
Edita Diljaj arbetar på Träffpunkt Torpa  
med att bryta isolering och utanförskap bland 
våra äldre. Hon välkomnar alla seniorer till 
den mångkulturella gemenskapen på  
Kastanjevägen 35. SID 4 
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Varje år efter nyår sker samma sak – det väller in människor som med 
frenesi intar varje träningsmaskin på gymmet där jag tränar. När jag satt 
i omklädningsrummet slog det mig varför: När vi passerar en gräns så 
uppenbarar sig ett en ny möjlighet. ”Bara årsskiftet har passerat ska jag sätta i 
gång med träningen… ” ”Jag väntar tills på måndag…” osv. 

Frihet och full service
Fördelen med att bo i hyresrätt är att du alltid 
på 3 månader kan flytta om du vill plugga 
eller jobba på annan ort. Du binder inget 
kapital som du riskerar att förlora och du har 
alltid full service om något går sönder eller 
händer i lägenheten. Med andra ord, i en 
hyresrätt har du alltid nya möjligheter. 

Ny budget, nya förbättringar
För Vänersborgsbostäders del öppnar sig nya 
möjligheter när budgeten för nästkommande 
år är tagen i styrelsen. Då vet vi vilka åtgär-
der vi ska genomföra i våra fastigheter under 
året och vi kan sätta i gång med detaljplane-
ringen. 

Allt under ett tak
En sak som kommer ge oss som bolag och dig 
som hyresgäst nya möjligheter är vår flytt. 
Från den 20 september i år samlas all vår per-
sonal på Torpavägen 1. Det betyder att du kan 
uträtta alla dina ärenden på en och samma 
plats – oavsett om du vill hyra en lägenhet, 
diskutera en hyresavi, anmäla ett fel eller 
lämna in en ansökan om att få pengar ur vår 
verksamhetsfond. Genom fonden får du och 
dina grannar möjlighet att göra något fint 
tillsammans. (läs mer om det på sidan 13)

Ta hand om varandra i kvarteret 
Med en pandemi i ryggen och, i skrivande 
stund ett oroligt världsläge, är det extra 
viktigt att vi tar hand om varandra. Forsk-
ning visar att god grannsämja är bra både för 
trygghet och hälsa.  

Ta vara på möjligheterna
Temat för årets första nummer av DP är möj-
ligheter. Och trots den kris som vi och hela 
Europa befinner sig i just nu, vill jag upp-
muntra mig själv och er att ta vara på möjlig-
heterna när de dyker upp. Vi måste fortsätta 
se framåt och försöka bidra till att det blir 
bättre. Ett enkelt sätt är att ta vara på kläder 
som inte passar längre. Gammalt blir nytt 
för någon annan hos Röda Korset och trasiga 
kläder kan faktiskt bli något helt annat hos 
Wargön Innovation. Under våren ställer vi 
ut insamlingstunnor i tre av våra tvättstugor. 
Håll gärna utkik efter den möjligheten.   

Vårliga hälsningar

Gunnar
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I snart fjorton år har Träffpunkt Torpa på 
Kastanjevägen 35 välkomnat, hjälpt och stöttat 
Vänersborgs seniorer. Hit är alla välkomna för 
att träffa andra, läsa tidningar, spela spel, gå på 
gemensamma promenader, laga mat tillsammans 
och delta i olika aktiviteter. Men också för att få 
hjälp och stöd med det mesta man undrar över 
och för att få information om kommunens andra 
verksamheter och hur man tar kontakt med dem. 

I en lägenhet på bottenplan på 
Torpaområdet i Vänersborg 
huserar Träffpunkt Torpa. 
När DP kommer på besök 
möts vi i dörren av Edita 

Diljaj. Edita är undersköterska i 
grunden och har jobbat här sedan 
i september 2021. Hon är ansvarig 
för ett nytt projekt där uppdraget 
är uppsökande verksamhet för 
att sprida information om verk-
samheten och få fler seniorer att 
komma med i gemenskapen. 

Vi vill finnas här för fler
”Välkomna hit! Det är så kul att ni ville komma”, hälsar Edita 
och bjuder in oss i ett av de tre rummen som finns i lägenhe-
ten. I hörnet står ett löpband och en motionscykel. ”Ja, det 
är en del av våra besökare som brukar använda dem”, säger 
Edita. På bordet har hon radat upp med foldrar på flera olika 
språk. ”Vi är en mångkulturell mötesplats för seniorer och 
deras anhöriga. Många av våra besökare 
har utländsk bakgrund och för dem är det 
en fantastisk möjlighet att få komma hit och 
prata på sitt hemspråk”, förklarar Edita och 
berättar hur viktig verksamheten är för att 
bryta isolering och förhindra utanförskap. 
”Mitt jobb just nu är att berätta för fler att vi 
finns!” 

