
Så här i begränsningarnas tid har de flesta av oss fått tänka 
om och tänka nytt. I årets första nummer av Dörrposten vill 
vi inspirera med allt från nytt utseende och format till nya 
spännande möten och människor. På Istanbul kolgrill kan  
ni uppleva precis det över en tallrik meze. SID 8

Människor, 
mezemat  
och möten.

Mohamads fängslande resa.
Mohamad Mehanna lämnade Libanon och blev  
kriminalvårdschef i Vänersborg.  SID 4 

Fixat för trygghet.
Dörrbyten och chippade nycklar skapar  
tryggare bostäder. SID 12 

Jobba där du bor.
Kommer den pågående pandemin förändra  
vårt sätt att arbeta även i framtiden? SID 14
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Hemmet har blivit allt viktigare
Just nu är det många av er som jobbar hem-
ifrån. Bostaden har blivit allt viktigare både 
för arbete, skola och vila. Den rådande pande-
min har förändrat vårt sätt att leva på många 
sätt. Vi har fått tänka om när det gäller pla-
nering och utformning av framtidens städer, 
bostäder och kontor. Distansarbete i någon 
form är nog här för att stanna. Och hemma  
hos mig har vi gjort iordning en liten arbets-
plats under trappan, till mig när jag arbetar 
hemifrån. Jag försöker variera arbetsställ-
ningen och ställa mig upp lite då och då,  
men jag får motvilligt erkänna att det blir lätt  
att jag tummar på arbetsmiljön i hemmet. 

Trygghet handlar inte bara om lås
Trygghet är en viktig fråga märker vi när vi 
frågar er om boendet. Från vår sida handlar 
det mycket om lås, säkerhetsdörrar, gallerför-
råd och belysning. Kostsamma åtgärder men 
uppskattade av er hyresgäster. Men trygghet 
handlar naturligtvis inte bara om lås. Att lära 
känna sina grannar är den största trygghets-
skapande åtgärden som du själv kan göra.  
Allt börjar med att man hejar på varandra  
i trappan eller tvättstugan. 

Själv brukar jag (lite fantasilöst) prata om 
vädret. Det fungerar alltid och innan man  
vet ordet av så börjar man prata nästa gång 
man träffas. Känner man sina grannar kan 
man också ha koll åt varandra när man till 
exempel åker bort. 

Visa omtanke genom att hålla avstånd
Vaccin och ljusare tider gör att mycket nu 
känns enklare än i höstas, men fortfarande 
måste vi hålla distans när vi utför arbete i 
lägenheterna. Du kan själv hjälpa till genom  
att ge våra hantverkare gott om plats när  
arbetet ska utföras. Och har du grannar  
som är äldre eller på annat sätt är i en risk-
grupp kan du och de andra grannarna kanske 
hjälpa dem i vardagen genom att exempelvis 
erbjuda er att handla mat.  

Apropå mat… 
Matlagning är en av mina favoritsysselsätt-
ningar på helgerna. Vi försöker alltid hitta nya 
recept som vi inte har testat tidigare. För några 
veckor sedan gjorde jag Toum - libanesisk 
vitlöksaioli som görs på äggvitor. Till den åt  
vi en grillost från Dalspira och ugnsbakade 
grönsaker. Men den funkar till det mesta som 
är grillat. Receptet hittar du på sidan 10 om  
du vill prova något nytt. 

I det här numret:

 4 Mohamads fängslande resa
 7 Notiser  & Nytt
 8 Mezemat med gott innehåll
11 Äntligen helt fossilfri uppvärmning
 12 Fix & Färdigt
 14 Jobba hemma
 16 Baksidesnytt

Gunnar Johansson, vd 
Vänersborgsbostäder 

0521 – 260 260 
gunnar.johansson@abvb.se

Trygghet är  
en förutsättning 
för förändring.

När jag går och klipper mig kommer jag alltid hem med 
samma frisyr. Trots att jag gett min frisör fria händer. 
Man vill liksom vara modig, men ändå känna sig 
trygg. Som med den här tidningen till exempel. Redan 
på omslaget lade du säkert märke till att den ser helt 
annorlunda ut jämfört med våra tidigare nummer. Vi var 

helt enkelt redo för lite förändring.  Jag hoppas att du och dina grannar 
ska känna er lika trygga som jag med det nya formatet. 

DÖRRPOSTEN är Vänersborgsbostäders kundtidning med fyra nummer per år. ANSVARIG UTGIVARE är Gunnar Johansson. REDAKTIONEN  
består av Gunnar Johansson, Peter Laang & Åsa Johansson. FORM & COPY av Åsa Torrestad & Fia Erixon. FOTO av Jerry Lövberg & Unsplash. 
MAGASINET ÄR TRYCKT på Munken Polar 130 g hos Cela Grafiska i mars 2021.  
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Mohamad Mehannas resa börjar 
i Libanon, i en liten by där hans 
familj försörjer sig som lantbru-
kare. Under inbördeskriget 1988 
lämnar han byn och föräldrar-

nas gård för att börja jobba i Nordafrika. Efter ett 
par år när det är dags för Mohamad att återvända 
till Libanon blossar oroligheterna upp igen och det 
finns ingen möjlighet att komma hem. 

Tio ord på svenska. Och en cykel. 
”När jag var liten läste vi i skolan om att folk  
i Norden var utbildade och att man respektera-
de människor här”, berättar Mohamad. Mer än 
så visste han inte om landet som skulle bli hans 
nya hemland. När Mohamad fick sitt visum 
hade han inte heller en aning om hur han skulle 
försörja sig, vilka han skulle möta eller hur han 
skulle leva. Allt han hade var tio ord på svenska 
och pengar till att köpa en cykel.

