Svenska Frisörskolan i Göteborg i januari 
2017, där hon även träffade sin blivande kol-
lega Marie. När Åsa tog sin examen i decem-
ber samma år fick hon jobb som frisör. Men 
drömmen stannade inte där.
 – Redan sen jag gick i frisörskolan dröm-
de jag om min egna salong som jag skulle få 
inreda själv.
 Första steget att nå målet med en egen 
salong börjande med att Åsa fick sitt gesäll-

brev i maj och valde att starta eget företag. 
De första ett och ett halvt åren hyrde hon 
stol. Under tiden planerade hon för en egen 
salong. Av erfarenhet visste hon att det är 
svårt med parkering i centrum, och idén om 
en frisörsalong en liten bit utanför stan växte.
 Efter flera besök i olika lokaler där ingen 
kändes helt hundra, dök den upp. Lokalen på 
Grieg. Sen gick det fort. Kontraktet skrevs i 
mars och drygt ett halvår senare, den 7 sep-
tember slog Salong Beauty upp dörrarna där 
även Marie hyr en stol.
 – När jag berättade för Marie att jag skulle 
öppna min egna salong så valde hon att följa 
med mig vilket jag är så tacksam för.
 Salongen har varit öppen i snart 2 månader 
och både gamla och nya kunder har hittat dit. 
De boende i området, speciellt de äldre, är 
positiva att det öppnat en frisörsalong så nära.
 – Jag som utbildad undersköterska är väl-
digt mån om våra äldre människor i samhäl-

let och ser det som något positivt att jag lig-
ger så nära Bovieran så de äldre som bor där 
har nära för att bli fina i håret.
 Åsa och Marie trivs verkligen i varandras 
sällskap och de har följt varandra hela vägen 
från att de gick frisörskolan, tagit gesällen och 
jobbar ihop. Nu siktar de på att göra nästa 
mål och dröm ihop, att ta mästarbrevet*. 

*Mästarbrevet är det högsta beviset på 
yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och 
garanterar förutom stort yrkeskunnande och 
erfarenhet även pålitlighet som hantverks- 
företagare. 

Tredje och sista etappen av Greig är klar och alla 94 
lägenheter har nya hyresgäster. I lokalen på området 
har Åsa Jacobsson öppnat Salong Beauty. 

ÅSA FÖLJDE SIN DRÖM!

SLÖINGE
Med närhet till skogen och ett sten-
kast från Sveriges kanske godaste glass 
– Sia Glass, ligger nu ett nybyggt två- 
våningshus med sex lägenheter.

Här bor man med cykelavstånd till både 
frukostfrallor på Solhaga Stenugnsba-
geri, kaffe från Slöinge kafferosteri och 
mathantverk från Gudmundsgården. 
Runt hörnet har du även närheten till 
skogen, och är du sugen på en löptur 
finns en härlig slinga i skogen precis vid 
Slöinge IP. 
De nyproducerade lägenheterna på Alm-
gatan i Slöinge har 118 kvm boendeyta 
fördelat på två plan. En trevlig planlös-
ning med fem rum och kök inklusive en 
fransk balkong. Samtliga lägenheter har 
också en egen stensatt uteplats. I anslut-
ning till varje lägenhet finns det en asfal-
terad parkering. 
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Smart!

Ibland är det lätt att vara klimat

smart – hos oss får du bara el 

som har Sveriges enda riktiga 

miljömärkning, Bra Miljöval. 

Ta ett klokt beslut! 

falkenbergenergi.se 

034688 67 11
h
s
td

 



EN ANRIK KLUBB 
SOM SATSAR PÅ 

UNGDOMAR
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 – Medan andra idrotter gör elitsatsningar 
har vi av tradition satsat på bredden genom 
vår ungdomsverksamhet. Vi driver en utav 
kommunen största ungdomsverksamheter, 
året runt, varje vecka, säger klubbens ordfö-
rande Göran Blom.

FALKENBERGS TENNISKLUBB (FTK) har 
en av Sveriges förnämsta anläggningar, i alla 
fall om Göran Blom får sätta betyg. Och det 
går inte att förneka att läget vid Strandbaden 
på Skreastrand är unikt.
 – Många går förbi våra fina tennisbanor 
och det skapar en speciell stämning, det är 
mycket trevligt att spela här, menar Göran.
 Förutom banorna vid havet har FTK även en 
tennishall vid Herting. Allt som allt har klub-
ben cirka 600 medlemmar av vilka de cirka 
150 ungdomarna utgör kärnan i verksamheten.
 – Vi har tre professionella tränare som job-
bar hos oss. Det blir en hög kostnad men under 
alla dessa år som klubben funnits har det visat 
sig att det ger ett fantastiskt resultat. Tränar-
na är duktiga på att få barn och ungdomar att 
trivas med att spela tennis och engagera sig. 
 – Dessutom skapar vi möjligheter för soci-
alt umgänge förutom träningen, exempelvis 
kan barnen göra läxorna i hallen, umgås med 
träningskompisar, titta på film och vara ute 
och resa tillsammans under turneringar och 
klubbutbyten, berättar Göran.

FABO HAR VALT ATT SPONSRA FTK just 
på grund av deras fina satsning på ungdoms- 
verksamheten. Dessutom har klubben till-
sammans med trygghetsarbetarna på kom-

munen engagerat sig i utvalda områden vil-
ket har varit mycket framgångsrikt. 
 – Vi har ordnat spel för barn och ungdomar 
här och de har tyckt att det är jätteroligt. En 
av våra duktigaste juniorer just nu, en nioårig 
tjej, började spela vid ett sådant tillfälle. Hon 
är en blivande stjärna, spår Göran.
 På grund av Coronapandemin är arbetet 
med dessa barn lagt på is men planen är att 
återuppta det under hösten. 
 Men pandemin hade också en oväntad 
effekt för klubben. Sedan många år arrange-
rar FTK en av Sveriges största utomhustäv-
lingar, Strandbadsturneringen, med över 600 
matcher på tio dagar.
 – Tennisförbundet ställde in Båstad i år och 
satsade därför mer på Strandbadsturnering-
en vilket resulterade i bättre prispengar och 
det lockade hit hela svenska eliten, berät-
tar Göran.
 – Tyvärr fick vi inte ha mer än 50 personer 
samtidigt i området, så publikfesten uteblev. 
Men turneringen blev en succé där bland 
annat Rebecca Petersson vann damklas-
sen. Rebecca är rankad 44 i världen, berät-
tar Göran.

FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN på att spela 
tennis så finns det möjlighet att prova på för 
barn och ungdomar på lördagförmiddagar. 
Dessutom anordnar FTK andra aktiviteter som 
tennis för pensionärer, lunchtennis och drop-
in tennis med tränare. Göran tycker ändå att 
ungdomsverksamheten är det bästa med FTK.
 – Det är så kul att jobba med ungdomarna, 
det är alltid så positiv stämning, säger han. 

Sedan 1915 har Falkenbergs Tennisklubb varit 
en viktig del av kommunens idrottsliv, inte 

minst på grund av sin satsning på ungdomar.

Från vänster: Majken Eriksson,
Sara Rrahmani, Melina Bakiras
och Anton Svensson.

hemk änsla 2020  |   15   



DE STÅR PÅ
BARRIKADERNA
FÖR DEN LOKALA
ENERGIN

NÖJDA KUNDER GILLAR FÖRNYBART OCH PRISAT FÖRETAG

16   |   hemk änsla 2016

För Falkenberg Energi startade året fan-
tastiskt. Först fick Falkenbergs lokala ener-
gibolag beskedet att Sveriges mest nöjda 
företagskunder inom elhandel finns just 
hos dem. Knappt hade den glädjen lagt 
sig när Företagarna röstade fram företa-
get till Falkenbergs Hållbarhetspris. Ändå 
är detta inte de viktigaste framgångarna.

Redan vid årsskiftet kunde vd Bo Anders 
Antonsson, miljöchef Jens Melin och fjärr-
värmechef Magnus Hesselmar konstate-
ra att fjärrvärmen i Falkenberg under ett 
helt år levererats som helt förnybar. Kon-
verteringen kom i slutet av 2018. Då för-
svann den sista resten av fossil koldioxid 
från stadens fjärrvärmeproduktion, medan 
de mindre fjärrvärmenäten i Ullared och 
Vessigebro till 98 procent använder förny-
bart biobränsle. 

ETT FÖRNYBART FÖRETAG
Betydelsen av insatserna kan inte nog fram-
hållas. För genom att justera och ändra 
i bränslemixen har företaget det senaste 
verksamhetsåret kunnat sänka koldioxid-
utsläppen med ytterligare 189 ton. Därmed 
lyckades Falkenberg Energi med konst-
stycket att hålla ner koldioxiden för hela 
sin verksamhet till 70 ton under 2019, vil-
ket enbart motsvarar runt 50 personbi-

lars utsläpp under ett år. Hela 99,9 av ener-
gin är förnybar. Och då räknas all energi 
som använts, köpts och sålts av Falken-
berg Energi. 

KLIMATMÅLEN ÄR AVKLARADE
 – I praktiken har vi redan uppnått de 
svenska nationella målen om att senast år 
2045 inte ha några nettoutsläpp av växt-
husgaser, konstaterar miljöchef Jens Melin. 
Så vi ligger 25 år före den nationella tidpla-
nen. Det känns bra och absolut nödvändigt.
 Vad som sker i Falkenberg har betydelse 
lokalt, nationellt och globalt. För att nå de 
mål som världens länder kom överens om 
genom Parisavtalet 2015 krävs kraftfulla 
insatser och att länder, företag och privat-
personer ser över sina klimatavtryck. Fal-
kenberg Energi är redan där.

MILJÖMÄRKT EL FRÅN SOL,
VIND OCH VATTEN
Falkenberg Energi jobbar hårt både för 
att bidra med hållbarhet till alla kunder 
och för att minska det egna klimatav- 
trycket. Bland annat genom att enbart 
erbjuda el märkt Bra Miljöval, genom att 
leverera förnybar fjärrvärme och genom 
att satsa på energi från sol, vind och vat-
ten. Noteras kan att Bra Miljöval är Sveri-
ges tuffaste miljömärkning för el och Fal-

kenberg Energi var först med det valet.
 – Vi har som affärsidé att på ett affärs-
mässigt sätt bidra till ett hållbart samhälle 
genom att erbjuda förnybar energi. För Fal-
kenberg Energi är hållbarhet en vision som 
vi vill uppnå, säger vd Bo Anders Antonsson.

SOM RINGAR PÅ EN VATTENSPEGEL
Det väsentliga med verksamheten är att 
hållbarheten sprider sig. När Falkenberg 
Energi levererar förnybar energi påverkar 
det alla kunder och i sin tur deras kunder. 
De som bor i fastigheter som får sin värme 
från fjärrvärme, till 100 % fri från fossil 
koldioxid, sänker sitt klimatavtryck, före-
tag som använder Bra Miljöval el minskar 
klimatavtrycket för sina produkter och så 
vidare, kort sagt en positiv spiral är skapad.

