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Nanna inredde sin lägenhet
för att bo och trivas länge
Den 1 september i år hade Nanna Henning bott
i sin radhuslägenhet på Intagsvägen på Öckerö
i 25 år. Hon bestämde sig från början att hon
skulle betrakta den som sin egen och få den

precis som hon ville ha den.
– Jag har aldrig sett lägenheten som tillfällig,
det här är mitt hem och här ska jag trivas länge,
säger hon.
Läs mer på sidan 2.

Nanna har gjort lägenheten till sin egen
När radhuslägenheterna på Intagsvägen på Öckerö byggdes för 25 år sedan var Nanna med och påverkade sin
lägenhet redan från start. Tanken var
att det skulle byggas tvåor, men Nanna efterlyste en trea och planlösningen
ritades om att så att ett litet sovrum
kunde läggas till.
– Jag betraktar lägenheten som min,
jag vill ha det fint, och är intresserad av
inredning. Jag lade in parkettmönstrad matta redan innan jag flyttat in.
Eftersom jag har rullstol kan jag inte
ha små mattor, så jag har också lagt in
Lägenheten har plats för ett litet hemmakontor. Nanna är aktiv i Nimheltäckningsmatta på en del ställen.
buskyrkan där hon hjälper till med administration.
Under åren har hon också målat om
och tapetserat. En del har hon bekostat själv och en del har ÖBO stått för,
när det varit dags för renovering.
– Jag har alltid tänkt att jag ska bo Att pyssla är ett annat
kvar här, och jag tycker att det är synd
intresse. Nanna har
om man inte skulle se till att ha det så reumatism, men detaljarbete går fint. På en
fint som möjligt. Och jag trivs väldigt
hylla finns miniatyrstobra här. Lägenheten är gullig, miljön lar från olika epoker som
är fin här och jag har jättebra grannar. hon fått som byggsats.

Glöm     inte    att      släcka     ljusen
Den första december är det nationella brandvarnardagen. Passa på att lysa upp vintermörkret, men se till att
vara försiktig. Kontrollera att din brandvarnare fungerar och följ Brandskyddsföreningens råd. Nu i advent och
juletider ökar antalet bostadsbränder på grund av levande ljus dramatiskt.
✓✓ 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.
Källa: Brandskyddsföreningen. Läs mer om brandsäkerhet på:
www.brandskyddsforeningen.se

O:
Ny på ÖB

Samuel
Wahlbacke

I augusti började Samuel
Wahlbacke att arbeta som
fastighetsskötare på Öckerö Bostads AB. Tidigare
har han arbetat med logistik på Volvo Logistics och som snickare. Som fastighetsskötare har han mestadels hand om lägenheter och
skolor på Hönö.
– Jag trivs alldeles ypperligt på mitt nya jobb. Jag tycker om att man får vara ute och träffa folk, och det är
roligt att fixa saker och känna att folk blir nöjda.
Samuel bor på Öckerö med fru och två döttrar, och på
fritiden lägger han en hel del tid på fotbollsföreningen
Öckerö IF där han är ledare och medlem i styrelsen.

O:
B
Ö
å
p
y
N

Christer Löfgren

Christer Löfgren började i
september att arbeta med
bland annat företagsförsäljning,
produktutveckling
och kundtjänst i affärsområdet Öckerö Nät.
Christer Löfgren har tidigare arbetat på Svenska Stadsnätsföreningen och har 10
års erfarenhet av att arbeta med fiber.
– Jag besöker företag och hjälper till att reda ut vilka
behov företagen har och guidar dem igenom val, och
informerar om vilka tjänster vi kan erbjuda.

ÖBO planerar bostäder
vid Heinövallen
Öckerö Fastighets AB planerar
att bygga 48 nya lägenheter enligt gällande detaljplan. Enligt
detaljplanen som vunnit laga
kraft kan tre punkthus med
fyra våningar, varav den översta är indragen, byggas. En intresseförfrågan om att lämna
anbud kommer att skickas ut
under november månad.

Bygglov söks för
framtida skolor
Ett omtag har gjorts gällande
Hedenskolan, och nu finns
det nya ritningar framtagna.
Nästa steg i processen är att
söka bygglov. Byggstart beräknas till andra kvartalet 2015.
Bygglov kommer också att sökas för Brattebergskolan. Hela
projektet Framtida skolor ska
vara färdigställt i augusti 2017.

Ny fritidsgård
planeras på Öckerö

Öckerö Fastighets AB och
Kultur & Fritid för samtal om
att uppföra en fritidsgård på
Öckerö. Ett skissförslag finns
framtaget för ett uppförande
i nära anslutning till Öckerö
bibliotek.

HAR DU NYTT TELEFONNUMMER?
UPPDATERA GÄRNA DINA UPPGIFTER PÅ WWW.OCKEROBO.SE

Nya bostäder byggs på Sandlyckan
Öckerö Fastighets AB planerar nu att
bygga 20 lägenheter vid Sandlyckevägen och Hässlavägen på Hönö. Åtta
fyror och tolv stycken treor ska byggas
i fyra tvåvåningshus med ett centralt
läge i Klåva.
– Det är väldigt roligt att vi nu kan
erbjuda nybyggda lägenheter med ett
sådant här bra läge, säger Peter Albinsson, projektchef Öckerö Fastighets
AB. Bygglov finns och byggentreprenaden ligger ute för anbud.
Byggstart sker 2:a kvartalet 2015
och beräknad inflyttning blir sommaren 2016.

ÖBOs ordförande tar över efter vd
Lennart Johnsson har slutat sin anställning
som vd för Öckerö Fastighets AB. Styrelseordförande Kenth Pettersson går tills
vidare in och stöttar bolagets ledningsgrupp i den dagliga verksamheten under
tiden som processen att rekrytera en ny vd
pågår. Den dagliga driften och pågående
projekt kommer därför inte att påverkas av
vd-skiftet.

Öckerö Bostads AB
Lammholmsvägen 8A, Öckerö

Öppet: Mån 08:00-17:00. Tis-tors 08:00-16:00,
fre 08:00-15:00. På fredagar stänger växeln 14.30.
Telefon: 031-764 56 00.
Felanmälan mån-fre 8.00-10.00: 031-763 24 00
Akuta fel övrig tid: 031-703 17 10
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