Hjälp och stöd i vardagen
”Många äldre som kommer till Sverige och inte går i skolan 
eller arbetar har det betydligt tuffare att komma in naturligt i 
samhället”, förklarar Edita. ”Vi hjälper dem att översätta brev 
från till exempel myndigheter och annat som kan vara svårt 
att förstå. Vi finns där och förklarar hur det svenska samhäl-
let fungerar. Vi hjälper också till med kontakten med hyres-
värden om något gått sönder i lägenheten eller liknande. Allt 
som kan underlätta i vardagen.” Edita berättar också att om 

Mitt jobb 
just nu är 
att berätta 
för fler att 
vi finns!

TRÄFFPUNKT TORPA ÄR EN MÅNGKULTURELL  
MÖTESPLATS FÖR SENIORER. VÄLKOMMEN HIT.  

En kopp  
kaffe, och  

dagens goda 
skratt.

Vi finns också  
där och förklarar 

hur det svenska 
samhället fungerar, 

men också med 
kontakten till 

hyresvärden om 
något gått sönder i 

lägenheten.

TEXT: FIA ERIXON FOTO: JERRY LÖVBERG

Edita Diljaj är undersköterska  
och jobbar på Träffpunkt Torpa. 

Hon hoppas att fler hittar  
gemenskapen i deras gäng.
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Notiser & Nytt

Sommarläger för hela familjen!
Är ni hyresgäster hos oss och har barn mellan 10 och 13 år? Är ni hyresgäster hos oss och har barn mellan 10 och 13 år? 
Då är hela familjen välkommen till en härlig sommarvis-Då är hela familjen välkommen till en härlig sommarvis-
telse på Solgården med bad, lek, utomhusaktiviteter och telse på Solgården med bad, lek, utomhusaktiviteter och 
annat roligt. Håll utkik efter datum och andra uppgifter om annat roligt. Håll utkik efter datum och andra uppgifter om 
lägret på vanersborgsbostader.se/sommarlager lägret på vanersborgsbostader.se/sommarlager 

Pris: Pris: 200 kr / familj (mat, övernattning, försäkring  200 kr / familj (mat, övernattning, försäkring  
och resor till och från alla aktiviteter)  och resor till och från alla aktiviteter)  
Arrangör:Arrangör: Hyresgästföreningen  Hyresgästföreningen 

Missa inte sommarens  
populäraste fotbollsskola! Vecka 33
Tillsammans med Vänersborgs FK erbjuder vi våra unga Tillsammans med Vänersborgs FK erbjuder vi våra unga 
hyresgäster (6 till 12 år) att gratis delta i Svenska fotbolls-hyresgäster (6 till 12 år) att gratis delta i Svenska fotbolls-
förbundets fotbollsskola ”Lira Blågult”, vecka 33 (må-to, förbundets fotbollsskola ”Lira Blågult”, vecka 33 (må-to, 
15-18 augusti). Förutom träning, lunch, fruktstund och 15-18 augusti). Förutom träning, lunch, fruktstund och 
kringaktiviteter får alla deltagare landslagets t-shirt, kringaktiviteter får alla deltagare landslagets t-shirt, 
vattenflaska, fotboll, diplom och en affisch. Vi kommer att vattenflaska, fotboll, diplom och en affisch. Vi kommer att 
lägga ut information på vår hemsida när det är dags att lägga ut information på vår hemsida när det är dags att 
anmäla ditt barn.anmäla ditt barn.

Vänersborgs nya platsvarumärke  
lanseras i april
Vänersborgs kommun har under en tid  arbetat med att ta Vänersborgs kommun har under en tid  arbetat med att ta 
fram ett organisations- och ett platsvarumärke. Syftet är att fram ett organisations- och ett platsvarumärke. Syftet är att 
göra bilden av Vänersborgs kommun enhetlig och tydlig, göra bilden av Vänersborgs kommun enhetlig och tydlig, 
och bidra till visionen om att vara en attraktiv och hållbar och bidra till visionen om att vara en attraktiv och hållbar 
kommun i alla delar, hela livet. I april  är det dags för lanse-kommun i alla delar, hela livet. I april  är det dags för lanse-
ring av det nya varumärket. DP ser fram emot resultatet och ring av det nya varumärket. DP ser fram emot resultatet och 
kommer att skriva mer om detta i nästa nummer. kommer att skriva mer om detta i nästa nummer. 

VILKEN NYTTA GÖR ETT PLATSVARUMÄRKE?VILKEN NYTTA GÖR ETT PLATSVARUMÄRKE?
Alla platser har ett varumärke, oavsett om det finns på Alla platser har ett varumärke, oavsett om det finns på 
pränt eller inte. Man brukar säga att ett platsvarumärke är pränt eller inte. Man brukar säga att ett platsvarumärke är 
summan av de associationer som finns kring platsen, hos summan av de associationer som finns kring platsen, hos 
invånare och omvärlden. Det handlar alltså inte bara om invånare och omvärlden. Det handlar alltså inte bara om 
en logotyp och en käck slogan. en logotyp och en käck slogan. 

