
Välkommen hem till Magnus Kesselmark  
– en av våra härliga hyresgäster – som med  
humor, självdistans och glimt i ögat visar hur  
man inte ska låta sig begränsas utan ge näring  
åt nyfikenheten, drivet och glöden hela livet. SID 4 

Kors i  
korsetten, 
Magnus!

Katarina ser till  
att allt är vattentätt
DP pratar hållbarhet med driftschefen för  
kommunens vatten och avlopp. SID 8

Testpatrullen betygsätter 
lekplatser
Vi lät tre experter sätta tre av våra trettiotre  
lekplatser på prov. SID 16

Snart byggstart  
för Elisabeths Port
Äntligen blir drömmen om Vänersborgs 
bästa utsikt verklighet! SID 12
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Men borde vi inte kunna förbättra processerna? 
Just nu pågår en diskussion inom de nordiska allmännyttorna (NBO) om att reglerna 
bör vara lika i alla nordiska länderna – både vad gäller byggregler och bygglovsprocess. 
Som nybliven byråkrat kan jag tycka att processerna borde gå att förenkla och effektivi-
sera, utan att tumma på rättssäkerheten. Vill vi ha fler och billigare bostäder behöver vi 
hjälpas åt. 

Fler hållbara bostäder till en rimlig kostnad
Vi som byggherrar behöver till exempel inte ställa orimliga krav vid upphandlingar, 
byggarna skulle kunna öka andelen industriell produktion och myndigheterna skulle 
kunna effektivisera hanteringen och kanske inte ställa särskilda krav vid bygglovshan-
teringen. Jag är helt övertygad om att ett smidigare och snabbare samarbete är det som 
krävs för att vi tillsammans ska kunna råda bot på bostadsbristen och kunna erbjuda 
fler hållbara bostäder till en rimlig kostnad. 

Lev väl och ha en trevlig sommar!

I det här numret:
4  Konsten att säga ja till livet!
7  Fix & Färdigt
8  Stan är full av vatten
11 Notiser och nytt
12 Vill du bo i kvarteret med stans bästa utsikt?
14 8 mm som förändrar en hel bransch
16 Grodor, grädde och fem bollar till Tuppen!
18 Coliving
20 En trevlig baksida

Gunnar Johansson, vd 
Vänersborgsbostäder 
0521 – 260 260 
gunnar.johansson@abvb.se

Hjälp, jag  
har blivit en  
byråkrat!
Sakta och omärkligt har det smugit sig på mig. Jag var 
helt ovetande, tills en morgon i början av februari. Det 
var när jag kopplade upp mig mot Teams för att delta i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram som det slog 
mig: ”Men oj, det här är ju både intressant och roligt!”.  
Att få vara med att påverka hur kommunen ska utvecklas 
för nuvarande och kommande generationer… det är stort. 

DÖRRPOSTEN är Vänersborgsbostäders kundtidning med fyra nummer per år. ANSVARIG UTGIVARE är Gunnar Johansson. REDAKTIONEN  
består av Gunnar Johansson &  Åsa Johansson. FORM & COPY av Åsa Torrestad & Fia Erixon. FOTO av Jerry Lövberg, Åsa Johansson & Unsplash. 
MAGASINET ÄR TRYCKT på Munken Polar 130 g hos Cela Grafiska i juni 2021.  

F ör att en större organisation ska fungera krävs gemensamma 
regler och förhållningssätt – det är detta vi brukar kalla byrå-
krati. På Vänersborgsbostäder stöter vi ofta på dessa regler när 
vi till exempel ska göra en nybyggnation. För det mesta är det 
inga problem och de frågeställningar som kommer upp löser vi 

oftast snabbt och enkelt. Men ibland kan både detaljplaner och bygglov dra 
ut på tiden. I Sverige har vem som helst möjlighet att överklaga exempelvis 
en detaljplan. Tyvärr kan ett sådant överklagande leda till förseningar och 
att bygget blir dyrare. Byråkrati har ibland en benägenhet att ta tid.
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Magnus Kesselmark är en man som 
vågar säga ja till livet och inte är rädd 
att gå sin egen väg. Är du politiskt 
engagerad, bygger synthar och 
förstärkare, fotograferar med gamla 
kameror och återanvänd film, gillar att 
sy korsetter eller att djupdyka i rysk 
kultur kan det hända att du har stött på 
honom förut. Om inte, får du chansen 
här och nu. 