Fira midsommar. Och fika. 
”Jag cyklade runt bland gårdarna och knackade  
dörr för att höra om någon behövde arbets-
kraft”, berättar Mohamad. Till slut fick han 
jobb hos en äldre man som drev jordbruk 
tillsammans med sin son. ”Jag cyklade mellan 
språkundervisningen i skolan och jobbet.” 
Familjen på gården kom att betyda mycket för 

Mohamad. De öppnade dörren till det svenska 
samhället och lärde honom allt från fika till 
midsommar. ”De bjöd in mig till sitt midsom-
marfirande. Jag förstod det kanske inte fullt ut 
just då, men det var väldigt speciellt att få vara 
med och uppleva små grodorna, sillen  
och potatisen.” 

Från jordbruk till datavetenskap
Så småningom började Mohamad läsa data- 
vetenskap på universitet. Inte så mycket för att 
han brann för ämnet utan mer för att det fanns 
en efterfrågan på den typen av kunskap. När 
han skrev sin slutuppsats fick han syn på en 
annons om ett sommarvikariat som kriminal-
vårdare. ”Jag passerade anstalten varje dag 
på väg till mina studier och blev nyfiken. Det 
skulle vara intressant att få se den från insi-
dan”, berättar Mohamad. Men att sommar- 
vikariatet skulle bli starten på en livslång  
karriär hade han inte en tanke på. 

En social  
veckopendlare  
från Libanon. 
Mohamad Mehannas resa till Vänersborg och jobbet som kriminalvårdschef i  
vårt område har varit ett äventyr. Vägen hit har varit kringelikrokig och att det 
blev inom kriminalvården som han skulle göra karriär var inte alls självklart.  
Men han stortrivs med jobbet och i sin lilla övernattningslya på Sandmarksgatan.

... det var väldigt speciellt  
att få vara med och uppleva 
små grodorna, sillen och 
potatisen.

FOTO: JERRY LÖVBERG /TEXT: FIA ERIXON
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Kriminalvårdschef i Vänersborg
Efter det där första sommarjobbet kom erbjudan-
den om nya tjänster och när Mohamad förra året 
tackade ja till jobbet som Kriminalvårdschef i 

Vänersborg var det med 
över 20 års erfarenhet i 
ryggen. Att han hela tiden 
har haft möjlighet att 
utvecklas och byta roller 
har gjort att han aldrig 
tvekat på att stanna kvar 
inom kriminalvården. 
De frågor som Mohamad 
brinner extra för är att 
hitta effektiva sätt att 
bryta isoleringen för häk-

tade på ett meningsfullt sätt, särskilt för de unga: 
”Många små insatser kan leda till stor förändring. 
Det går att påverka och förändra.” 

”Bättre ut” är vår målsättning
Mohamad fortsätter med att förklara hur viktigt 
det är att arbeta med att motverka de negativa 
effekterna av frihetsberövande: ”Att man kommer 
ut bättre än man kom in är vår målsättning. Och 
lyckas vi nå klienterna redan under häktningsti-
den har vi bättre möjligheter att motivera någon 
till att hitta rätt i livet. Det är långsiktiga insatser 
som bidrar till ett tryggare, säkrare och mer 
utvecklande samhälle.”

Trygghet börjar i kvarteret
När vi kommer in på trygghet så beskriver 
Mohamad Sverige som ett tryggt land och på 
frågan om vad man själv kan göra som individ och 
medmänniska för att bidra till en ökad trygghet i 
sitt eget kvarter svarar han: ”Man kan vara en bra 

förebild genom exempelvis att agera vid eventuel-
la avvikande beteenden från ungdomar och visa 
hänsyn då flera av grannarna antingen är äldre 
och behöver vila eller familjer som har små barn.” 

Goda grannar är viktigt
När Mohamad fick tjänsten som kriminalvårds-
chef skaffade han sig en lägenhet hos Väners-
borgsbostäder och började veckopendla till och 
från Mariestad där han bor med sin familj. Att 
lära känna sina grannar är en viktig del i att tri-
vas och Mohamad tycker att de flesta han träffat 
är öppna och sociala: ”Alla jag möter i området 
säger hej eller hälsar på något sätt. Min uppfatt-
ning är att om jag visar att jag vill ta steget att lära 
känna grannarna så kommer flera av dem att vara 
mottagliga. Det gäller att ta initiativ på ett socialt 
och respektfullt sätt.”

Mat är ett sätt att umgås
Vi avslutar vår intervju med att prata om mat och 
Mohamad berättar att han och hans fyra döttrar 
gillar att träffas och laga libanesisk mat tillsam-
mans. Då brukar det bland annat bli tabbouleh 
(en sallad gjord på persilja, tomater, lök, oliv-
olja, bulgur eller couscous, pressad citron och 
kryddor), baba ganoush (en röra gjord på rostad 
aubergine) och hummus (mosade kikärtor med 
sesampasta, vitlök och citronjuice). ”Det är ett fint 
sätt att umgås”, konstaterar Mohamad. *

Många små 
insatser kan 
leda till stor 
förändring. 
Det går att 
påverka och 
förändra.

Mohamad berättar att han och hans fyra döttrar gillar att träffas  
och laga libanesisk mat tillsammans, bland annat lagar de ofta 

hummus, en röra gjord på kikärtor.

Mohamad hyr en etta där han övernattar under jobbveckorna.  
När helgen kommer reser han hem till Mariestad där familjen bor.

Notiser & Nytt
Like a king. Or queen.
Att känna känslan av att man har kraft och makt att bestämma över sitt eget liv…  Att känna känslan av att man har kraft och makt att bestämma över sitt eget liv…  
Det är vad konstnären Lolo Funck Andersson hade i tankarna när han skapade konstverket,  Det är vad konstnären Lolo Funck Andersson hade i tankarna när han skapade konstverket,  
som består av två majestätiska troner i massiv marmor och granit. Dessa 800 kilos pjäser finns  som består av två majestätiska troner i massiv marmor och granit. Dessa 800 kilos pjäser finns  
nu att provsitta i kvarteret Narcissen på Gasverksgatan/Södergatan. Kungligt värre! nu att provsitta i kvarteret Narcissen på Gasverksgatan/Södergatan. Kungligt värre! 