Platsens varumärke ägs av alla och påverkas av alla. Där-Platsens varumärke ägs av alla och påverkas av alla. Där-
för är det viktigt att jobba aktivt med sitt varumärke och för är det viktigt att jobba aktivt med sitt varumärke och 
vara tydlig så att alla hjälps åt och drar mot samma håll. vara tydlig så att alla hjälps åt och drar mot samma håll. 

Att jobba för att attrahera människor till platser är inget Att jobba för att attrahera människor till platser är inget 
nytt. Däremot förändras världen och med den också nytt. Däremot förändras världen och med den också 
möjligheterna och utmaningarna. Platsmarknadsföring möjligheterna och utmaningarna. Platsmarknadsföring 
har länge varit förknippat med destinationsutveckling och har länge varit förknippat med destinationsutveckling och 
har handlat mest om att attrahera besökare och inflytta-har handlat mest om att attrahera besökare och inflytta-
re. Idag är begreppet betydligt större och handlar också re. Idag är begreppet betydligt större och handlar också 
om att attrahera investeringar och etableringar, och inte om att attrahera investeringar och etableringar, och inte 
minst kompetens till platsen.minst kompetens till platsen.

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

HÅLL  
UTKIK PÅ  

HEMSIDAN!

någon stammis inte dyker upp på ett par dagar 
så brukar de ringa och höra så att allt är bra. ”Att 
vi finns här och bryr oss på riktigt är något som 
våra besökare uppskattar väldigt.”

Samarbetar med andra organisationer
Edita berättar att Träffpunkten Torpa bedrivs  
i kommunens regi, i samarbete mellan anhörig- 
stöd, frivilliga samt olika organisationer och 
ideella föreningar. ”Genom att samarbeta kan vi 
erbjuda våra seniorer mer hjälp och ett bredare 
utbud.” Hon berättar också att det finns flera 
olika träffpunkter i kommunen – från centrala 
Vänersborg till Brålanda och Frändefors.  
”På kommunens hemsida finns alla adresser, pro-
gram och annan information. Jag försöker också 
dela ut foldrar lite varstans så att fler  
ska hitta oss!”

Stammisar sedan start 
Många av de som kommer till Träffpunkten Tor-
pa har gjort det sedan dag ett. En av dem är Leila 
Wahab. Hon har varit en flitig besökare i tolv år. 
När vi träffar henne sitter hon i vardagsrummet 
och fikar tillsammans med Mehmet Limoni – 
även han en stammis sedan verksamheten öpp-
nade. ”Jag brukar komma hit varje dag, utom på 
fredagar”, berättar Leila. På bordet bredvid kaffet 
och de serbiska chokladkexen står två virkade 
kaffekoppar som Leila har virkat. Vi pratar om 
språk och Leila berättar att hon pratar fem olika. 
Under samtalet kring bordet förstår man snabbt 
att de flesta som kommer hit kan flera språk och 
att det blandas friskt. ”Det viktigaste är att vi 
förstår varandra”, säger Nedmija Iseni som har 
jobbat på Träffpunkt Torpa tillsammans med 
kollegan Mariam Omar sedan stället öppnade. 

Härlig gemenskap med många skratt
När DP hälsar på är det en solig men kall förmid-
dag i mars, men Nedmija plockar fram bilder från 
en iPad och visar hur de brukar odla växter och 
grönsaker på baksidan av huset under vår- och 
sommarhalvåret. ”Det är viktigt att man rör på 
sig, men många äldre känner sig inte riktigt tryg-
ga med att gå ute på egen hand. Därför brukar 
vi även ge oss ut på gemensamma promenader i 
närområdet”. Nedmija visar också bilder från när 
man firat olika högtider tillsammans och det syns 
på bilderna och även under vår korta visit att det 
är en härlig gemenskap med många skratt som 
erbjuds här. På DP önskar vi såklart Träffpunkt 
Torpa all lycka till i fortsättningen och hoppas  
att ännu fler nu tar tillvara på möjligheten att  
komma hit. *

Alla är välkomna till 
Träffpunkt Torpa

Personalen pratar flera olika språk och det kostar  Personalen pratar flera olika språk och det kostar  
ingenting att besöka Träffpunkt Torpa. Fika och  ingenting att besöka Träffpunkt Torpa. Fika och  

mat finns till självkostnadspris. mat finns till självkostnadspris. 

Adress:Adress: Kastanjevägen 35 Kastanjevägen 35

Telefon: Telefon: 0521-72 20 380521-72 20 38

Verksamheten är öppen:Verksamheten är öppen:

Mån, tis, tor, fre kl. 9.00-15.30Mån, tis, tor, fre kl. 9.00-15.30

Ons kl. 9-13Ons kl. 9-13

Det 
viktigaste 
är att vi 
förstår 
varandra.

På Träffpunkt Torpa får du som är senior hjälp med det mesta som rör 
vardagen. Det kan handla om översättning, hitta rätt hos kommunen, 

anmäla fel till fastighetsägaren och annat viktigt. 