De smått komiska inslagen börjar 
redan i trapphuset. Magnus bor i en 
tvårumslägenhet med balkong, på 
Belfragegatan i kvarteret Tuppen. 
När vi kliver ur den lilla hissen 

upptäcker vi att hissdörren täcker för Magnus  
ytterdörr så vi är tvungna att stänga den helt 
innan vi kommer åt dörrklockan. Men där bakom 
står en glad och förväntansfull man som ser fram 
emot att få besök. 

En hel del halvfärdiga projekt
”Kom in, kom in!” Magnus Kesselmark välkom-
nar oss med öppna armar. På distans såklart. 
Det är trångt i hallen för oss så vi kliver direkt in 
i vardagsrummet som är kombinerat arbetsrum 
och skaparverkstad. I bokhyllan samsas böcker 
och fotografier på barnen med en imponerande 
samling gamla rysktillverkade kameror. På golvet 
framför står ett gäng hemmabyggda syntar. "Jag 
kan inte själv spela musik, men jag tycker det är 

väldigt kul att bygga de här", berättar Magnus och 
erkänner samtidigt att han har en hel del halvfär-
diga projekt på gång. 

En andra chans i livet
Magnus berättar att han efter ett hjärtstillestånd 
fått en andra chans i livet, men att även om han 
känner sig frisk nu så har sjukdomen påverkat ho-
nom en del. ”Jag har bland annat fått lite problem 
med minnet ibland”, förklarar Magnus, men kan 
ändå inte låta bli att skämta om att det var något 
han skulle säga, men… 

Det krävs inte många minuter i Magnus sällskap 
för att inse att det här är en person, med en stor 
skopa intellekt och lika skarp humor, som går in 
med hull och hår i det som fångar hans intresse. 

Humor, nyfikenhet och självdistans
I början av vårt samtal sätter Magnus på sig en  
foliehatt och börjar skämta om konspirations- 
teorier. ”Humor har alltid varit en viktig del i 
mitt liv. Sen gillar jag ju att provocera…” erkänner 
Magnus och ler. Samtidigt som han sätter sig i 
soffan pekar han på kattmotivet på sin t-shirt och 
frågar om vi vet vad det föreställer. Vi gissar rätt 
på Mästaren och Margarita (en roman av Michail 
Bulgakov) och kommer genast in på rysk film 
och litteratur. Det visar sig att Magnus är en sann 
russofil: ”Jag fick möjlighet att jobba som ingen-
jör i Ryssland och bodde där ett antal år. Det var 
också där jag träffade min fru.”

Kärleken till den ryska kulturen
Med tanke på Magnus politiska sympatier är  
det kanske inte konstigt att han fallit för den 
ryska kulturen också. På väggen delar en hemma-
byggd Fender-kopia plats med en balalajka, i 

bokhyllan rysk 
litteratur och 
ryska kameror 
och i köket 
pryder en vacker 
matrushka- 
docka sin plats. 
Vi börjar prata 
om att samarbe-
ta med ryssar 

och att deras sätt att kommunicera kan kännas 
obekvämt för oss svenskar. ”En ryss har inga 
problem med att stå och skrika en rätt upp i 
ansiktet och sedan är den konflikten löst”, 
förklarar Magnus. 

till livet!

Konsten 
att säga

En ryss har inga 
problem med att 
stå och skrika en 
rätt upp i ansiktet 
och sedan är den 
konflikten löst.



Säkerhet framför allt. Nu byter vi lås i många av våra fastigheter.

Klimatsmart, hållbart och 
andra smarta förbättringar
När det gäller hållbarhet kommer vi på Vänersborgs-
bostäder aldrig att luta oss tillbaka. Vi jobbar kontinu-
erligt med klimatfrågor och med att energianpassa våra 
fastigheter för att möta framtiden på ett hållbart sätt. 

