
Välkomna in!
Marita och Tove tar emot på nya kundcentret

Ett nyhetsblad för alla hy-

Sedan i våras har Svenbo en helt ny kundtjänst. Här hjälper vi er hyresgäster  
med frågor om din nuvarande eller din kommande bostad.                                 
              LÄS MER: s 2

Marita Ungquist och Tove Uddén välkomnar alla hyresgäster in till nya kundtjänst.

 #4 2014 

Julklappstips! Ge bort 
ett tomt paket i år!

SVENBOBLADET

Svårt att  hitta på en riktigt bra julklapp 
till den som redan har allt? Varför inte 
satsa på en klapp som verkligen gör 
skillnad. Ge bort ett gåvobevis på en 
slant till välgörande ändamål – många 
organisationer har julkampanjer med 
fina julkort som enkelt kan beställas på 
nätet. 

OBS! 
Nya öppettider från 7/1:

Drop-in: månd 10.00-12.00 & 13.00-16.00
tisd-fred: 10.00-12.00 

Telefon 0325-619090:  
måndag - torsdag: 10-12 & 13-16 fredag 10-12

Läs mer på sidan 4.

Hyrorna kommer inte att förändras vid 
årsskiftet utan vara samma till och med 
sista mars 2015. Nya hyresförhand-
lingar mellan AB Svenljunga Bostäder och 
Hyresgästföreningen om bostadshyror för 
resten av 2015 påbörjas efter årsskiftet. 

Nya hyror i april 2015



Nya fastighetssystemet ger snabbare service 

Under 2014 har Svenbo arbetat intensivt för 
att förbättra servicen för alla hyresgäster. 
Det har resulterat i en ny kundtjänst,  ett 
nytt fastighetssystem och en ny hemsida.  
– Vi blir mer tillgängliga och får bättre tid att  
i lugn och ro hjälpa våra hyresgäster, säger 
Tove Uddén.

Under 2014 har kundtjänst genomgått en 
del förändringar. Tidigare har det funnits 
en tjänst för receptionsarbete och en tjänst 
för uthyrningsfrågor. Idag delar Marita 
Ungquist och Tove Uddén lika på arbets-
uppgifterna som innefattar bland annat ut-
hyrning, reception och kundansvar och av-
flyttningsbesiktningar. 

– Vi har också en ny mobil växel vilket gör 
oss mer flexibla. Om en av oss är ensam en 
dag kan vi ta med oss telefonen på besikt-
ningar och ändå kunna hålla växeln öppen.

Telefon- och öppettider kommer att änd-
ras efter årsskiftet för att frigöra tid för fler 
bokade besök. 

– Tanken är att vi ska få mer tid i lugn och 
ro med varje kund när vi till exempel ska skri-
va kontrakt, säger Marita Ungquist. 

Under året har Svenbo också arbetat in-
tensivt med att byta fastighetssystem. Det 
nya systemet är betydligt modernare och har 
flera funktioner som underlättar arbetet och 
har direktkopplingar till Svenbos nya hem-
sida. Den är mer överskådlig och har smarta 
funktioner för boendefrågor.

– Vi vill att du som är hyresgäst hos oss 
registrerar dig på www.svenbo.com.  Under 
”Mina sidor” kan du se dina fakturor och be-
talningar samt annan information som rör 
dig och det område du tillhör. Här kommer 
du också att enkelt kunna göra dina felan-
mälningar, säger Tove Uddén. 

 3 Registrera dig på ”Mina sidor” på www.svenbo.com
 3 Felanmäl snabbt och enkelt 

via ”Mina sidor” 
 3 Vill du söka ny lägenhet? Boka 

dig på lägenheten du söker!
 3 Autogirokunder får inte längre 

alla hyresfakturor på papper
 3 Skicka din e-postadress till 

 info@svenbo.com för att få 
dina hyresfakturor per e-post

Det nya  fastighetssystemet kommer också 
att underlätta för Svenbo att snabbare kun-
na hjälpa till vid felanmälningar. Samtidigt 
passar vi på att  lägga om våra  fastighets-
skötares ansvarsområden för att ytterligare 
förbättra vår service. 

