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Grattis Bertil Karlson 100 år!

Välkommen till ert 
nya hyresgästblad: 

MAGASIN 

Svenbo

På Alla hjärtans dag, den 14:e februari, 
fyllde en av våra hyresgäster, Bertil 
Karlsson 100 år. Vi på Svenbo hälsade 
på och uppvaktade jubilaren med blom-
mor och en månads fri hyra. Bertil bjöd 
på kaffe och tårta och berättade för oss 

om sitt långa liv. Han trivs alldeles ut-
märkt i sin lägenhet i  Hillared där han 
bott sedan  september år 2000.  Bertil 
älskar att läsa, men med åldern har han 
fått dålig syn, och lyssnar nu väldigt 
mycket på ljudböcker istället. 

BORÅSVÄGEN 11
512 53 SVENLJUNGA

ÖPPET: 
mån: 10-12 & 13-16, 
tis-fre: 10-12. Besök på övrig tid 
efter överenskommelse.

TELEFON: 0325-61 90 90 
Mån-tors: 10-12 & 13-16 
fre: 10-12
E-post: info@svenbo.com

FELANMÄLAN: 
www.svenbo.com 
Akuta fel, övrig tid:  
0325-61 90 90

0,8 %
STORT 

GRATTIS!

Svenbobladet har vuxit och fått 
ny kostym. Detta nummer har 
åtta sidor istället för som tidigare 
fyra. Tanken är att tidningen ska 
komma två gånger per år, och 
samtidigt ska det finnas mer att 
läsa i varje nummer. Vi vill ge er en 
trevlig tidning med tips och råd, 
intressanta artiklar och informa-
tion om vår verksamhet. Hoppas 
ni tycker om nya Magasin Svenbo! 

Vi vill gärna få era synpunkter, 
e-posta ros eller ris till:
svenbobladet@franzmedia.se. 
 
TREVLIG LÄSNING!

Dra på lakan med resår i kanten är riktigt 
praktiskt för att få lakanen att sitta bra på 
plats. Men alla som har sådana lakan vet 
hur svåra de är att vika snyggt när de ska in 
i skåpet efter tvätt. Scanna koden nedan och 
kolla in den här smarta filmen, så är proble-
met löst. QR-kodläsare finns att ladda hem i 
till exempel App-store eller Google play. 

Tips! Säger vi också till Åsa Dannegren, 
Barbro Larsson och Egon 

Efraimsson som vann biobiljetter 
när vi lottade ut biljetter i förra 
numret till alla som anmälde 
sig till autogiro. Att betala via 

autogiro är ett smart och 
smidigt sätt att betala 

sin hyra. 

Tålig!

Svenbos vd Hans-Erik Olofsson gratulerade Bertil Karlsson på 100-årsdagen. 
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Grattis Bertil Karlson 100 år!

Fixa vårfint på uteplatsen

Årets pelarg
on

Tänk på att inte
 mata fåglar genom att 

kasta ut brödrester. Fåglarna 
smutsar ner och sprider 

otrevnad, och smulorna kan dra 
till sig råttor.   

Äntligen vår! Du som har egen uteplats eller 
balkong har alla möjligheter att skapa ett  
vackert extrarum. 
Som hyresgäst har du ansvar för att det ser trevligt ut utanför 
din bostad. Det gör mycket för den allmänna trivseln. Se till att 
hålla snyggt, och ta trevliga blommor till hjälp för ögonfröjd 
och färgprakt. Att plantera i krukor eller amplar är perfekt för 
ett snyggt intryck. Du kan skapa en vacker effekt genom höjd-
skillnader och plantera gärna olika sorter i samma kruka. 

Svenskodlade penseér finns i massvis av färger och brukar 
inte vara dyra i inköp. Dessutom är de tåliga, de klarar lugnt av 
ett par frostnätter. 