Montering av solceller i höst
Att installera solceller på taket är viktigt steg mot en klimatsmar-
tare fastighet och följande tre adresser står på tur: 

• Skogsvägen
• Åkervägen
• Lärovägen (här ska vi först byta tak innan vi monterar solceller)

Byte av undercentral 
Undercentralen är det utrymme i fastigheten där vi kan styra 
värme, kyla och ibland ventilation. På följande adresser byter vi 
uttjänta centraler mot nya och mer energisnåla: 

• Bangatan 2-6 
• Bangatan 13-23  

KULVERTBYTE

På följande adress kommer vi att ersätta gamla, dåliga värmerör 
(som transporterar värme från undercentralen till alla fastigheter): 

• Valhallavägen 1-39 

Målning och reparation av trapphus
Att se över ytskikt är en del i vårt hållbarhetstänk och på de här 
adresserna kommer nu vi att reparera och måla om trapphusen: 

• Gasverksgatan 18 
• Tors väg 1-11
• Södergatan 7 och Gasverksgatan 8-16  

(målning och tapetsering)

Sugen på ett nytt kök? 
För er som bor på adresserna nedan kommer det att finnas möjlig-
het att välja nytt kök som tillval: 

• Torpavägen 9 
• Lyckhemsgatan 35
• Adolf Andersohnsgatan 7, 9, 11, 12, 14, 16 
• Sandmarksgatan 14 

Längtar du efter ett nytt badrum?
För er som bor på adresserna nedan kommer det finnas möjlighet 
att välja nytt badrum som tillval: 

• Poppelvägen 13-33 
• Poppelvägen 2-22 
• Poppelvägen 24-44
• Enebacksgatan 1 - 51 (Här genomför vi en obligatorisk renove-

ring och du som bor här kan välja kakel eller matta.) 

För säkerhets skull: 
Att våra hyresgäster känner sig trygga och säkra är A och O. Därför 
installerar vi nya, moderna lås här: 

• Lyckhemsgatan 35
• Almgatan 82-220
• Torpavägen 7-11
• Adolf Andersohnsgatan 12, 14, 16 
• Kronogatan 49 

Vi kommer även att installera nya säkerhetsdörrar här:

• Sandmarksgatan 14
• Sandmarksgatan 16-18
•  Kyrkogatan 28
• Bangatan 2
• Bangatan 6 

Och sist, men inte minst kommer vi att installera  
nytt portlås inklusive tagg för er som bor här:  

• Norra Järnvägsgatan 4-8 

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

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

Vi är i full gång med att välja nya tapeter till några av våra trappuppgångar. 
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Vänsterpartiet och Vänersborg
Att Magnus och hans fru hamnade i Vänersborg 
hade med jobbtillfällen att göra. De fick också 
tag på en trevlig lägenhet hos Vänersborgsbo-
städer, och även om de bytt lägenhet en gång har 
de stannat kvar inom bolaget. ”Ja, har man varit 
med i styrelsen så kan man ju inte säga annat”, 
säger Magnus skämtsamt, men bedyrar samti-
digt att han är nöjd och trivs väldigt bra. 

"Jag satt i kommunfullmäktige i nära 10 år och 
var väldigt engagerad ett tag”, berättar Magnus. 
Hans engagemang inom Vänsterpartiet i Väners-
borg ledde senare till en plats i Vänersborgsbo-
städers styrelse. ”Jag ville påverka. Det vill jag 
fortfarande.”

Behov av en öppen kanal
Idag sitter inte Magnus längre med i kommun-
fullmäktige, men han har inte slutat engagera sig 
politiskt för det. På sin egen hemsida (politruk.
pastisch.se) delar han med sig av sina åsikter och 
idéer om vad som händer i Vänersborgs kom-
mun, politiskt sett. ”Även om jag är till vänster är 
det här inget uttryck för V-politik”, förklarar 
Magnus. ”Tvärtom, jag ser ofta goda skäl att 
kritisera partiets politik och de som vill föra en 
ojämlik V-politik.”

T-shirts med tryck  
och viktorianska korsetter
Behovet av att påverka, provocera och ge uttryck 
för sina åsikter och sin humor får Magnus även 
utlopp för genom t-shirts med tryck. Förutom 
den han har på sig dagen till ära visar han stolt 
upp en gedigen samling med både politiska, iro-

niska och 
humoristis-
ka motiv. 

Och när 
vi är inne 
på kläder 
kommer 
vi osökt 

in på ytterligare ett av Magnus stora intressen, 
nämligen korsettsömnad. ”Det hela började för 
snart tjugo år sedan när jag skulle sy en korsett 
till min fru och letade mönster på nätet”, berättar 
Magnus. ”Sedan dess har jag sytt uppemot sjuttio 
korsetter och lett ett stort antal kurser.” Han 
plockar fram några av sina skapelser och håller 
upp dem framför sig. 