Du kan också umgås, handarbeta, spela spel, läsa, laga mat,  
odla växter, fira högtider och gå promenader tillsammans med  

andra aktiva och seniora vänersborgare. 

BOKA 
LÄGER  
SNART!
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Notiser och nytt



Jodå, enligt en studie vid University 
of Michigan finns det ett samband 
mellan god grannsämja och minskad 
risk för hjärtinfarkt. Det är lika stor 
skillnad som mellan rökare och 

ickerökare! En möjlig förklaring till resultaten 
av studien kan vara att den som har en bra 
relation till sina grannar också har en ökad 
fysisk aktivitet med exempelvis gemensamma 
promenader och liknande. 

Hur beter sig goda grannar?
Respekt, hänsyn och en vänlig inställning 
kommer man långt med. Att ha en god 
kommunikation är också viktigt. En bra 
start kan vara att gå runt och presentera sig 
och berätta lite om sig själv och sin familj 
när man flyttar in. Och är det så att man ska 
greja hemma så att det låter eller kanske ska 
ha en middag eller fest så är det god sed att 
man talar om det för sina grannar innan. Då 
brukar de flesta vara mer förstående. Och 
bor man nära sina grannar så krävs det ett 
visst mått av tolerans och acceptans. ”Livet 
låter. Barn leker, musik spelas och ibland 
har man gäster hemma. Sådant måste vara 
okej, men om det handlar om upprepade 
störningar ska man givetvis säga ifrån”, 
förklarar Malin Karlsson, kundservicechef på 
Vänersborgsbostäder. 

Säg hej till varandra
Vi är alla olika och har inte heller samma 
behov av att prata och umgås med våra 
grannar. Men även om man inte har lust att 
sitta och surra på gården med en kaffe så kan 
ett hej och att växla några ord då och då ändå 
göra underverk för trivseln och tryggheten i 
trappen. ”Jag skulle säga att en av fördelarna 
med att bo i ett hyreshus med grannar är just 
den sociala biten. Man kan träffas på gården, 
låna ut lite socker om nån glömt köpa eller 
kanske ställa upp och vattna blommorna 
om någon ska resa på semester”, fortsätter 
Malin Karlsson. ”Vem vet, kanske bor det en 
framtida bästa vän bakom dörren bredvid 
din eller kanske i trapphuset bredvid? Har 
du en stund över kanske det finns någon 
granne som lever ensam och skulle behöva lite 
sällskap och stöttning i vardagen? Varför inte 
gå ihop ett gäng grannar och hjälpas åt?”*

GRANNTÅ
RTAN

Vinn tårta till alla  
i hela uppgången! 

Goda grannar är bra för hälsan. Vi på Vänersborgs-Goda grannar är bra för hälsan. Vi på Vänersborgs-
bostäder vill gärna belöna er som ansträngt er för bostäder vill gärna belöna er som ansträngt er för 
att lära känna varandra, ställer upp för era grannar att lära känna varandra, ställer upp för era grannar 
och kanske hittar på gemensamma aktiviteter ihop och kanske hittar på gemensamma aktiviteter ihop 
ibland. Vi bjuder den vänligaste trappuppgången ibland. Vi bjuder den vänligaste trappuppgången 
på tårta! Maila några rader till oss och berätta varför på tårta! Maila några rader till oss och berätta varför 
just ni på er gård förtjänar att få dela på vinsten. just ni på er gård förtjänar att få dela på vinsten. 
Vinnande grannar kontaktas via mail. Vinnande grannar kontaktas via mail. 

Sista tävlingsdatum:Sista tävlingsdatum: 1 juni 2022 1 juni 2022

Maila till: Maila till: redaktion@abvb.seredaktion@abvb.se

NOMINERA
 

ER SJÄLVA 

OCH VINN!

TEXT: FIA ERIXON

7 enkla tips för god  
grannsämja:

1. Ta extra stor hänsyn till dina grannar mellan 1. Ta extra stor hänsyn till dina grannar mellan 
klockan 22.00 och 07.00 genom att inte störa klockan 22.00 och 07.00 genom att inte störa 
med ljud och annat.med ljud och annat.

2. Prata med dina grannar i förväg om du ska 2. Prata med dina grannar i förväg om du ska 
ha en fest. Det är ofta ett smidigt sätt att öka ha en fest. Det är ofta ett smidigt sätt att öka 
förståelsen för varandra.förståelsen för varandra.

3. Ha lagom ljudnivå på tv/radio/stereo.3. Ha lagom ljudnivå på tv/radio/stereo.

4. Undvik att duscha eller tappa upp vatten i 4. Undvik att duscha eller tappa upp vatten i 
badkaret nattetid, om det inte är nödvändigt.  badkaret nattetid, om det inte är nödvändigt.  
Så slipper din granne vakna av ljudet.  Så slipper din granne vakna av ljudet.  