Tävla om kvarterets härligaste balkong.  
Vinn 200 kr i presentkort!    TÄVLING!

Klassisk blomsterprakt, karibiskt tema eller världens loungemys? Det enda du behöver göra för Klassisk blomsterprakt, karibiskt tema eller världens loungemys? Det enda du behöver göra för 
att tävla om kvarterets härligaste balkong och ha chans att vinna ett presentkort à 200 kr som att tävla om kvarterets härligaste balkong och ha chans att vinna ett presentkort à 200 kr som 
gäller i Vänersborgsområdet, är att skicka in ett foto eller en filmsnutt till gäller i Vänersborgsområdet, är att skicka in ett foto eller en filmsnutt till redaktion@abvb.seredaktion@abvb.se.  .  
Du kan också posta ditt bidrag på Facebook eller Instagram. Tagga ditt inlägg med Du kan också posta ditt bidrag på Facebook eller Instagram. Tagga ditt inlägg med #balkongabvb#balkongabvb  
så vi kan hitta dig. Lycka till!  Vi behöver ditt bidrag senast den 30 juni 2021. Läs mer om tävling så vi kan hitta dig. Lycka till!  Vi behöver ditt bidrag senast den 30 juni 2021. Läs mer om tävling 
och regler påoch regler på vanersborgsbostader.se/balkong vanersborgsbostader.se/balkong      

Visste du att…
För att folk på gatan under din balkong inte ska riskera att få en balkonglåda i huvudet så får För att folk på gatan under din balkong inte ska riskera att få en balkonglåda i huvudet så får 
du inte hänga lådorna utanför balkongen. Men innanför går finemang. Det sprider bara härlig du inte hänga lådorna utanför balkongen. Men innanför går finemang. Det sprider bara härlig 
blomsterprakt åt kvarteret. Och för att inte grannen under ska få oväntat vatten i kaffet;  blomsterprakt åt kvarteret. Och för att inte grannen under ska få oväntat vatten i kaffet;  
tänk på att inte vattna utanför balkongkrukorna.  tänk på att inte vattna utanför balkongkrukorna.  

Hyra ut i andra hand?
Vi tycker det är roligt om våra hyresgäster  vill prova på nya saker i livet. Hos oss har du rätt att  Vi tycker det är roligt om våra hyresgäster  vill prova på nya saker i livet. Hos oss har du rätt att  
under en begränsad period (max 6 mån) hyra ut din bostad i andra hand. Tänk på att du alltid under en begränsad period (max 6 mån) hyra ut din bostad i andra hand. Tänk på att du alltid 
måste ha Vänersborgsbostäders godkännande. Exakt vilka förutsättningar och regler som  måste ha Vänersborgsbostäders godkännande. Exakt vilka förutsättningar och regler som  
gäller hittar du på gäller hittar du på vanersborgsbostader.se/andrahandvanersborgsbostader.se/andrahand

Missa inte sommarens populäraste fotbollsskola!   VECKA 33

Tillsammans med Vänersborgs FK erbjuder vi våra unga hyresgäster (6 till 12 år) att gratis  Tillsammans med Vänersborgs FK erbjuder vi våra unga hyresgäster (6 till 12 år) att gratis  
delta i Svenska fotbollsförbundets fotbollsskola ”Lira Blågult”, vecka 33. Förutom träning,  delta i Svenska fotbollsförbundets fotbollsskola ”Lira Blågult”, vecka 33. Förutom träning,  
lunch, fruktstund och kringaktiviteter får alla deltagare landslagets t-shirt, vattenflaska,  lunch, fruktstund och kringaktiviteter får alla deltagare landslagets t-shirt, vattenflaska,  
fotboll, diplom och en affisch. Platserna är begränsade, så anmäl ditt barn så snart  fotboll, diplom och en affisch. Platserna är begränsade, så anmäl ditt barn så snart  
som möjligt påsom möjligt på vanersborgsbostader.se/fotbollsskola vanersborgsbostader.se/fotbollsskola

Äntligen dags för bänkar och gungor igen!
Vi har redan börjat med årets vårstädning i kvarteren och med att  sopa undan vinterns grus.  Vi har redan börjat med årets vårstädning i kvarteren och med att  sopa undan vinterns grus.  
Och i april är det dags att hänga upp gungorna på våra lekplatser och bära ut alla sköna bänkar  Och i april är det dags att hänga upp gungorna på våra lekplatser och bära ut alla sköna bänkar  
så att du och dina grannar kan vila benen och njuta av vårsolen. så att du och dina grannar kan vila benen och njuta av vårsolen. 

Om något går sönder eller inte funkar… 
Våra fastighetsvärdar och reparatörer finns alltid nära till hands om du behöver hjälp med något. Är det Våra fastighetsvärdar och reparatörer finns alltid nära till hands om du behöver hjälp med något. Är det 
akut så ringer du 0521-260 260, men du kan självklart göra din felanmälan på vår hemsida. Där finns också akut så ringer du 0521-260 260, men du kan självklart göra din felanmälan på vår hemsida. Där finns också 
tips på hur du kan lösa enklare problem på egen hand. tips på hur du kan lösa enklare problem på egen hand. vanersborgsbostader.se/felanmalanvanersborgsbostader.se/felanmalan

VINN  
PRESENT- 
KORT!
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Jag skulle aldrig 
använda något 
som innehåller 
palmolja.