Magnus  trivs i sin lägenhet som är fylld av kameror, konst, kultur  
och musikprojekt under teknisk utveckling.

Fix & Färdigt

Lomografi och om att skita i regler
Vi avslutar vårt besök med att titta lite extra på 
Magnus samling av ryska Lomo-kameror. Den ryska 
kameratillverkaren Lomo lever idag på att deras mo-
deller har en egen kult kring sig. De är enkla och har 
inspirerat till en spontan fotostil som kallas lomografi. 

Magnus pratar bland annat om hur man brukar expe-
rimentera genom att ta foton med redan använd film. 
Han berättar också att hans egna bilder precis blivit 
omnämnda på en speciell sida för fotokonst. 

När vi slutligen säger ”hej då och tack för titten!” 
känns det som att det fanns tusen saker till att prata 
om. Men det vi framförallt tar med oss är att man inte 
ska begränsa sig, utan våga utforska och gå in med 
hull och hår i det som fångar ens intresse. Och kanske 
ibland skita i regler och normer också. *

Det hela började  
för snart tjugo år  
sedan när jag skulle  
sy en korsett till  
min fru... 



Stan är full 
av vatten.

Det är en solig men blåsig dag som DP träffar 
Katarina Enbom, driftschef för Kretslopp & 
Vatten i kommunen, för att prata om vatten 
och hållbarhet. Under samtalet kunde vi inte 
låta bli att fråga om vilka som är de konstigas-

te sakerna som folk spolar ner: ”Det händer ibland att det 
dyker upp underkläder och nylonstrumpor i reningsverkens 
silar. Och vid ett tillfälle fann vi en massa sedlar som polisen 
senare kunde spåra...”, berättar Katarina. 

Kvaliteten kontrolleras dagligen
Dricksvattnet från kommunens vattenverk klassas som 
livsmedel. För att vi ska känna oss trygga och säkra kontroll-
eras vattenkvaliteten dagligen vid vattenverken. Dessutom 
sänds flera vattenprov per månad in för analys, både från 
vattenverken, ledningsnätet och hemifrån vänersborgarna. 
Och vattnet i Vänersborg håller en hög kvalitet. ”Det som är 
viktigt att veta är att det bara är kallvattnet som vi räknar 
som livsmedel, alltså inte varmvattnet”, förklarar Katarina. 
”Varmvattnet genomgår alltså inte samma kontroller och 
därför ska man inte använda varmvatten till matlagning på 
grund av risk för bakterier.”

Katarina Enbom är driftschef för Kretslopp & Vatten i Vänersborgs kommun. 
Att vi får rent vatten i kranen och att våra avlopp fungerar är en av de viktigaste 
förutsättningarna för att samhället ska fungera. Även om det är Katarina och 
hennes kollegor som ansvarar för vårt dricksvatten och avloppsvatten finns det 
en hel del saker som vi som bor här kan göra för att vi ska kunna fortsätta njuta 
av vatten med hög kvalitet.

Fel färg på vattnet? 
Någon gång ibland kan det bli problem med miss-
färgat vatten i ledningarna. Det är inte farligt och 
ofta väldigt lokalt. Skulle ditt vatten bli gråvitt är 
det för att det innehåller små luftbubblor. Spola 
vattnet en stund så försvinner bubblorna och 
vattnet blir klart. Det kan också hända att ditt 
vatten blir gulbrunt. Det beror på att ledningarna 
är gjorda av järn och att det med tiden bildas rost. 
I samband med driftstörningar kan vattenhastig-
heten öka i ledningarna och då kan lite rost lossna 
och missfärga vattnet. Det är bara att spola en 
stund så försvinner det. 

Luktfritt och smaklöst
Dricksvatten ska inte smaka eller lukta någon-
ting. ”Om du känner att vattnet har dålig lukt 
eller smak så spola tills det känns kallt och smak 
eller lukt har försvunnit”, tipsar Katarina och 
påminner också om att man alltid ska spola ur 
vattnet som stått i ledningen över natten eller om 
du varit bortrest. 