5. I vissa av våra kvarter är det helt rökfritt.  Du får 5. I vissa av våra kvarter är det helt rökfritt.  Du får 
alltså inte röka på balkongen utan måste söka alltså inte röka på balkongen utan måste söka 
dig till en anvisad plats på gården.dig till en anvisad plats på gården.

6. Håll din hund kopplad och plocka upp efter den. 6. Håll din hund kopplad och plocka upp efter den. 
Tänk också på att det blir störande för grannar-Tänk också på att det blir störande för grannar-
na om din hund skäller mycket.na om din hund skäller mycket.

7. Hälsa på varandra när ni ses.7. Hälsa på varandra när ni ses.
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Mysiga 
grannar 

håller dig 
friskare

Livet låter.  
Barn leker, musik 
spelas och ibland 

har man gäster 
hemma. Sådant 

måste vara okej, 
men om det handlar 

om upprepade 
störningar ska man 
givetvis säga ifrån.

Att goda grannar kan vara guld värt är nog de flesta av oss överens 
om. Vardagen blir så mycket trevligare och enklare när man hejar på 
varandra och kanske till och med hjälps åt ibland. Men faktum är att 

goda grannar är bättre än så – enligt en amerikansk studie har det visat 
sig att bra grannar till och med kan hålla dig friskare. 



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

Snart byggstart på  
äldreboendet Lundala
Från vecka 15 börjar ombyggnationen av äldreboendet 
Lundala. Stora delar av den gamla delen har rivits för 
att ge plats åt ett nytt modernt äldreboende. Det nya 
boendet får 44 platser att jämföra med de 32 platser som 
fanns förut. Arbetet ska vara klart till sommaren 2023.

Stambyte på Kronogatan
Vi kommer att genomföra stambyte på Kronogatan 
60-66 där vi har 32 lägenheter. Huset är byggt 1946. 
Senaste renoveringen gjordes 1983. Under renove-
ringsperioden kommer våra hyresgäster att bo någon 
annanstans för att sedan flytta tillbaka till en i stort sett 
helt ny lägenhet.

Fler badrum på gång! 
På Enebacksgatan på Onsjö är nu ett 90-tal badrum 
totalrenoverade. Här har de boende fått välja mellan två 
standarder som innebär olika nivå på hyran. En total-
renovering kostar ungefär 200 000 kronor per badrum.

Även på Agnesborgsvägen på Onsjö ska badrummen 
totalrenoveras under våren enligt samma upplägg. 
På Storegårdsvägen 13 ska en inventering göras till 
sommaren. Det som avgör när och vilken typ av reno-
veringar vi genomför beror dels på våra fastigheters 
livscykler, men kan också ha att göra med eventuella 
vattenskador osv.  

Smidigt med SMS-service 
Under 2021 startade vi med SMS-service där du som 
hyresgäst får en bekräftelse på din felanmälan och 
påminnelse om att logga in på hemsidan för att inte bli 
av med dina köpoäng. Här ser vi stora möjligheter till 
att bygga ut kundvården med ytterligare SMS-service 
så håll utkik framöver. 

Uppfräschning av trapphus 
Vi har målat om i trapphuset på Gasverksgatan 18. Där 
har vi även satt in säkerhetsdörrar tidigare och mer än 
hälften av lägenheterna är invändigt renoverade. Även 
Storgatan 28-30 ska få ommålat i trapphusen.

Nya tapeter och golv!
Våra lägenheter på Björkholmsgatan ska besiktigas 
och få nya tapeter och golv där det behövs. Detta berör 
inte lägenheter som redan fått nya tapeter eller golv pga 
annan orsak. 

… och nya kök!
På Adolf Andersohnsgatan har vi gått ut med erbjudan-
de om att göra en rejäl köksupprustning och hyresgäs-
terna har fått välja mellan ett par olika färgsättningar 
och typer av luckor. Mätning av köken har gjorts och 
vi närmar oss start. Upprustningen kommer att pågå 
under en längre tid. Men håll ut, det blir fina kök. 

Nytt fastighetssystem
Med detta följer också att en ny hemsida ska tas fram 
och sjösättas.  

Digitala lås och portlås
För att öka tryggheten för våra hyresgäster och un-
derlätta hanteringen av nycklar installerar vi löpande 
digitala lås och portlås i de hyresfastigheter där det är 
möjligt. Vi är i startgroparna för låsbyte på Gasverksga-
tan 3. Det blir det första kvarteret för året där vi byter 
till digitala nycklar. En del av våra trappuppgångar 
får även digitala tavlor med boenderegister och trapp-
husinformation. Även postboxarna i dessa fastigheter 
kommer att bli digitala.

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

Förebygga översvämning
På Bangatan 2A pågår markarbeten vid garagen för att 
om möjligt undvika översvämningar i framtiden. Det 
var där det blev översvämning i somras vilket påverka-
de garagen.

Vindkraft på Edsgatan
Som en del i vårt pågående arbete med att hela tiden 
försöka hitta hållbara lösningar kommer vi under 
våren att installera en vindsnurra, på Edsgatan 1, som 
ska alstra energi. Tanken är att vindsnurran ska kunna 
försörja husets behov, alltså inte lägenheterna utan 
bland annat ventilation, tvättstuga och belysningen i 
trapphuset. 