Att tänka på:
 9 Använd krukor på uteplatsen
 9 Balkonglådor ska hänga inåt
 9 Njut i stillhet – undvik hög musik
 9 Vill du sätta upp ett staket? Då måste det 
följa vår policy. Staketet får vara max 80 
cm högt, av lodräta ribbor av tryckimpreg-
nerat virke. Stolparna ska monteras med 
stolpskor. Du ansvarar själv för grässkötsel 
i nära anslutning till staketet.  

Tålig!

Årets pelargon heter Caliente Pink, och den trivs utmärkt 
ensam i kruka. Den är tålig och självrensande, blombladen 
faller av av sig själva, vilket gör den mycket lättskött. 

Svenbos vd Hans-Erik Olofsson gratulerade Bertil Karlsson på 100-årsdagen. 

Tips & bilder: Blomsterfrämjandet.
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Anders byter lysrör på Klockaregårdens äldreboende. Att byta 
lysrör är en ofta återkommande arbetsuppgift.  

EN DAG PÅ JOBBET:
Anders Melkersson arbetar som 
fastighetsskötare på Svenbos bolag. 
Det innebär bland annat att han 
rycker ut på felanmälningar som 
kommer in från till exempel skolor 
och äldreboenden. Vi följde med  
Anders ett par timmar på jobbet.

Anders trivs på jättebra jobbet, och tycker att 
kundkontakten är det allra bästa. 

– Det är alltid trevligt att träffa folk, jag träffar 
personal, chefer, boende och elever ute på verk-
samheterna. Det tycker jag är väldigt trevligt. 
Eftersom Svenljunga är en liten ort lär man 
också känna mycket annat folk. Man känner den 
lokala slamsugaren, snickaren och plåtslagaren. 
Så det blir aldrig ensamt. Vi fastighetsskötare 
träffas också oftast på lunchen och vi springer på 
varandra ute på jobb på dagarna. Ibland rycker 
vi in och hjälper varandra där det behövs. 

–  Jag gillar också att man får vara problemlö-
sare, eftersom man i mitt jobb får använda både 
händer och huvud, säger han.  

Mycket av planeringen sköts utifrån fastig-
hetsskötarnas mobiltelefoner. När hyresgäster 
felanmäler via Mina sidor på hemsidan, regist-
reras arbetsordrar direkt till rätt fastighetsskö-
tare. Senast inom 48 timmar ska de återkoppla 
om hur och när felet ska åtgärdas. Ofta kan det 
göras samma dag, men ibland behövs delar 
beställas hem. 

Fastighetsskötarna startar varje morgon med 
att titta i sin mobiltelefon vilka nya jobb och 
felanmälningar som kommit in. Sedan planeras 
dagen. 

Så här kan det gå till ett par timmar under en 
fastighetsskötares arbetsdag:

På väg ut på jobb efter att ha planerat dagen 
på kontoret. 07.15

08.00
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...till Jan Lindholm, som sedan den 
1 april arbetar  på Svenbo som 
elektriker. 

Du har nyss flyttat hit till Svenljunga från 
Borlänge. Hur kommer det sig? 
– Jag har precis flyttat ihop med min flickvän 
Shirin. Jag hade väldig tur som hittade jobbet 
precis när vi börjat prata om att flytta ihop.  Vi 
bor här i närheten av Svenbos kontor. 

Hur trivs du här i Svenljunga? 
– Jag trivs jättebra både på jobbet och här i 
Svenljunga.

Vad tycker du om att göra på fritiden? 
– Jag gillar att motionera. Och så är jag in-
tresserad av historia, jag tycker om att  läsa 
tidskrifter och böcker om historia. 

Anders Melkersson
Fastighetsskötare

Personalnyt
t 

I dag blir lunchen försenad. Björnbergets förskola har 
stopp i sin enda toalett. Slamsugaren kunde snabbt 
vara på plats för att hjälpa Anders åtgärda problemet. 
Men stoppet har orsakat översvämning i källaren, så för 
Anders återstår en hel del jobb innan lunchrasten. 