Det nya fastighetssystemet innebär att när 
en hyresgäst gör en felanmälan via Mina si-
dor går ett meddelande rakt ut i rätt fastig-
hetsskötares mobiltelefon. 

– Det kommer att gå snabbare att få din 
felanmälan hanterad. Så fort vi läst medde-
landet är ärendet påbörjat i systemet. Tanken 
är att hyresgästen snabbt ska  få återkoppling 
om åtgärd, säger Claes-Ove Asp.  

Från och med november har också varje 
fastighetsskötare sina egna fastigheter att an-
svara för,  så att de i normala fall alltid har 
hand om samma fastigheter. 

– Vi hoppas att det kommer att leda till att 
vi kan ge ännu bättre och snabbare service. 

Är just din fastighetsskötare i närheten när 
du går in på Mina Sidor  och gör din felan-
mälan skulle du i princip kunna få hjälp di-
rekt, säger Claes-Ove Asp. 

Fastighetsskötarna har själva varit med 
och utformat hur det nya arbetssättet ska 
se ut. 

Huvudansvarig bovärd för AB Svenljunga 
Bostäder är Fredric Asp, och för Svenljunga 
Verksamhetslokaler AB ansvarar Dan 
Lillvik. 

Ny kundtjänst för frågor om boende

REGISTRERA DIG PÅ MINA SIDOR 

Kundtjänst är öppet för drop-in på måndagar mellan 10-12 och 13-16, och på tisdag till fredag mellan  
10-12.  För besök på övriga tider kan man boka tid för att prata boende i lugn och ro. 



Källa: Brandskyddsföreningen. Läs mer om brandsäkerhet på: 
www.brandskyddsforeningen.se Tänk på att aldrig lämna  barn ensamma med levande  ljus. 

Att lysa upp vintermörkret med levande ljus är mysigt, men se till att vara försiktig. 
Nu i advent och juletider ökar antalet bostadsbränder på grund av  levande ljus 
dramatiskt.  Ta för vana att alltid kontrollera din brandvarnare i adventstider, och följ 
Brandskyddsföreningens råd. 

 ✓ Testa att brandvarnaren fungerar. Byt batterier en gång om året.  
 ✓ Tänd bara levande ljus i obrännbara ljusstakar, utan brandfarliga dekorationer. 
 ✓ Lämna aldrig levande ljus obevakade. 
 ✓ Julgransbelysning och elektriska adventsljusstakar ska släckas med strömbrytare 

eller genom att dra ut kontakten. Skruva inte ur glödlampor för att släcka.  

Glöm     inte    att      släcka     juleljusen!

SVENBOPROFILEN: 

Undvik ovälkomna småkryp

Namn:  Thomas Westberg
Bor: Överlida
Fritid: Spelar tennis, målar lite i 
olja och tycker om att arbeta med 
grafisk utformning och bildhante-
ring på datorn.

Thomas Westberg har arbetat 
på Svenbo sedan april 2010 och 
arbetade tidigare på kommunen. 
Jobbet som administratör innebär 
många varierande arbetsuppgifter. 

– Jag arbetar bland annat med förslag och utformning av olika 
styrdokument, hanterar lantmäteriärenden och hjälper till med olika 
skrivelser åt bland annat vår vd. Jag trivs bra här, och med att ha 
varierande arbetsuppgifter. 

SVENBOPROFILEN: Förekomsten av vägglus och kackerlackor har ökat explosionsartat i Sverige 
de senaste åren.  Den främsta orsaken är att vi får med oss dem hem efter 
semestrar utomlands. 

Kackerlackorna följer ofta med i livsmedelsförpackningar, och vägglu-
sen åker snålskjuts i resväskan. I takt med att vi åker allt mer utomlands 
ökar också antalet saneringar i Sverige – problemen med vägglöss har ökat 
med 1000 % de senaste åren!

– Vem som helst kan drabbas, och det är viktigt att man ringer oss di-
rekt, så vi kan kalla in en saneringsfirma. Ju snabbare man kan sätta in en 
åtgärd desto snabbare går det att lösa problemen, säger Marita Ungquist. 