Satsningen på solceller fortsätter 
Vår satsning på solcellsanläggningar fortsätter. Under 
2021 satte vi upp solpaneler i kvarteret Gallsoppen 
(Åkervägen, Skogsvägen). Vi har startat ett takbyte på 
Lärovägen och kommer att montera solpaneler även där 
under 2022. 

Ventilationsarbete på gång,  
Sandmarksgatan 16 och 18
Detta är gamla hus där en bra ventilation inte varit 
inbyggd från början. Nu blir det frånluft i både kök och 
badrum.

Kulvertarbete på  
Valhallavägen har startat
I våra kulvertar transporterar vi värme från undercen-
tralen till fastigheterna. Vi ersätter successivt de gamla 
med nya mer energieffektiva. Under 2021 bytte vi un-
dercentraler på Bangatan 2–6 och Bangatan 13–23. För-
ra året bytte vi även kulvert utomhus på Valhallavägen 
och nu är det dags att byta den delen som är inomhus. 
Eftersom arbetet sker inomhus i trapphuset ber vi dig 
som hyresgäst att ha tålamod med oss under tiden. 

Uterum på Ringhems trygghetsboende
Vi har byggt ett uterum på Ringhems trygghetsboende 
i Frändefors. Det är ett glasat uterum med tak, där man 
kan skjuta undan glasväggarna. Samtidigt passar vi på 
att fixa till både uteplats och gård på Ringhem.

Svara på vår enkät och stötta BRIS
Vartannat år skickar vi ut en hyresgästenkät 
där du som hyresgäst kan berätta mer om dina 
upplevelser, så att vi får veta vad som är bra och 
vad vi kan förbättra. Nu i vår kommer hälften av 
våra hyresgäster få enkäten (de som inte fick enkät 
förra omgången får den nu). Enkätsvaren är väldigt 
viktiga för oss. Svaren vi får in ligger till grund för 
vår fortsatta planering. Därför har vi valt att skän-
ka tio kronor till BRIS (Barnens Rätt i Samhället) 
för varje enkät vi får in. Vi hoppas att detta kan 
uppmuntra fler till att fylla i enkäten. ..

På Enebacksgatan har hyresgästerna fått helt nya badrum. På Adolf Andersohnsgatan inleder vi arbetet med att  
installera nya kök under våren.
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Lägesrapport Elisabeths Port
Under vintern har de flesta vänersborgare kunnat 
följa utvecklingen i vårt nya kvarter där våning 
för våning byggts på. Alla våningarna var på plats 
vecka tio och nu sträcker sig Elisabeths Port hela 
48 meter över havet. Anmäl dig gärna till på vårt 
nyhetsbrev på vår hemsida eller följ processen på 
vanersborgsbostader.se/elisabethsport

Här installerade vi  
nya säkerhetsdörrar 2021:
• Sandmarksgatan 14 A-C
• Sandmarksgatan 16-18 A-B
• Bangatan 2 A-F
• Bangatan 6 A-F
• Gasverksgatan 18 A-C

En bekväm entré.
Genom att byta entrédörrar blir det inte bara tryg-
gare inomhus. De isolerar också mot värme, kyla, 
ljud och bidrar till ett jämnare och skönare klimat i 
våra fastigheter.
HÄR INSTALLER ADE 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 uppdaterad. Det gör det svårare för 
utomstående att komma in på ovälkomna besök.
HÄR INSTALLER AR VI PORTL ÅS + TAGG 2022

• 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 1,97 kr/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

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

En helt ny utsikt över Vänersborg öppnar sig från 
lägenheterna på Elisabeths Port.

Drömmer du och dina grannar om att 
hitta på något tillsammans, kunna 
fräscha upp på gården eller kanske 
göra i ordning en gemensam lokal i 
ert kvarter? Då finns det möjlighet 

att söka pengar till det ur Vänersborgsbostäders 
verksamhetsfond. Vi har nämligen ett avtal med 
Hyresgästföreningen som går ut på att det avsätts 
250 000 kr per år till en fond för gemensamma 
aktiviteter. 

Får vem som helst söka?
Alla som bor hos Vänersborgsbostäder har möjlig-
het att söka pengar till trevliga och gemensamma 
aktiviteter. Men tänk på att aktiviteten ska kom-
ma så många hyresgäster som möjligt till nytta. 
När vi – tillsammans med Hyresgästföreningen – 
fattar beslut om vilka som ska få pengar ur fonden 
lägger vi nämligen stor vikt vid att kostnaden 
står i relation till antalet hyresgäster som berörs. 
Det är också viktigt att  mångfald och demokrati 
främjas. 