09.30
En förskola får hjälp 
med ett kärvande lås.  

11.30

3 snabba frågor...

Nybyggnation på Asks väg
I juni 2016 står våra sex nya parhus med 
totalt tolv lägenheter på Asks väg 
i Svenljunga klara för inflyttning. 
Kontakta oss för mera informa-
tion och för intresseanmälan! 
Se www.svenbo.com. 
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SPELA BOULE 
I SVENLJUNGA

När det skulle grävas för  vatten-
ledningar i Torstorp i Svenljunga 
fick några av de boende i områ-
det en idé. Skulle det gå att fixa 
en boulebana när det ändå fanns 
en grävskopa på plats? 
– Jag tänkte att när det nu finns en gräv-
skopa här, så kan vi ju i alla fall fråga. Vi 
pratade om det vi som bor här, och jag 
kontaktade Hans-Erik Olofsson på Sven-
bo och frågade om vi kunde få hjälp med 
att anlägga en boulebana, säger Gerhard 
Johansson, en av de boende i 
Torstorp som engagerat sig 
i banan. 
På Svenbo gillade man 
idén, och mot löfte att 
de boende själva tar 
hand om banan var 
projektet igång. 

– Vi fick material och 
grävhjälp av Svenbo, se-
dan var vi ett gäng grannar 
som lade ner en helg eller två 
på att ställa iordning den.  

Gerhard är en riktig föreningsmän-
niska  som har hållit på med idrott och 
gevärsskytte, och han är också sekreterare 
i PRO. 

– Jag gillar att försöka fixa,  och pratar 
man bara med folk så är det ofta många 
som vill hjälpa till. 

Förutom Gerhard har bland andra Mat-
tias Kristenssen, Johan Harrysson, Leif 
Ljungberg, Jonas Johnsson och Thomas 
Sunesson engagerat sig i boulebanan. 

 – Det är alltid gott när det finns folk 
som vill vara med och se till att det hän-
der något. Livet är för kort för att bara 
sitta och inte göra något tycker jag. 

Gerhard säger att de har en fin grann-
sämja i området. Här finns mycket ung-
domar, många äldre och de mitt emellan.

– Det kommer att bli en jättefin sam-
lingsplats. Vi ska försöka få upp en grill  
och några sittplatser, och det ligger nära 

lekplatsen. 
Initiativet uppskattas bland 
grannarna.  

– Det var en dam som 
sa - ”åh så bra att vi får 
en boulebana, nu kanske 
man kommer ut lite mer.”

– Vi bor ju i radhus här, 
och alla har sina egna ute-

platser, och det blir lätt att 
man sitter själv. Men kanske 

gör detta att man kliver över 
häcken, och sätter sig vid bouleba-

nan och pratar lite och umgås istället. 
Boulebanan är öppen för alla som vill.
– Det är bara att gå dit och spela, 

lämna banan som den var när du kom dit 
bara. Man behöver inte ens spela boule, 
kom bara bort och fika en stund.  

Det finns tankar om att starta en bou-

leförening, så att de som är intresserade 
kan möta andra lag i till exempel oldboys 
och oldgirls-klasserna. 

Men själv är Gerhard egentligen ingen 
boulefantast. 

– Jag har faktiskt knappt spelat boule 
förut. Jag var på en utbildning för PRO 
för ett par år sedan och fick testa. Det var 
roligt. Men jag tycker ju att det allra bästa 
är tjötet runt omkring. Att umgås och ha 
trevligt tillsammans.

Alla  Svenbos hyresgäster i  
området är välkomna att spela på 

boulebanan i Torstorp. Bor du inte i 
närheten och är intresserad av

 boule, kontakta PRO som kan  tipsa 
om olika bouleföreningar

 (www.pro.se).