LOKAL SOLEL TILL 700 LÄGENHETER
Lägg därtill att Falkenberg Energi enga-
gerar sig för att allt fler börjar producera 
el från solkraft och vindkraft, allt för att 
öka tillgången på förnybar energi. Det ger 
samhället möjlighet att växa mer hållbart. 
Förra året köpte företaget solel från över 
600 lokala producenter, till en volym som 
motsvarar hushållsel för 700 lägenheter.
 Kunderna sänker sin klimatpåverkan
Totalt sparar fjärrvärmen från Falkenberg 
Energi drygt 20 000 ton koldioxid per år 
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Motivering för Årets Hållbarhets-
företag i Falkenberg 2019

”Med samhällsbärande produkter och 
tjänster i yttersta framkant producerar 
de hållbarhet för sina kunder och pla-
neten. När resten av världen diskuterar 
strategier och utmaningar för att hante-
ra klimatutmaningen har de redan imple-
menterat lösningen. Omställningen till 
ett helt förnybart energisystem tjänar 
som ett exempel i världsklass och belö-
nas därmed med årets hållbarhetspris.”

Nedan: Marknadschef Caroline Casparson, vd 
Bo Anders Antonsson och ordförande Mikael 
Salomonsgård representerade Falkenberg 
Energi när priset delades ut på Företagar-
nas Award Party på Falkenberg Strandbad.

Sveriges mest nöjda företagskunder. En utmärkelse för elhandeln som 
Falkenberg Energi både är glada och stolta över. Att de dessutom har 

väldigt nöjda privatkunder, tio-i-topp, gör saken ännu bättre.
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jämfört med om kunderna istället skulle ha 
använt naturgas och värmepumpar. Vind-
kraftsproduktionen ersätter på motsvaran-
de sätt drygt 700 ton koldioxid. Den totala 
utsläppsminskningen motsvarar utsläpp 
från 2900 varvs bilkörning runt jorden. 
 – Vi har Sveriges mest nöjda företagskun-
der och vi ligger bland tio-i-topp med de 
mest nöjda privatkunderna. Jag tror att 
det är möjligheten att bidra till ett hållbart 
samhälle, att dra sitt strå till den nödvän-
diga stacken, som ger så många nöjda kun-
der, menar Bo Anders Antonsson. 

VILL SKAPA ENGAGEMANG
Naturligtvis har Falkenberg Energi sedan 
start varit en aktiv medlem i nätverket Kli-
matbokslut Halland. Ett klimatbokslut kart-
lägger var företagets stora miljöpåverkan 
finns för att kunna åtgärda i form av effek-
tiviseringar, ny teknik, kravställningar på 
leverantörer etc. Genom att publicera sina 
åtgärder och framgångar är tanken att spor-
ra allt fler att hitta vägarna mot en håll-
bar framtid.
 – Klimatboksluten ger oss ett verktyg att 
jobba baserat på internationella standar-
der och det gör att vi har väldigt bra koll. 
Det är viktigt för att kunna arbeta framåt, 
förklarar miljöchef Jens Melin.
 Sedan Falkenberg Energi gjorde det för-

sta klimatbokslutet för 2015 har företagets 
utsläpp av klimatgaser minskat med 65 pro-
cent samtidigt som omsättningen ökat med 
45 procent. Ett mått så gott som något på 
att affärsidén fungerar, men framför allt på 
att engagemanget är uppskattat.
 – Extra roligt är att samtidigt som våra 
kunder bidrar till ökad hållbarhet har vi 
kunnat sänka priserna för fjärrvärmen. 
Det blir bra både för långsiktig livskva-
litet och dagens boendekostnader, säger 
Magnus Hesselmar.

ÅTERIGEN UPP TILL BEVIS
Bevisat nöjda kunder, Årets hållbarhetsfö-
retag och i täten vad gäller uppnådda kli-
matmål – då återstår väl enbart att luta sig 
nöjt tillbaka?
 – Nej, nu måste vi bli ännu bättre. Det 
finns fler energikunder som vi kan hjälpa 
med klimatavtrycket och vi måste fortsatt 
bevisa att vi förtjänar våra nöjda kunder. 
Det är en mission som alla 45 medarbetare 
på Falkenberg Energi jobbar med. Hållbar-
het handlar om engagemang i allt från hur 
vi sätter upp gatubelysning, hur vi handlar 
med el och värme, till hur vi fyller tanken 
och batterierna i våra fordon. Framför allt 
handlar det om att uppfylla de förvänt-
ningar som våra kunder har, konstaterar 
Bo Anders Antonsson. 
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BEHÖVER DU HJÄLP med 
enklare sysslor som att hänga upp 
gardinstången, men du kanske 
saknar en borrmaskin? Lugn vi 
hjälper dig gärna. Mejla ditt öns-
kemål till servicecenter@fabo.se 
eller ring 0346-88 66 00 så åter-
kommer vi till dig med en kostnad 
för arbetet.