Både kackerlackor och vägglöss är nattdjur och kan vara svåra att upp-
täcka. Men vägglusbett kliar, och man kan ofta se spår av deras spillning 
som svarta prickar i närheten av sängen. 

Tips för att undvika vägglöss:
 3 Ställ inte resväskan under sängen 

när du bor på hotell.
 3 Tvätta kläder direkt när du kommit 

hem, gärna i 60 grader. Städa ur 
resväskan.

 3 Kontrollera begagnade möbler 
innan du köper dem. 

 3 Om du misstänker att du fått vägg-
löss: kontakta omgående Svenbo. 
Vägglöss är svåra att bli av med och 
går inte att sanera på egen hand! 

Tips för att undvika kackerlackor:
 3 Var noga med att inte lämna mat, 

matrester och brödsmulor framme.
 3 Förvara livsmedel i slutna förpack-

ningar.
 3 Kontrollera att det inte gömt sig 

några kackerlackor i förpackningar 
du tar med in, särskilt direktimpor-
terad mat.

 3 Misstänker du att du har kacker-
lackor hemma: kontakta omgående 
Svenbo. 

Namn:  Stefan Strömberg  Bor: På landet, utanför Ulricehamn
Familj: Sambo och två döttrar  Fritid: det finns alltid något renove-
ringsprojekt på gång. 

Stefan Strömberg har arbetat på Svenbo i ungefär 2 år som 
elektriker. Tidigare arbetade han som industrielektriker på en 
plastindustri Ulricehamn. Arbetet på Svenbo innefattar allt ifrån 
felanmälningar som trasiga vägguttag till ROT-renoveringar där vi 
byter ut all el. 
– Jag trivs jättebra. Det är ett roligt jobb och den ena dagen är 
aldrig den andra lik. 
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www.svenbo.com

Boråsvägen 11 
512 53 Svenljunga 
Öppettider (till 7/1): mån-tors 10-16 
 fre 10-15. Lunchstängt: 12-13
Telefon: 0325-61 90 90
Felanmälan: www.svenbo.com
eller 0325-61 90 70 
(mån-fre: 7-8, mån-torsd: 15-16) 
Akuta fel övrig tid: 0325-61 90 90
E-post: info@svenbo.com

Trendigt och mysigt  med sänggavlar
En snygg sänggavel skapar inte bara ett 
mysigt sovrum. Det skyddar också tape-
ten från fula fettfläckar. En stoppad vari-
ant är också skön att luta sig mot när man 
sitter och läser. 
Även om man inte har en säng med säng-
ram finns det många sätt att ge sängen en 
snygg inramning. Det finns många fina 
gavlar som man helt enkelt ställer bakom 
sängen ute i butikerna. Men det går också 
att fixa en egen sänggavel väldigt lätt. Med 
hjälp av en MDF-skiva ( be byggvaruhan-
deln skära ut rätt mått), skumgummi, ett 
snyggt tyg och en rejäl häftpistol går det 
ganska enkelt att fixa sin egen. På internet 
finns många tips och guider för hur man 
bygger sin egen. Inspiration finns det ock-
så gott om på olika inredningsbloggar, där 
inredningsintresserade lagt upp bilder på 
sina egna sänggavlar. 

Nya öppettider från den 7 januari

Lätt att fixa själv!

 ✓ 23 december stänger vi kl 12.00
 ✓ 30 december stänger vi kl.12.00
 ✓ 2 januari 2015 telefontid  

mellan 10-12
 ✓ 5 januari är kontoret stängt 

Den 7 januari 2015  övergår vi till 
nya öppettider för drop-in:

 ✓ måndag 10-12 & 13-16
 ✓ tisdag-fredag 10-12
 ✓ besök på övriga tid enligt  

överenskommelse 
Nya telefontider från 7/1 på  
växelnummer: 0325-61 90 90:

 ✓ måndag – torsdag 10-12 & 13-16
 ✓ fredag 10-12 

Felanmälan:  
www.svenbo.com via Mina sidor.

Öppettider i jul:


