
Hemma på Orust
Ett nyhetsblad för dig som är hyresgäst hos Orustbostäder        #1-2016

Äntligen sommarfika
Rasmus Girnus och hans mamma Carola Girnus fikar gärna med grannen 
Linnéa Johansson på bostadsområdets gemensamma uteplats i idylliska
Stocken.                  

  LÄS MER PÅ SIDAN 2

Som hyresgäst ansvarar du själv för att hålla 
prydligt och snyggt på din uteplats. Ett sätt att 
öka trivseln är lättskötta växter. Sommarblom-
mor växer fort och ger färg och blomrikedom 
under lång tid. En lättodlad sommarblomma 
som alla kan lyckas med är rosenskära. Den 
fyller ut bra och passar utmärkt att använda 
tillsammans med kryddor och grönsaker och 
är perfekt som snittblomma. Eftersom den 

blommar hela sommaren fram till frost kan 
man göra vackra buketter långt in på hösten.   
Blommorna är enkla och finns i färgskalan 
vitt till mörkt rosa. Blommorna är ofta stora, 
det finns sorter vars blommor är över 1 dm i 
diameter! Rosenskäran utvecklas allra bäst i 
lätt jord i ett varmt och soligt läge. De höga 
sorterna vill ha ett vindskyddat läge och kan 
ibland behöva bindas upp. 

Fixa fint med lättskötta sommarblommor

Tips och bild: Blomsterfrämjandet

Studsmattor och pooler 
inte tillåtet på vår mark
Studsmattor och pooler är härliga, men 
farliga leksaker. Många barn skadar sig 
allvarligt varje år. Därför är det inte tillåtet 
att ställa upp studsmattor eller pooler på 
mark som tillhör Orustbostäder. Vi vill inte 
att någon ska skada sig. Även om du som 
förälder har koll på dina barn, kan man 
aldrig vara säker på att någon annan inte 
leker där när du inte är där. Om en olycka 
skulle inträffa är det fastighetsägaren som 
bär ansvaret. 

Vi på Orustbostäder önskar  en 

Härlig sommar
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Rasmus Girnus, 6 år, leker ofta och gärna i sandlådan på gården. 

Familjen stortrivs på Stocken
Carola Girnus och hennes sto-
ra familj trivs bra i lägenheten 
på Mors Eklund. Lugnet och de 
fina lekytorna för barnen är ett 
stort plus. 

–Vi har bott här 
ute på Stocken 
i två år nu. 
Tidigare hyrde 
vi hus. Det är 
både för- och 
nackdelar med 
lägenhet istället. 
En fördel är att 
man inte behö-

ver fixa så mycket själv, om något 
går sönder till exempel. En nackdel 
är att vi bor lite trångt.

Carola är just nu mammaledig 
med sin 7 månaders flicka Erika. 
Carola och hennes man har nio 
barn, den äldsta är 23 år och sex av 
barnen bor kvar hemma.

– Vi bor fint här och vår lägenhet 
har uteplats både på framsidan och 
baksidan. De större barnen tycker 

förstås att det är lite långt till Ellös, 
men de mindre barnen trivs jättebra. 
Här är inte så mycket trafik, så de 
kan springa ganska fritt och leka.

Carolas mans moster Linnéa 
Johansson bor i närheten, och de 
umgås ofta.

– Vi brukar träffas ute och dricka 
kaffe och prata på bänken här 
utanför, här finns gott om ytor att 
sätta sig och fika på medan barnen 
springer. Det är roligt att umgås 
även med de lite äldre. Många som 
bor här är lite äldre, och de flesta 
tror jag tycker att det är roligt med 
den liv och rörelse som barnen ger.

Saknas
utemöbler på er 

gård?
Skulle ni också vilja ha en plats 
för fika i ert område? Hör av er 

till oss på Orustbostäder
så försöker vi

lösa det!



Full fart i fastighetsskötarnas vardag
Ingen dag är den andra lik på jobbet för en fast-
ighetsskötare. Vi hängde med Håkan Rutgers-
son, fastighetsskötare på västra sidan av Orust 
en del av arbetsdagen. 

Håkan har arbetat på Orustbostäder i 2,5 år och trivs jät-
tebra. En vanlig dag på jobbet börjar han klockan 07.00. 

– Jag brukar se över soprummen på området jag är och 
jobbar på. Sedan betar jag av arbetsordrar som inkom-
mit. Det kan vara felanmälningar som till exempel  stopp 
i avlopp, eller att det behövs bytas lysrör i trappuppgångar 
till exempel. 

Den vanligaste felanmälan gäller problem med avlop-
pen. 

– Att dörrar går trögt är också vanligt, ofta behöver 
man smörja upp gångjärnen lite. 

I arbetsuppgifterna ingår också en del renoveringar och 
standardhöjande åtgärder. Går en spis, kyl eller frys sön-
der finns det låneprodukter som snabbt ska vara på plats 
tills reparation på befintlig är fixad

– Innan jag slutar vid fyra planerar jag inköp inför 
kommande jobb så att arbetet ska flyta på.

Verktygsväskan är ett viktigt 
arbetsredskap, Håkan är stän-
digt på väg mot nya uppdrag. 
Här är han på väg att  byta 
innerdörr i en  lägenhet. 

En ny spis levereras till en lägenhet på Edebacken. Håkan anpassar höjden på en ny torkvinda efter hyresgästernas önskemål.