Det är svårt att tro att varken hon 
eller han hade någon tidigare 
erfarenhet av restaurangbranschen 
när de tog över restaurangen efter 
Adrianas bror för snart tio år  

sedan. Men med ett brinnande intresse för god 
mat, lagad från grunden på rena råvaror, i kombi-
nation med sann entreprenörsanda har de lyckats 
skapa en varm och välbesökt medelhavsoas. 

Matkultur från medelhavet
Det var vår intervju med Mohamad Mehanna 
som inspirerade oss till besöket på Istanbul och 
det här uppslaget. Även om inte Istanbul kolgrill 
serverar libanesiska rätter så påminner de om 
varandra och är del av samma matkultur. Färska 

grönsaker, kött, fisk och skaldjur med vitlök,  
persilja och sesamfrön, tillagade över en koleld.

God mat med gott samvete
Kunskapen och kärleken till medelhavsmat har 
Adriana med sig från barndomen och Turkiet. 
Jacop himlar med ögonen och ler kärleksfullt när 
Adrianas noggrannhet och pedantiska sida kom-
mer på tal. ”Jag är väldigt noga. Jag kan tråka ut 
andra med det”, säger Adriana och skrattar. ”När 
vi tog över restaurangen rev jag ut allt och köpte 
ny, fräsch köksinredning.” Att Adriana vill ha 
kontroll märks även i maten som serveras. ”Jag är 
också väldigt noga med vilka råvaror vi köper in. 
Jag läser alla innehållsförteckningar. Jag skulle 
till exempel aldrig använda något som innehåller 

Att det äkta paret Adriana Genc och Jacop Ay är som gjorda för varandra och 
för att driva restaurang går inte att ta miste på när man möter dem på deras egen 
restaurang. De driver Istanbul kolgrill, på Apoteksgränd 3 i centrala Vänersborg, 

med kärlek för varandra, närproducerad mat och sina gäster.

Meze  
med äkta  
kärlek.

Adriana Genc och Jacop Ay driver 
Istanbul  kolgrill i Vänersborg, 
med passion och kärlek både till 
varandra och till medelhavets 
smakrika matkultur.

FOTO: JERRY LÖVBERG  
TEXT: FIA ERIXON
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Att vi använder oss av 
närproducerat och ekologiskt  
är en självklarhet.

Adriana är enligt sig själv nästan irriterande noggrann när det gäller både  
hemmet och restaurangen. Hennes man Jacop  myser instämmande,  

men påpekar samtidigt: Hon är mitt liv, mitt allt.

Nu är Vänersborgs- 
bostäder fria från 
fossilt bränsle när det 
gäller uppvärmning. 
Det sista stället var 

Ringhems vårdhem i Frändefors och 
tre fastigheter med lägenheter för  
äldre som nu får sin uppvärmning  
från bergvärme och solceller. ”Under 
förra året gjorde vi en jättesatsning 
på hållbar energi”, berättar Kristian 
Andersson som är chef för energi och 
hållbarhet på Vänersborgsbostäder. 
”Förutom att fastigheterna nu är 
fossiloberoende slipper vi transporter 
genom föråldrade kulvertar, vilket gör 
att värmen inte sipprar ut i marken 
eller på fel ställen.”

Kraftigt minskad  
energiförbrukning 
Det tog ett år och 12,5 miljoner kronor 
för att ställa om de sista fastigheterna 
från olja och pellets till att bli oberoen-
de av fossila bränslen, men de positiva 
effekterna lät inte vänta på sig. ”I och 
med detta har energiförbrukningen  
i dessa fastigheter redan gått ner med 
70%”, förklarar Kristian. ”Och när  
vi går in i årstiderna med mer sol 
kommer förbrukningen på årsbasis  
att gå ner ännu mer.”

Helt fossiloberoende 
senast 2030
Fossila bränslen är den största källan 
till utsläpp av växthusgaser som i sin 
tur bidrar till klimatförändring. 
Omställningen till fossilfri uppvärm-
ning är ett steg i Vänersborgsbostäders 
ambition att bli helt fossiloberoende  
senast år 2030. Arbetet ingår i Allmän-
nyttans klimatinitiativ – ett gemensamt 
upprop bland kommunala bolag för att 
minska utsläppen av växthusgaser.  
”Alla våra fordon är redan fossilfria 
vad gäller drivmedel,” avslutar  
Kristian. ”Det enda som återstår nu  
är en del av våra maskiner.” *

Under 
förra året 

gjorde vi en 
jättesatsning 

på hållbar 
energi.

I vintras var det äntligen dags för våra sista 
fastigheter som fortfarande värmts upp med 
olja och pellets att gå över till bergvärme och 

solceller. Förutom att Vänersborgsbostäder 
nu är helt fossiloberoende vad gäller 

uppvärmning så har energiförbrukningen i 
dessa fastigheter redan gått ner med 70%. 

Kristian Andersson och drifttekniker  
Lars Granberg är stolta över Vänersborgs- 

bostäders satsning på hållbar energi. 

Äntligen! Nu är  
uppvärmningen  
av våra bostäder  

helt fossilfri.

palmolja och vi använder bara ASC-märk-
ta räkor. Att vi använder oss av närprodu-
cerat och ekologiskt är en självklarhet.” 

Ungefär som smörgåsbord 
Meze är vanligt kring medelhavet och 
betyder att man serverar många smårät-
ter ungefär som tapas eller det svenska 
smörgåsbordet. Många av de röror som 
är typiska för det medelhavska köket är 
vegetariska och även veganska. Tillsam-
mans med färskt kolgrillat lammkött och 
nötkött blir menyn på Istanbul färgglad, 
smakrik och spännande. Adriana älskar 
att vara kreativ i sin matlagning och hon 
hittar hela tiden på nya kombinationer 
och smaksensationer, gärna med svenska 
råvaror som rödbetor i hummusen.

Det är lätt att prata om livet
Att mat är ett öppet sätt att umgås mär-
ker man tydligt hos Adriana och Jacop. 
Det är många små vackert upplagda och 
inbjudande, väldoftande rätter som står 
uppdukade. Och när vi sätter oss till bords 
efter fotograferingen blir vi sittande länge 
tillsammans. Det är lätt att prata om livet 
när man samtidigt delar en bit mat.  
”Testa den här”, säger Adriana och puttar 
över den sista kolgrillade räkan. I köket 
följer kockarna våra reaktioner. De ler 
stolt när vi hummar och tömmer skålarna 
på de hemlagade små konstverken och 
fångar upp de sista smakerna med det 
nybakade brödet. *
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Matglade Gunnars recept
TOUM – LIBANESISK VITLÖKSAIOLI,  
C A 4 PORTIONER

2 äggvitor

1-2 vitlöksklyftor beroende på tycke och smak

2-3 dl rapsolja (Obs! Viktigt med just rapsolja)

0,5 tsk salt

1-2 tsk citronsaft 

GÖR SÅ HÄR:
Krossa vitlöken med en kniv eller använd mortel tills den blir lite mosad i små bitar. Lägg i en skål tillsammans citron, salt och Krossa vitlöken med en kniv eller använd mortel tills den blir lite mosad i små bitar. Lägg i en skål tillsammans citron, salt och 
äggvitorna. Använd elvisp och mixa ca 2-3 min tills det bildas vitt skum i skålen av äggvitan.  Sen droppar du i oljan, i en fin och äggvitorna. Använd elvisp och mixa ca 2-3 min tills det bildas vitt skum i skålen av äggvitan.  Sen droppar du i oljan, i en fin och 
tunn stråle samtidigt som du mixar och rör om i skålen. Häll i långsamt tills vitlökskrämen tjocknar och blir fluffig. Det är viktigt tunn stråle samtidigt som du mixar och rör om i skålen. Häll i långsamt tills vitlökskrämen tjocknar och blir fluffig. Det är viktigt 
att hälla i oljan försiktigt, annars skär såsen sig. När allt har blivit fluffigt och krämigt är den klar. Ställ i kylen en stund innan att hälla i oljan försiktigt, annars skär såsen sig. När allt har blivit fluffigt och krämigt är den klar. Ställ i kylen en stund innan 
servering.  Håller sig några dagar i kylen.  servering.  Håller sig några dagar i kylen.  

Hälsar Gunnar,  vd VänersborgsbostäderHälsar Gunnar,  vd Vänersborgsbostäder



Nya säkerhetslås  
med programmerade 
nycklar i nästan  
500 hushåll.
För att fortsätta skapa trygga bostäder byter vi 
lås i flera av våra fastigheter. Hos vissa innebär 
det att både lägenhets-, altan-, källare- och  
förrådslås uppdateras med ännu mer säkerhet.

Det fina med de nya låsen är nycklarna.  
De ser fysiskt sett helt likadana ut, men varje 
nyckel har ett chip som programmeras för just 
ditt dörrlås. Det gör dem omöjliga att kopiera!
HÄR INSTALLER AR VI NYA L ÅS 2021: 

• Torpavägen 7-11
• Adolf Andersohnsgatan 12 A-C, 14 A-B, 16 A-B
• Almgatan 82-220
• Kronogatan 49
• Poppelvägen 2-22 A-C
• Poppelvägen 24-44 A-C

Byt lampor!
Du kan själv bidra till ökad  
hållbarhet i din bostad genom att 
byta dina lampor till LED-lampor. 

Här ser du delar av det vi har genomfört och det vi planerar i våra  
bostadsområden. Vi uppdaterar löpande våra planer och insatser.  
Följ gärna framstegen på vanersborgsbostader.se/omradesnyheter

250 nya säkra  
lägenhetsdörrar. 
Under året byter vi till 250 säkerhetsdörrar, som har 
många fördelar, i flera av våra fastigheter. Förutom att 
de ökar säkerheten mot inbrott, så blir det mindre ljud 
mellan lägenhet och trappuppgång. Dessutom gör de 
så att lägenheterna behåller värmen och att den inte 
sipprar ut i trapphuset.
HÄR INSTALLER AR VI NYA SÄKERHETSDÖRR AR 2021:

• Sandmarksgatan 14 A-C
• Sandmarksgatan 16-18 A-B
• Kyrkogatan 28
• Bangatan 2 A-F
• Bangatan 6 A-F
• Gasverksgatan 18 A-C

En bekväm entré.
Genom att byta entrédörrar blir det inte bara tryggare 
inomhus. De isolerar också mot värme, kyla, ljud och 
bidrar till ett jämnare och skönare klimat i våra  
fastigheter.
HÄR INSTALLER AR VI NYA ENTRÉDÖRR AR 2021: 

• Valhallavägen 1-39

Tryggare och enklare  
med portlås + tagg.
Med en tagg i nyckelknippan öppnar du enkelt våra nya 
portlås utan att slå in en kod gång på gång. Om vi byter 
kod i din trappuppgång blir din tagg automatiskt upp-
daterad. Det gör det svårare för utomstående att komma 
in på ovälkomna besök.
HÄR INSTALLER AR VI PORTL ÅS + TAGG 2021

• Norra Järnvägsgatan 4-8 A-B 

Här kan du ladda bilen!
Du som bor hos Vänersborgsbostäder kan ansöka om 
laddplats. 

Att ha en laddplats kostar 450-475 kr per månad plus 
1,23 kr per förbrukad kWh, som läggs på din hyresavi. 
Ansök om laddplats på vanersborgsbostader.se/elbil 
HÄR FINNS ELBILSL ADDARE FÖR VÅR A HYRESGÄSTER:

• Landerivägen 14-40
• Drottninggatan 42 A-B, Östergatan 24-26
• Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-F 
• Roddaregatan 2-12
• Duellvägen 10-108

Tänk på att… 
Elbilsladdning i de vanliga 230v-uttagen är 
inte tillåten i våra garage. De uttagen är inte är byggda för ända-
målet och att ladda bilen i dem innebär en stor brandrisk. 

Det viktigaste är att du 
trivs och känner dig trygg.
Daniels jobb är att se till att du och dina  
grannar känner er trygga och trivs. En vanlig  
dag för honom består av allt från att ta hand om  
felparkeringar till störande hyresgäster.

"Jag har jobbat inom Väners-
borgsbostäder i fjorton år, men de 
sista fyra åren som Trivsel- och 
trygghetvärd. Det är en roll som 
passar mig som person för jag har 
alltid varit intresserad av rätt och 
fel, och jag gillar att jobba med 
människor. Jag är inte heller rädd 

för att ta det där samtalet. Tvärtom. Det är viktigt att vi 
pratar med varandra, även om vi inte alltid tycker 
likadant. I mitt jobb har jag ju alltid lagen att luta mig 
mot, vilket är skönt. Det jag säger till de som stör är inget 
som jag själv hittat på utan det handlar om att inte bryta 
mot lagen. Många gånger rör det sig om okunskap. Och 
för det mesta räcker det med ett samtal för att lösa 
problemet. Men ibland är det klart att det blir större 
konflikter där socialtjänsten och andra instanser 
behöver bli inblandade. Det går inte att komma ifrån. 
Men det absolut viktigaste för mig i mitt jobb är att du 
som hyresgäst trivs och känner dig trygg hos oss på 
Vänersborgsbostäder."

Daniel Regeskog 
Trivsel-och trygghetsvärd / daniel.regeskog@abvb.se

Visste du att...
DU SPARAR 348 KR/ÅR MED  DU SPARAR 348 KR/ÅR MED  
E-FAKTURA ELLER  AUTOGIRO! E-FAKTURA ELLER  AUTOGIRO! 

Vi vill bara påminna dig som ännu inte valt att betala  Vi vill bara påminna dig som ännu inte valt att betala  
hyran via e-faktura eller autogiro om, att vi tar ut en av-hyran via e-faktura eller autogiro om, att vi tar ut en av-
gift på 29 kr per månad för pappersavin. På ett år blir det  gift på 29 kr per månad för pappersavin. På ett år blir det  
348 kr. Eller minst 12 glassbullar på konditori Princess.348 kr. Eller minst 12 glassbullar på konditori Princess.

V Ä N E R S B O R G / B R Å L A N D A / F R Ä N D E F O R S / V A R G Ö N
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6 SMARTA TIPS FÖR HEMMAJOBB:
1. Variera mellan att sitta och stå.  1. Variera mellan att sitta och stå.  
Använd t ex strykbrädan som ståbord. Använd t ex strykbrädan som ståbord. 

2. Ta en digital fika med dina kollegor.  2. Ta en digital fika med dina kollegor.  
Det är viktigt för gemenskapen. Det är viktigt för gemenskapen. 

3. En avskild arbetsplats gör det lättare  3. En avskild arbetsplats gör det lättare  
att inte bli distraherad.att inte bli distraherad.

4. Bra belysning är viktigt. Och se till  4. Bra belysning är viktigt. Och se till  
att vila ögonen från skärmen då och då.  att vila ögonen från skärmen då och då.  

5. Ta pauser och rör på dig. Ofta. 5. Ta pauser och rör på dig. Ofta. 

6. Håll arbetstiderna. Ät lunch som vanligt. 6. Håll arbetstiderna. Ät lunch som vanligt. 

Ta en digital fika med dina arbetskompisar.  
Det är viktigt för gemenskapen.

Att upprätta en avskild arbetsplats gör det lättare  
att inte bli distraherad.

fritid. Något som också är bra att komma ihåg, 
men ack så lätt att glömma när man jobbar eller 
studerar hemifrån är arbetsmiljön, arbetsrutiner, 
pauser och ergonomi.

Kontorets nya funktion
Det är inte bara vi därhemma som fått ställa om. 
Även dagens arkitekter måste tänka om kring 
hur de planerar när de ritar kontor framöver, 
från oftast små bord och korta avstånd till ökade 
avstånd och annat som kan garantera att vi kan 
hålla tvåmetersregeln på jobbet. Många förutspår 
även att vi kommer använda kontoren mer som en 
social mötesplats för kunder och personal snarare 
än en plats där man sitter och jobbar vid varsitt 
skrivbord. Men när DP frågar Contekton Arki-
tekter i Vänersborg har uppdragen än så länge 
inte förändrats i någon större utsträckning: ”Visst 
pågår det en diskussion kring hur tätt man ska 
sitta och den supereffektiviseringstrend som varit 
med allt mindre ytor, där personalen sitter väldigt 
tätt, har väl stannat av. Vi märker också att allt 

fler vill sitta i egna kontor igen”, berättar Peter 
Bergmann, arkitekt på Contekton Arkitekter. 
”Men annars är det ingen större skillnad för oss 
jämfört med före pandemin.” 

Samhörighet och gemenskap
Aristoteles lär ha sagt att ”människan är av natu-
ren ett socialt djur”. Och trots vi idag har teknik 
som gör det möjligt för oss att se varandra och 
prata över Internet så är det inget som kan ersätta 
det personliga mötet. Vi behöver den mänskliga 
kontakten – dels för vårt psykiska välbefinnande 
dels för att mycket av det innovativa och inof-
ficiella arbetet faktiskt sker i korridorerna, på 
fikarasten och i lunchrummet. ”Det är viktigt att 
framtidens kontor även i fortsättningen tillfreds-
ställer det sociala behovet och underlättar för folk 

att mötas”, säger Peter Bergmann. ”Mannaminnet 
är kort och när alla fått sin spruta så är det nog 
många som längtar efter att komma till jobbet 
igen som vanligt. Men självklart behöver säker- 
heten säkerställas.”

Hållbarhet och ökad livskvalitet
Det har gjorts många undersökningar vad gäller 
distansarbete och produktivitet. Och resultaten 
visar att produktiviteten faktiskt har ökat på de 
flesta arbetsplatserna. Men det finns även andra 
positiva effekter. Att arbeta hemifrån betyder för 
många en ökad livskvalitet – bland annat för att 
man slipper långa pendlingsavstånd. Det öppnar 
även upp för att kunna välja ett arbete som inte 
kräver att man bor nära. Och sist, men inte minst, 
innebär vårt nya sätt att arbeta mindre koldioxid-
utsläpp på grund av färre bilresor till jobbet. * 

A tt den pågående pan-
demin har fört med 
sig stora förändringar 
i våra liv kan nog de 
flesta av oss skriva 

under på. Och inom stadsplanering, 
fastighetsutveckling och arkitektur 
ställer effekterna av Corona helt nya 
krav på framtidens städer, bostäder 
och kontor. Hur ska kontoren se ut 
och fungera när allt fler jobbar på 
distans? Hur möts vi? Hur umgås vi 
och hur aktiverar vi oss? Hur kan vi 
minska smittspridningen och risken 
för nya pandemier?

Framtiden stavas hybrid
Det råder delade meningar kring 
exakt hur framtidens arbetsplats och 
arbetssituation kommer att se ut, men 
något som alla verkar vara rörande 
överens om är att våra kontor inte 
kommer att försvinna helt, utan 
världen är snarare på väg mot en 
flexibel hybridlösning. Vi kommer 
med största sannolikhet att fortsätta 
utveckla de digitala verktygen för 
effektivt distansarbete, men även 
framtidens fysiska kontor kommer att 
se annorlunda ut. 

Hemmets nya funktion
Ända sedan förra våren har våra hem 
fått ytterligare en funktion och blivit 
vår nya arbetsplats, och även skola 
för många ungdomar. Att ha en sär-
skild plats i hemmet som är avsedd 
för jobb är viktigt. Inte minst för att 
lättare kunna skilja på arbete och 

Så här ett år in i pandemin kan det 
nästan vara svårt att minnas hur 
det var innan vi alla var tvungna att 
ändra på det mesta kring hur vi rör 
oss, möts och arbetar. Hela världen 
har behövt tänka om och lära om. 
Frågan är hur arbetsplatserna 
kommer att se ut i framtiden? 

Vill vi gå tillbaka till kontoret? 
Kan vi ens gå tillbaka? Eller har 
pandemin för alltid förändrat 
förutsättningarna?

Är jobba  
hemifrån  
här för att  
stanna?
FOTO: JERRY LÖVBERG /UNSPL ASH 
TEXT: FIA ERIXON
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Boka ett soligt  
sommarläger!!

Är ni hyresgäster hos oss och har barn Är ni hyresgäster hos oss och har barn 
mellan 10 och 13 år?  Då är hela familjen mellan 10 och 13 år?  Då är hela familjen 
välkommen till en härlig sommarvistelse på välkommen till en härlig sommarvistelse på 
Solgården med bad, lek, utomhusaktiviteter Solgården med bad, lek, utomhusaktiviteter 
och annat roligt.  På hemsidan hittar du och annat roligt.  På hemsidan hittar du 
datum och uppgifter om årets sommarläger. datum och uppgifter om årets sommarläger. 
Boka nu - sisten i är en badkruka!  Boka nu - sisten i är en badkruka!  
Pris:Pris: 200 kr / familj (mat, övernattning, för- 200 kr / familj (mat, övernattning, för-
säkring och resor till och från alla aktiviteter) säkring och resor till och från alla aktiviteter) 
Arrangör:Arrangör: Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen

vanersborgsbostader.se/sommarlagervanersborgsbostader.se/sommarlager

Dags att flytta  
hemifrån?

Förr eller senare är tiden inne för barnen att Förr eller senare är tiden inne för barnen att 
flytta till egen lägenhet. Då är det bra att ha flytta till egen lägenhet. Då är det bra att ha 
många köpoäng. Från och med att ditt barn många köpoäng. Från och med att ditt barn 
har fyllt 16 år går det bra att stå i kö hos oss. har fyllt 16 år går det bra att stå i kö hos oss. 
Ju fler poäng, desto större chans att få en Ju fler poäng, desto större chans att få en 
lägenhet.  (1 dag=1 köpoäng). lägenhet.  (1 dag=1 köpoäng). 

Registrera ditt barn på vår hemsida direkt Registrera ditt barn på vår hemsida direkt 
och glöm inte att logga in för att förnya och glöm inte att logga in för att förnya 
köplatsen minst en gång om året.  köplatsen minst en gång om året.  
Välkommen till oss!Välkommen till oss!

vanersborgsbostader.se/bostadskovanersborgsbostader.se/bostadsko

TÄVLA OCH VINN TÅRTA  TÄVLA OCH VINN TÅRTA  
TILL ALLA I HELA UPPGÅNGEN!TILL ALLA I HELA UPPGÅNGEN!