Hur gör man? 
När du och dina grannar är överens om vad ni  
vill göra, lämnar ni in en ansökan på vår hemsida, 
vanersborgsbostader.se/verksamhetsfonden.  
Sedan brukar det ta ungefär två veckor innan ni 
får besked om ni är beviljade pengar ur fonden 
eller inte. Har ni frågor om vad man kan söka 
pengar för eller hur ni ska formulera er – hör av  
er till vår kundcenterchef Malin Karlsson på 
0521-260 260 eller Magnus Tengberg på  
Hyresgästföreningen, 010-459 14 56. * 

Sökes:  
Bra idéer.
Har du och dina grannar något som 
ni skulle vilja göra tillsammans? Sök 
pengar ur vår verksamhetsfond! 

Varje sommar anordnar VFK en fotbollsskola tillsammans med  
Svenska fotbollsförbundet. Fotbollsskolan är ett exempel på  

evenemang som får pengar ur vår verksamhetsfond. 

Vid förra årets ljusfestival i Vänersborg samarbetade  
Vänersborgsbostäder med organisationen Hjälpande händer.  

Vi hyrde bland annat en buss och såg till att 80 barn och 5 vuxna  
från Kastanjevägen fick besöka festivalen. Dessutom bjöds  

barnen på biljetter till en match med VIF. 

Med pengar från verksamhetsfonden kunde hyresgästerna på  
Kastanjens trygghetsboende ordna en Nobelmiddag med bubbel, 

3-rätters, linnedukar och hela fadderullan.

VERKSAMHETSFONDEN 2022
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TEXT: FIA ERIXON

Hej Peter, berätta lite om dig själv? 
– Oj, jaha… jag kommer från Slovakien där jag 
växte upp i en idrottsfamilj. Mamma spelade 
basket och var med i nationallaget för Tjeckoslo-
vakien. Min bror spelade också basket och även 
pappa var aktiv inom idrott.

Jag kom till Sverige 2015 tack vare min hockey-
karriär. Jag hamnade i Grästorp där jag spelade i 
division 1. Jag hade först inte tänkt att stanna här, 
men så träffade jag min fru och nu har vi en dotter 
på tre år och en liten pojke på väg som ska komma 
i maj.

Nämen, stort grattis! 
– Tack!

Du spelar inte själv längre? 
– Nej, det hinner jag inte med. Innan jag kom 
till Sverige spelade jag som proffs i bland annat 

Tjeckien, Frankrike, Italien och USA. Men jag 
har familj nu och vill hinna med att vara med dem 
så mycket som möjligt. Fast jag är ju fortfarande 
engagerad inom hockeyn eftersom jag är huvud-
tränare för VHCs J20. Vi har många duktiga 
spelare och mycket potential. Det är kul! 

Hur ser din arbetsdag ut  
som fastighetsvärd? 
– Det varierar från dag till dag. Jag gör allt möjligt. 
Under vår, sommar och höst blir det mycket jobb 
utomhus med att klippa gräs, trimma buskar, 
plantera blommor och allmänt underhåll. Vi tar 
också hand om alla lekplatser. Inomhus ser jag till 
att källare och tvättstugor är snygga och fräscha. 
Byter glödlampor och annat. Sedan har jag också 
ansvaret för nya hyresgäster i mitt område. Det är 
viktigt att man får bra kontakt från början tycker 
jag. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Arbetskamrater. Variationen. Hårt arbete. 

Det låter härligt. Tack för pratstunden 
och lycka till med din växande familj. 
– Tack själva. Det var bara roligt!

Raka puckar  
med Peter

TEXT: FIA ERIXON FOTO: JERRY LÖVBERG

Är du intresserad av ishockey kanske du redan har hört talas om före detta 
hockeyproffset Peter Čintala? Idag har han lagt den egna klubban på hyllan, 
men ägnar ändå många timmar på isen som huvudtränare för VHCs J20-lag. 
För oss på Vänersborgsbostäder är han mest känd som en av våra fantastiska 

fastighetsvärd. När vi söker honom för att ställa några snabba frågor  
är han mitt uppe i en lägenhetsvisning. 

Det bästa 
med jobbet är 
arbetskamraterna, 
variationen och att 
det är hårt arbete.

PERSONALPORTRÄTTET PERSONALPORTRÄTTET 
PETER PETER ČČINTALA, FASTIGHETSSKÖTARE, INTALA, FASTIGHETSSKÖTARE, 
JOBBAR HOS OSS SEDAN TRE ÅR TILLBAKAJOBBAR HOS OSS SEDAN TRE ÅR TILLBAKA

Peter är hockeyproffset som blev fastighetsskötare på Vänersborgs- 
bostäder. På fritiden är han hockeytränare och sätter tiden med  
familjen högst på listan över viktiga saker. 
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Precis som varje år kommer vi på Vänersborgsbostäder att anställa ett  Precis som varje år kommer vi på Vänersborgsbostäder att anställa ett  
tjugotal sommarvikarier. De flesta av jobben kommer att ske utomhus i form av tjugotal sommarvikarier. De flesta av jobben kommer att ske utomhus i form av 

målningsarbete, gräsklippning, rabattskötsel, renhållning och i vissa fall även mindre målningsarbete, gräsklippning, rabattskötsel, renhållning och i vissa fall även mindre 
reparationsarbeten. Så har du fyllt 16 år och tycker det vore kul att arbeta  reparationsarbeten. Så har du fyllt 16 år och tycker det vore kul att arbeta  

utomhus i sommar – skynda dig att söka! utomhus i sommar – skynda dig att söka! 