Orustbostäder har skrivit avtal 
med SOS Alarm om jourtelefo-
ni. Utöver de ordinarie telefon-
tiderna kan alla hyresgäster nu 
anmäla akuta fel dygnet runt 
på det nya journumret:
031-334 12 82.
Vanliga, ej akuta felanmälningar, som 
till exempel om spisen gått sönder, ska 
felanmälas via hemsidan eller under 
ordinarie telefontider (vardagar 
10-12) på 0304-79 94 00. 

Om inte läget är akut är det bästa sät-
tet alltid att felanmäla via hemsidan. 

– Det är mycket smidigt att anmäla 
via hemsidan. Du behöver inte sitta  i 
någon telefonkö, och anmälan går di-
rekt in i vårt förvaltningssystem. Det 
gör att arbetsordarna snabbt kommer 
till rätt fastighetsskötare, säger Emil 
Larbring på Orustbostäder. 

För att kunna felanmäla via nätet 
behöver du registrera dig på Mina Si-
dor på hemsidan. Det gör du enkelt 
genom att fylla i ditt personnummer 
och ditt objektsnummer.

För akuta situationer under andra 
tider än telefontiderna, har Orustbos-
täder ett avtal med SOS Alarm. 

– När man ringer journumret 

031-334 12 82 kommer man till SOS 
Alarms tjänst. Du talar om att du hyr 
av Orustbostäder och får beskriva  ditt 
ärende. 

– Akuta felanmälningar är det 
egentligen bara när det är fara för 
person eller fastighet. Allt annat ska 
anmälas på nätet eller under telefon-
tid. 

Men om man skulle få problem med 
skadedjur som myror, vägglöss eller 
möss, är det Anticimex som tar emot 
samtalet på 0752-45 10 00.

– Om man blir mycket störd av 
grannar som till exempel spelar hög 
musik sent, eller om det är bråkigt så 
är det Störningsjouren ringer du 
på 031-80 14 50.

Akut felanmälan kan göras dygnet runt   Vad är akuta fel?
 ü Vattenläcka 

 ü Totalstopp i avlopp

 ü Helt strömlöst

 ü Instängd person i hiss

 ü Total avsaknad av värme



Nu i sommartider smakar det extra gott med grillad mat. 
Tänk bara på att det inte är tillåtet att grilla på balkonger, 
annat än med elgrill. Testa att byta ut den traditionella pota-
tissalladen eller din vanliga sås mot ett par, enkla goda röror. 
Alla tre passar utmärkt till en bit grillat kött eller fisk och till 
exempel klyftpotatis. 

Paprika- och fetaotsröra:
Finhacka 200 g grillad pap-
rika och blanda med 100 g 
fetaost. Mixa till en slät sås 
med stavmixer eller mosa 
med gaffel. Späd eventuellt 
med spadet från paprikabur-
ken och smaka av med salt 
och svartpeppar. 

Gott  till somma r ens g rillbi t a r

Fruktig salsa: 
Tärna 2 tomater, 1/2 gurka och 1 grön 
paprika. Finhacka 1 rödlök. Tina 200 g frysta 
mango-tärningar. Blanda allt och tillsätt 2 msk 
olja och 1/2 msk vitvinsvinäger. Smaka av med 
salt och svartpeppar. Vill du ha en hetare salsa, 
smaksätt också med 1 tsk sambal oelek.

Vad gäller vid grillning 
för dig som hyresgäst?

 ü Endast elgrillar får användas på 
balkonger

 ü Om du grillar på din uteplats, 
flytta gärna grillen så långt som 

möjligt från huset 

 ü Tänk på brandrisken

 ü Visa hänsyn!

Tzatziki: 
Riv ½ gurka grovt på rivjärn, krama ur 
lite av vätskan och blanda med 2 dl 
matyoghurt. Pressa ner 2 vitlöksklyftor 
och krydda med 2 krm salt och ½ krm 
svartpeppar.

            
Städa och gör rent efter dig varje 
gång du har använt tvättstugan. 
Torka av alla maskiner och bord. Gör 
rent torkskåp och torktumlarfiltret. 
Avsluta med att sopa och våttorka 
golven. Tänk på att lämna tvättstu-
gan som du skulle vilja att den ser ut 
när du kommer. 

Gemensamma insatser skapar trivsel
Bor man i hyresrätt delar man oftast tvättstuga med sina grannar. För att få en triv-
sam och fungerande tvättmiljö behöver alla hjälpas åt hålla rent och snyggt, och ta 
hand om maskinerna. 

Du får bara boka en tid åt gången, 
och aldrig ta någon annans tvätt-
tid.  Tänk på att den som tvättar före 
dig har tillgång till torktumlare och 
torkrum första halvtimmen på din tid. 
Så håll gärna ordning när du börjar 
tvätta.

Boka rätt & passa tiderna1.

Dosera rätt & håll rent

2.
4.

Tvätta i rätt temperatur, 
och kör inte halvfulla 
maskiner.  
Spar miljö och dina kläder!

Välj rätt program

3.
Se till att göra rent i tvättmedelsfacket 
när du tvättat klart. Här fastnar det 
lätt tvättmedels- och sköljmedelsres-
ter. Tänk på att skölj-
medel är en helt onödig 
utgift - både för din 
ekonomi och miljön. 

 Överdosera inte! 

Håll rent & snyggt

Glöm inte att ta 
bort luddet från filtret!

Respektera 

tvätt-
tiderna!