Vi är många som påverkar
Totalt är vi cirka 30 000 personer som har 
kommunalt vatten och avlopp inom Vänersborgs 
kommun. ”Eftersom våra reningsverk är byggda 
för att ta emot och rena spillvatten från hushåll 
får bara vatten från toaletter, bad, tvätt, disk och 
matlagning släppas ut i avloppet”, berättar Katari-

na och fortsätter ”Om du spolar ner andra ämnen 
eller fasta föremål äventyrar du ledningsnätet och 
reningsverkens funktion.”

Bara kiss, bajs och toapapper
”Man får till exempel inte hälla ner mediciner,  
färgrester, lacknafta, bomull med borttagnings-
medel för nagellack, tops, underkläder, nylon-
strumpor, plastpåsar, kattsand, fett eller råa ägg 
i avloppet”, säger Katarina. Hon förklarar att det 
som vi spolar ner i toaletten som är allt annat än 
kiss, bajs eller toalettpapper kan förstöra led-
ningar och orsaka pumphaverier, störa renings-
processen och det biologiska livet där det renade 
avloppsvattnet släpps ut.

Vad är det vi betalar för?
För alla hyresgäster hos Vänersborgsbostäder 
ingår vatten och avlopp i hyran. Kretslopp & 
Vatten finansierar sina tjänster genom att ta ut 
avgifter. Innan fastigheten ansluts till den all-
männa VA-anläggningen tas en anläggningsavgift 
ut. Därefter debiteras en årlig brukningsavgift 
uppdelad på fast och rörlig avgift. 

I den fasta årsavgiften ingår servicen att ha 
ständig tillgång till vatten och avlopp. Storleken 
på den fasta årsavgiften baseras på vattenflödet i 
fastigheten och på mätarens storlek. Den rörliga 
avgiften baseras på den mängd vatten som  
förbrukas. →

Vänersborgsbostäder sparar  
186 150 kr/år genom att spola snålt.
För en snålspolande toalett går det åt 4 liter vatten varje gång man spolar, För en snålspolande toalett går det åt 4 liter vatten varje gång man spolar, 
jämfört med 10 liter per spolning med en ”vanlig” toalett. Tack vare att vi bytt jämfört med 10 liter per spolning med en ”vanlig” toalett. Tack vare att vi bytt 
ut ungefär 1500 toaletter till snålspolande sparar vi sammanlagt 30 kubik- ut ungefär 1500 toaletter till snålspolande sparar vi sammanlagt 30 kubik- 
meter vatten varje dag. På ett år blir det 10 950 kubikmeter, vilket motsvarar meter vatten varje dag. På ett år blir det 10 950 kubikmeter, vilket motsvarar 
186 150 kr. Det är pengar som vi istället använder till exempelvis underhåll av 186 150 kr. Det är pengar som vi istället använder till exempelvis underhåll av 
våra fastigheter och renoveringar av lägenheter. Inte illa, eller hur? våra fastigheter och renoveringar av lägenheter. Inte illa, eller hur? 

VÄNERSBORGS VATTEN- OCH AVLOPP I SIFFROR: VÄNERSBORGS VATTEN- OCH AVLOPP I SIFFROR: 

• 25 mil vattenledningar• 25 mil vattenledningar

• 20 mil spillvattenledningar• 20 mil spillvattenledningar

•  4 vattenverk: Skräcklan, Hästevadet, Rörvik och Källeberg•  4 vattenverk: Skräcklan, Hästevadet, Rörvik och Källeberg

•   2 avloppsreningsverk: Holmängen  och Brålanda•   2 avloppsreningsverk: Holmängen  och Brålanda

• 9 tryckstegringsstationer• 9 tryckstegringsstationer

• 60  avloppspumpstationer• 60  avloppspumpstationer
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Stan är full av vatten.



REGLER FÖR HUSHÅLL:REGLER FÖR HUSHÅLL:

• Spola inte ned miljöfarliga ämnen i • Spola inte ned miljöfarliga ämnen i 
avloppet. Lämna dessa vid någon miljö-avloppet. Lämna dessa vid någon miljö-
station.station.

• Överdosera inte hushållskemikalier.• Överdosera inte hushållskemikalier.

•   Spola inte ned fasta föremål i avlop-•   Spola inte ned fasta föremål i avlop-
pet. Skaffa sophink i badrummet och pet. Skaffa sophink i badrummet och 
använd den istället.använd den istället.