Grannar samlas kring boulen
Gerhard Johansson, Barbro Larsson, Carlo Frydén, Leif Harrysson och Egon Efraimsson. 
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Ildiko Nagy brinner för 
sitt arbete med integration 
Ildiko Nagy är Svenljunga kom-
muns samordnare för integra-
tion. Ett hektiskt jobb, men 
Ildiko stortrivs. 
– Jag kan inte tänka mig att 
göra något annat. Det finns 
inget bättre än att känna att 
man gör skillnad, säger hon. 

Det är kommunens ansvar att se till 
att nyanlända som har fått permanent 
uppehållstillstånd får ta del av kommu-
nens service som skola och barnomsorg, 
erbjuda SFI-undervisning och hjälpa till 
att ordna boende.  I Svenljunga kommun 
arbetar fyra personer på integrations-
enheten. Deras jobb är att ge nyanlända 
bra förutsättningar att integreras.

– Vårt jobb är att slussa in dem i 
samhället. Förutom allt det praktiska 
kring bostad och sysselsättning, så 
försöker vi bland annat att hjälpa dem 
att komma i kontakt med föreningar och 
byalag, vi samarbetar med skolor när det 
gäller simkurser, har samhällsoriente-
ringskurs och vi har en uppskattad fad-
derverksamhet, säger Ildiko Nagy.

I fadderverksamheten matchas intres-
serade kommuninvånare med nyanlända, 
och vid ett första möte bjuder integratio-
nen på fika. Sedan är det upp till var och 
en vad man vill göra: fika, gå på fotboll 
eller bio. 

När det gäller bostäder har integratio-
nen ett bra samarbete med Svenbo och 
andra bostadsbolag i kommunen. 

– Att ha en bostad är oerhört viktigt. 
Det ger trygghet och ger en bra förutsätt-
ning för att etablera sig. Om du inte be-
höver oroa dig över var du ska bo är det 
lättare att fokusera på att lära sig språket 
och kunna skaffa sig en framtid. 

– Vi från integrationen är alltid med 
när de flyttar in. Senare kommer de på 
ett inskolningsmöte hos oss där de kan få 

hjälp med praktiska saker som att fylla i 
blanketter, hur man betalar TV-licensen, 
hur man ordnar bankkort och så vidare. 
Det är mycket nytt att sätta sig in i. 

Ildiko fungerar som kontaktperson 
mellan de nyanlända och andra aktörer 
som försäkringskassan, migrationen och 
arbetsförmedlingen. 

 – Jag vet aldrig riktigt hur min dag på 
jobbet blir. Men två gånger i veckan har 
vi drop-in då våra deltagare kan komma 
och be om hjälp med allt möjligt. Det kan 
handla om att tolka brev från myndig-
heter, hur det funkar med autogiro och 
liknande. 

– De flesta är oerhört tacksamma över 
den hjälp de får. Många har haft det 
väldigt svårt, och ofta kommer reaktioner 
på trauman i efterhand. Först är man 
kanske så fokuserad på flykten och att 
ordna allt praktiskt - mat, var man ska 
sova och så.  Många kan börja må dåligt 
ganska lång tid efteråt, och det gäller för 
oss att vara vaksamma och försöka se till 

att de får den hjälp de behöver. 
– Min svåraste arbetsuppgift är att 

motverka den främlingsfientlighet som 
finns idag. Tyvärr florerar det en massa 
rykten som inte är sanna, och jag skulle 
vilja vädja till alla att ta reda på fakta. 

– Sedan vill jag uppmana alla att ta 
kontakt med nya grannar, oavsett var de 
kommer ifrån. Var inte rädd om ni inte 
talar samma språk, med en kopp kaffe, 
vänlighet och kroppsspråk kommer man 
långt. Hjälpsamma grannar är jätteviktigt. 

I dagsläget uppskattas att cirka 60 mil-
joner människor är på flykt i världen. De 
flesta söker skydd nära sitt hemland. Av 
de som kommer till Sverige kommer de 
flesta från oroshärdar i Syrien, Somalia 
och Afghanistan. 