HEMSIDAN HAR UTVECKLATS och där har vi även lanse-
rat vår Boskola som ska göra det enklare att bo i en hyresrätt. 
Givetvis finns Fabo för dig om något i din lägenhet går sönder 
eller inte fungerar som det ska – men vissa saker kan man som 
hyresgäst snabbt lösa själv med lite hjälp från vår Boskola. 
 På hemsidan finns det samlat sex korta instruktionsfilmer 
samt en broschyr som hjälper dig när du behöver fixa något i 
din lägenhet, kanske behöver du rensa vattenlåset eller söker 
du efter information om när du får flytta in i din lägenhet. 
Eller vad du ska tänka på i den gemensamma tvättstugan. Allt 
detta och mycket mer finner du på fabo.se. 

UNDVIK LÖKTÅRARNA. Det svider och tårarna rinner. 
Helst vill du kanske undvika att hacka lök. Spara på tårarna 
och hacka löken under köksfläkten.

ODLA PÅ HÖSTEN. Det går lika bra att odla på hösten – 
varför inte flytta in odlingen i köket. Och har du ingen kruka 
går det fint att använda ett tomt smörpaket eller dela på ett 
mjölkpaket istället. 

CITRONRENGÖRING. Har du lagat mat med citron – släng 
inte skalet! Kläm fast det i diskmaskinen innan du startar den 
– vips så har du en väldoftande och ren diskmaskin.

HAR DU PROBLEM med något i din lägenhet ex. en droppande kran – då kan du göra en serviceanmälan direkt via Mina Sidor 
på fabo.se. Där har du möjlighet att göra anmälan dygnet runt och slipper tänka på telefonköer och öppettider. Gör du en 
serviceanmälan via vår hemsida kommer den fram direkt och du kan följa dina anmälningar under Mina ärenden på din sida. 

VI HJÄLPER
DIG GÄRNA!

3 ENKLA TIPS

VÄRMANDE 
LINSSOPPA

SERVICEANMÄLAN

1 gul lök 
10 dl vatten 
Grönsaksbuljong (2 st)
2 dl röda linser
1 burk krossade tomater
2 st vitlöksklyftor
0,5 tsk kanel malen
1 tsk gurkmeja
1 tsk spiskummin
2 msk tomatpuré
0,5 tsk ingefära
Salt och ev. lite chilipulver
Olja för stekning

Gör så här: Skala och finhacka lök och vitlök. Fräs den i olja 
med ingefära, kanel, gurkmeja, spiskummin ev. chilipulver 
och salt på låg värme. Tillsätt vatten och grönsaksbuljong, 
sköljda linser och krossade tomater. Låt koka under lock ca 
20 min. Rör om med jämna mellanrum så att linserna inte 
bränner. Smaka av med salt. Servera med en god bit bröd.
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Ett rosa band  
som räddar liv
En av tre får cancer men två av tre blir också friska  
tack vare  forskningens framsteg. När du köper  
Cancerfondens rosa band  stödjer du livsviktig  
svensk cancerforskning och bidrar till att både  
rädda och förlänga liv.

Årets rosa band är designat av folkpopduon  
First Aid Kit och finns att köpa hos ICA, Lindex,  
XXL, Apoteket Hjärtat samt på interflora.se.  
Du kan även swisha ditt bidrag till 901 95 14.

#tillsammansmotcancer

Scanna QR-koden och få ett digitalt rosa band till din profilbild på Facebook. Dela gärna vidare!
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