•  Använd miljömärkta hushållskemi-•  Använd miljömärkta hushållskemi-
kalier så långt det är möjligt. Dessa är kalier så långt det är möjligt. Dessa är 
framtagna särskilt för att orsaka så liten framtagna särskilt för att orsaka så liten 
skada som möjligt i reningsverket och skada som möjligt i reningsverket och 
på miljön.på miljön.

•   Lämna läkemedelsrester till apoteket.•   Lämna läkemedelsrester till apoteket.

• Biltvätt ska ske vid anläggning med bra • Biltvätt ska ske vid anläggning med bra 
reningsutrustning. För biltvätt i liten reningsutrustning. För biltvätt i liten 
omfattning kan tvätt också ske på plats omfattning kan tvätt också ske på plats 
där avloppsvattnet kan filtreras, till ex-där avloppsvattnet kan filtreras, till ex-
empel på grusad plan eller gräsmatta.empel på grusad plan eller gräsmatta.

• Tvätta inte bilen på gatan eller ytor där • Tvätta inte bilen på gatan eller ytor där 
vattnet rinner orenat via dagvatten-vattnet rinner orenat via dagvatten-
brunnar till vattendrag.brunnar till vattendrag.

• Släpp inte ut vatten som är varmare än • Släpp inte ut vatten som är varmare än 
45°C i avloppet. 45°C i avloppet. 

• Torka ur stekpannan med hushållspap-• Torka ur stekpannan med hushållspap-
per och lägg i komposten eller bland per och lägg i komposten eller bland 
hushållssoporna! Skölj inte stekpannan hushållssoporna! Skölj inte stekpannan 
med varmt vatten. Fettet stelnar och med varmt vatten. Fettet stelnar och 
bildar en kaka i avloppsledningar och bildar en kaka i avloppsledningar och 
bidrar till avloppsstopp.bidrar till avloppsstopp.

EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL SOM DU EXEMPEL PÅ FARLIGT AVFALL SOM DU 
SKA LÄMNA PÅ MILJÖSTATION:SKA LÄMNA PÅ MILJÖSTATION:

•   Olja, bensin och diesel•   Olja, bensin och diesel

•   Lösningsmedel t.ex. lacknafta, aceton•   Lösningsmedel t.ex. lacknafta, aceton

• Färg- och lackrester, även rester av • Färg- och lackrester, även rester av 
konstnärsfärger och vattenbaserade konstnärsfärger och vattenbaserade 
färger färger 

• Lim• Lim

• Starkt surt eller alkaliskt avfall som • Starkt surt eller alkaliskt avfall som 
syror eller lut syror eller lut 

• Bekämpningsmedel• Bekämpningsmedel

• Tungmetaller som kvicksilver,  • Tungmetaller som kvicksilver,  
 kadmium och bly kadmium och bly

• Avfall som innehåller andra  • Avfall som innehåller andra  
slags tungmetaller i höga  slags tungmetaller i höga  
koncentrationerkoncentrationer

•   Fotovätskor•   Fotovätskor

Vänersborgsbostäder är kranmärkta, såklart! 
I februari förra året serverade vi vårt sista flaskvatten. 
Vattnet i kranen smakar utmärkt så vi såg ingen an-
ledning till att köpa dricksvatten på flaska längre. Och 
därför valde vi att kranmärka oss. Kranmärkt är en na-
tionell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer 
kranvatten istället för förpackat vatten. 

Mer ekonomiskt och bättre för miljön
Lokalproducerat färskvatten direkt ur kranen är 250 
gånger billigare än en flaska vatten i butik. Dessutom krä-
ver förpackat vatten tillverkning och tunga transporter 
som orsakar onödiga utsläpp och avfall. Och inte nog med 
det; det krävs 300 gånger mer energi att producera och 
leverera en liter förpackat vatten jämfört med att tappa 
upp en liter vatten från kranen! Skrämmande, eller hur? 
Läs gärna mer på kranmarkt.se och kanske kan du få din 
arbetsplats att också välja Kranmärkt! *

Notiser & Nytt

Fram med grillen?
Grillat hör sommaren till, men som hyresgäst är det några Grillat hör sommaren till, men som hyresgäst är det några 
saker du måste ta hänsyn till för att få lov att grilla: saker du måste ta hänsyn till för att få lov att grilla: 

1. Med tanke på brandrisken så rekommenderar vi i 1. Med tanke på brandrisken så rekommenderar vi i 
första hand el- eller gasolgrill. första hand el- eller gasolgrill. 