Goda grannar är bra för hälsan. Vi på Goda grannar är bra för hälsan. Vi på 
Vänersborgsbostäder vill gärna belöna er Vänersborgsbostäder vill gärna belöna er 
som ansträngt er för att lära känna varandra, som ansträngt er för att lära känna varandra, 
ställer upp för era grannar och kanske hittar ställer upp för era grannar och kanske hittar 
på gemensamma aktiviteter ihop ibland. Vi på gemensamma aktiviteter ihop ibland. Vi 
bjuder den vänligaste trappuppgången på bjuder den vänligaste trappuppgången på 
tårta! Maila några rader till oss och berätta tårta! Maila några rader till oss och berätta 
varför just ni på er gård förtjänar att få dela varför just ni på er gård förtjänar att få dela 
på vinsten. Vinnande grannar kontaktas  på vinsten. Vinnande grannar kontaktas  
via mail.via mail.
Maila till:Maila till: redaktion@abvb.se redaktion@abvb.se
Sista tävlingsdatum:Sista tävlingsdatum:  15 maj 2021  15 maj 2021  

HAR NI EN IDÉ? SÖK PENGAR  HAR NI EN IDÉ? SÖK PENGAR  
UR VÅR VERKSAMHETSFOND!UR VÅR VERKSAMHETSFOND!

Du och dina grannar kanske vill hitta på Du och dina grannar kanske vill hitta på 
något tillsammans, fräscha upp på gården något tillsammans, fräscha upp på gården 
eller göra i ordning en gemensam lokal i eller göra i ordning en gemensam lokal i 
huset där ni bor? huset där ni bor? 

För er som bor hos Vänersborgsbostäder För er som bor hos Vänersborgsbostäder 
finns möjlighet att söka pengar till trevliga finns möjlighet att söka pengar till trevliga 
och gemensamma aktiviteter ur vår verk- och gemensamma aktiviteter ur vår verk- 
samhetsfond. Hur det går till att ansöka samhetsfond. Hur det går till att ansöka 
hittar du på vår hemsida.  hittar du på vår hemsida.  

vanersborgsbostader.se vanersborgsbostader.se 
/verksamhetsfonden/verksamhetsfonden

Nya  
kretslopps- 

parken
4 GÅNGER SÅ STOR SOM GAMLA  4 GÅNGER SÅ STOR SOM GAMLA  
ÅTERVINNINGSCENTRALENÅTERVINNINGSCENTRALEN

Den nya kretsloppsparken på Tegel- Den nya kretsloppsparken på Tegel- 
bruksvägen 15 (Torpaområdet) är bruksvägen 15 (Torpaområdet) är 
mycket större än den gamla och det  mycket större än den gamla och det  
är lättare för kunder att lämna sitt är lättare för kunder att lämna sitt 
avfall. Dessutom kan den ta emot fler avfall. Dessutom kan den ta emot fler 
saker och fler typer av material. saker och fler typer av material. 

Vad kan jag lämna?
På nya kretsloppsparken kan du På nya kretsloppsparken kan du 
lämna kläder, möbler, trä, fordons-lämna kläder, möbler, trä, fordons-
däck, elektronikskrot, kyl-och däck, elektronikskrot, kyl-och 
frysskåp, metallskrot, grovavfall, frysskåp, metallskrot, grovavfall, 
trädgårdsavfall, farligt avfall, bilbatte-trädgårdsavfall, farligt avfall, bilbatte-
rier och tidningar. Dessutom kan du rier och tidningar. Dessutom kan du 
lämna förpackningar av papper, lämna förpackningar av papper, 
kartong, glas, hårdplast och metall.kartong, glas, hårdplast och metall.

Vad kostar det?
Du behöver ett besökskort för att få Du behöver ett besökskort för att få 
slänga avfall här. Besökskortet hämtar slänga avfall här. Besökskortet hämtar 
du ut gratis på plats och i kortet ingår  du ut gratis på plats och i kortet ingår  
4 fria besök per år. Därefter kostar det 4 fria besök per år. Därefter kostar det 
50 kr/gång. Farligt avfall och elektronik 50 kr/gång. Farligt avfall och elektronik 
kan du dock alltid slänga gratis.kan du dock alltid slänga gratis.

Hur ska jag sortera?

1. 1. Trä sorterar du i Obehandlat,  Trä sorterar du i Obehandlat,  
Målat eller Impregnerat.Målat eller Impregnerat.

2. 2. Grovavfall slänger du i Brännbart  Grovavfall slänger du i Brännbart  
eller Skrymmande (som till exempel eller Skrymmande (som till exempel 
trasiga möbler).trasiga möbler).

3. 3. Om du är osäker, fråga personalen  Om du är osäker, fråga personalen  
så hjälper de dig.så hjälper de dig.

Öppettider: 

Mån-ons:Mån-ons: kl 09.00-20.00 kl 09.00-20.00
Tors-fre:Tors-fre: kl 09.00-15.00 kl 09.00-15.00
Jämna lördagar:Jämna lördagar: kl 09.00-15.00 kl 09.00-15.00
Röda dagar & högtidsdagar:Röda dagar & högtidsdagar: stängt stängt

NYA TELEFONTIDER
BobutikenBobutiken (knappval 1),  (knappval 1), tel 0521-260 260tel 0521-260 260  
HyresavdelningenHyresavdelningen (knappval 3) (knappval 3), tel 0521-260 260, tel 0521-260 260  
mån–tors kl 09.30–15.30, lunchstängt kl 12.30-13.30mån–tors kl 09.30–15.30, lunchstängt kl 12.30-13.30

FelanmälanFelanmälan tel 0521-260 260   tel 0521-260 260  
mån–fre kl 07.30– 15.00, lunchstängt kl 12.00-13.00mån–fre kl 07.30– 15.00, lunchstängt kl 12.00-13.00

Vill du nå oss,  
ring eller maila!
På grund av Corona har vi tyvärr inte öppet  På grund av Corona har vi tyvärr inte öppet  
för besök, men vi har utökat våra telefon- för besök, men vi har utökat våra telefon- 
tider på tel 0521-260 260 och du kan maila  tider på tel 0521-260 260 och du kan maila  
till till info@abvb.seinfo@abvb.se, dygnet runt.  , dygnet runt.  

Stans bästa grannar?

VINN  
GRANN- 
TÅRTAN!
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