Svenljunga kommun har ett avtal med 
Länsstyrelsen om att ta emot 10 individer 
i år (2016). Svenljunga har tidigare tagit 

ett stort ansvar för att hjälpa människor 
på flykt, och har därför blivit tilldelade 
färre personer från och med i år.  

Nyanlända är integrationens ansvar  
från de fått uppehållstillstånd tills de är 
klara med etableringsfasen, som van-
ligtvis är på två år.  Arbetsförmedlingen 
sätter upp individuella etableringsplaner 
med aktiviteter som ska hjälpa personen 

etablera sig i Sverige och på arbetsmark-
naden. Under den tiden kan de få etabler-
ingsersättning på max 308:- om dagen, 
under förutsättning att man deltar aktivt 
i till exempel utbildning eller praktik. 

Vill du läsa mer finns information på 
www.svenljunga.se. På www.scb.se. finns 
också SCB:s rapport Integration - en 
beskrivning av läget i Sverige. 

”Känslan när man 
lyckas hjälpa någon, 
och man får det där 
tacksamma leendet är 
obeskrivlig!

FAKTA: INTEGRATION OCH FLYKTINGMOTTAGANDE

Ildiko Nagy. 
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Lägg firrEn på grillen!

            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 tvättstugan 
som du skulle vilja att den ser ut när 
du kommer. 

Tomatmarinad:
• 2 msk tomatpuré
• 1 msk chilisås
• 1 msk kikkomansoja
• 1 vitlöksklyfta, hackad
• ½ dl neutral olja
Rör ihop. Pensla på rikligt under
grillning. Passar alla fiskar.

Pestoglaze:
• ½ dl pesto på burk
• ½ dl olivolja
• ½ msk kikkomansoja
• 1 msk tomatpuré

Rör ihop. Pensla på i omgångar efter 
det att fisken vänts på grillen.

GRILLREGLER HOS SVENBO

Endast elgrillar får an
vändas på 

 balkonger.

Grillar du på uteplatsen
, flytta grillen så 

långt som möjligt från huset.  

Tänk på brandrisken och v
isa hänsyn!

Det blir allt vanligare att grilla fisk, 
men det är fortfarande många som 
undrar hur man gör. Och att det går 
utmärkt att lägga skaldjuren på grillen 
är det inte många som tänker på. 
Lax är alltid ett säkert kort på grillgallret. Lägg 
laxen med skinnet ner mot gallret och krydda med 
flingsalt, färska örter, citron och eventuellt vitlök. 
Man kan också pensla på en smakrik marinad eller 
glaze. Laxen är fet och behöver inget extra fett. 
Magra fiskar kan behöva lite olja.
Kräftor, räkor och musslor går alla utmärkt att lägga 
på grillen. Godast är om de är råa från början men 
man kan också tillsätta lite smak på kokta skaldjur 
efter att man hastigt värmt upp dem på grillen. 
Kräftor: Dela kräftorna längsgående med kniv till 
två lika halvor. Lägg halvorna med köttet ner mot 
ett finmaskigt galler. Grilla ca 1 minut, vänd dem 
och pensla på en marinad eller glaze. Man kan 
också använda smör, örter och citron.  
Räkor: Grilla stora, råa räkor utan skal i ca 1/2 minut 
per sida. Man kan marinera dem i vitlöksolja innan 
grillning.
Blåmusslor: Lägg musslorna på gallret. Obs!
Ska vara stängda när du lägger på dem. När 
de öppnat sig är de klara. Pensla på lite vit-
lökssmör och låt fräsa i ½ till 1 minut i sitt skal.

Gemensamma insatser skapar trivsel
Bor man i hyresrätt delar man oftast tvättstuga med sina grannar. För att få 
en trivsam 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 sköljmedelsrester. 
Tänk på att sköljmedel 
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!