Fyll i din ansökan på vår hemsida, vanersborgsbostader.se/sommarjobb, redan idag.  Fyll i din ansökan på vår hemsida, vanersborgsbostader.se/sommarjobb, redan idag.  
Vi väljer ut sommarvikarier löpande och tjänsterna kan därför tillsättas före sista  Vi väljer ut sommarvikarier löpande och tjänsterna kan därför tillsättas före sista  

ansökningsdagen som är den 1 april. Vi kommer skicka ut svar till samtliga  ansökningsdagen som är den 1 april. Vi kommer skicka ut svar till samtliga  
sökande senast under maj månad. Vi ser fram emot din ansökan! sökande senast under maj månad. Vi ser fram emot din ansökan! 

Har du frågor om sommarjobben, maila oss påHar du frågor om sommarjobben, maila oss på jobbansokan@abvb.se jobbansokan@abvb.se

Jobba  Jobba  
hos oss i hos oss i 
sommar!sommar!

Vi söker grannar som  
vill vara med i Dörrposten! 
Är ni ett gäng linslusar och dessutom goda Är ni ett gäng linslusar och dessutom goda 
grannar som skulle kunna tänka er att vara grannar som skulle kunna tänka er att vara 
med i en artikel i DP (Dörrposten)? I såna fall  med i en artikel i DP (Dörrposten)? I såna fall  
får ni gärna skicka in en gruppbild på er själva får ni gärna skicka in en gruppbild på er själva 
tillsammans med en kort beskrivning om vad tillsammans med en kort beskrivning om vad 
som gör just er till Vänersborgs bästa grannar. som gör just er till Vänersborgs bästa grannar. 
Maila bilden och beskrivningen till  Maila bilden och beskrivningen till  
redaktion@abvb.seredaktion@abvb.se senast den 1 juni 2022.  senast den 1 juni 2022. 
Förutom att ni får vara med i vårt magasin Förutom att ni får vara med i vårt magasin 
belönas ni med ett litet tårtkalas. belönas ni med ett litet tårtkalas. 

Klädinsamling  
i våra tvättstugor!
I samarbete med Röda Korset  I samarbete med Röda Korset  
och Wargön Innovation startar vi under våren och Wargön Innovation startar vi under våren 
en test med klädinsamling i tvättstugorna i tre en test med klädinsamling i tvättstugorna i tre 
av våra hyreshus; på Lindgrensområdet, Tors av våra hyreshus; på Lindgrensområdet, Tors 
väg 5 och Tors väg 1. Tanken är att vi ska göra väg 5 och Tors väg 1. Tanken är att vi ska göra 
det lättare för dig som hyresgäst att lämna det lättare för dig som hyresgäst att lämna 
dina uttjänta kläder till återvinning. Den ena dina uttjänta kläder till återvinning. Den ena 
behållaren är till för hela och rena kläder som behållaren är till för hela och rena kläder som 
kan användas av någon annan genom Röda kan användas av någon annan genom Röda 
Korsets Second Hand och i den andra Korsets Second Hand och i den andra 
behållaren lämnar du kläder som är trasiga, behållaren lämnar du kläder som är trasiga, 
men som kan användas till utveckling av nya men som kan användas till utveckling av nya 
produkter och bli något helt annat än kläder.produkter och bli något helt annat än kläder.

MAILA  
SENAST  
1 JUNI

VI TESTAR 
NYTT!

SÖK  
SENAST 
1 APRIL

TELEFONTIDER
UthyrningUthyrning  0521-260 260 0521-260 260 (knappval 1),(knappval 1), mån-fre kl 9.30-12.30 mån-fre kl 9.30-12.30  
HyresavdelningenHyresavdelningen  0521-260 260 0521-260 260 (knappval 3)(knappval 3),,  
mån-tor kl 9.30-12.30mån-tor kl 9.30-12.30

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

Besök oss,  
ring eller maila!
Besök oss gärna på Vallgatan 13 i Vänersborg.  Besök oss gärna på Vallgatan 13 i Vänersborg.  
Vi har öppet mån 07.30-18.00, tis-fre 07.30-16.00,  Vi har öppet mån 07.30-18.00, tis-fre 07.30-16.00,  
(lunchstängt 12.30-13.30). Du kan också maila  (lunchstängt 12.30-13.30). Du kan också maila  
oss på oss på info@abvb.seinfo@abvb.se eller ringa till något av   eller ringa till något av  
våra telefonnummer.  Välkommen.våra telefonnummer.  Välkommen.
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