2. Grillen ska stå minst 3 meter från fasaden.2. Grillen ska stå minst 3 meter från fasaden.
3. Eftersom rök och os kan störa behöver du hålla kolla 3. Eftersom rök och os kan störa behöver du hålla kolla 
så att det inte ryker in hos någon av dina kära grannar.så att det inte ryker in hos någon av dina kära grannar.

4. Har du några goda recept för grillen får du gärna dela 4. Har du några goda recept för grillen får du gärna dela 
med dig av dem på vår facebook-sida.med dig av dem på vår facebook-sida.

Inställt sommarläger!    
I förra numret av DP tipsade vi om Hyresgästföreningens I förra numret av DP tipsade vi om Hyresgästföreningens 
sommarläger.  Tyvärr ställs lägret in i år på grund av sommarläger.  Tyvärr ställs lägret in i år på grund av 
pandemin. Vi får istället hålla tummarna för att det går att pandemin. Vi får istället hålla tummarna för att det går att 
genomföra nästa år!  genomföra nästa år!  

Hoppa gärna, men försiktigt!
Att hoppa studsmatta är superkul och bra motion för alla Att hoppa studsmatta är superkul och bra motion för alla 
åldrar, men var försiktiga – en olycka händer så lätt. Se till åldrar, men var försiktiga – en olycka händer så lätt. Se till 
att ha skyddsnät och att max två hoppar samtidigt. Tänk att ha skyddsnät och att max två hoppar samtidigt. Tänk 
också på att din studsmatta måste stå på en avgränsande också på att din studsmatta måste stå på en avgränsande 
uteplats tillhörande ett radhus eller en marklägenhet. uteplats tillhörande ett radhus eller en marklägenhet. 
Det är du som hyresgäst som övervakar och ansvarar för Det är du som hyresgäst som övervakar och ansvarar för 
studsmattan. studsmattan. 

Plask i poolen?
Vi har naturligtvis full förståelse för att våra hyresgäster Vi har naturligtvis full förståelse för att våra hyresgäster 
med egen uteplats gärna vill ha en egen pool därute på med egen uteplats gärna vill ha en egen pool därute på 
sommaren. Men för att undvika personolyckor har vi beslu-sommaren. Men för att undvika personolyckor har vi beslu-
tat att inga pooler med större volym än 500 liter är tillåtna tat att inga pooler med större volym än 500 liter är tillåtna 
hos oss. Som ägare till poolen är det du som är ansvarig om hos oss. Som ägare till poolen är det du som är ansvarig om 
det skulle ske en olycka. Därför är det superviktigt att du det skulle ske en olycka. Därför är det superviktigt att du 
håller uppsikt över poolen. Tänk också på att tömningen håller uppsikt över poolen. Tänk också på att tömningen 
av poolen ska ske på ett sådant sätt det inte finns risk för av poolen ska ske på ett sådant sätt det inte finns risk för 
skador på närliggande mark eller fastigheter.skador på närliggande mark eller fastigheter.

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

LÄGRET 
ÄR TYVÄRR

 

INSTÄLLT!

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter  
som väljer kranvatten istället för förpackat vatten.

VI  
HJÄLPS 
 ÅT!
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Notiser och nytt

http://kranmarkt.se


Planerad byggstart är försenad
Det är många instanser som ska samarbeta och lika många pro-
cesser som ska klaffa när ett stort byggnadsprojekt ska genom-
föras. Att saker och ting tar tid är inget ovanligt. Byggstarten 
för just Elisabeths Port var planerat till hösten 2020, men blev 
försenat.  

Klart för inflyttning 2023
”Om allt går som vi vill kommer vi att välkomna våra första 
hyresgäster löpande under 2023”, berättar Åsa Johansson, kom-
munikatör på Vänersborgsbostäder. ”Med lägenheter i olika stor-
lekar och på olika våningsplan kommer det att finnas hem för 
alla”, fortsätter Åsa. ”För unga som ska flytta hemifrån för första 
gången, de som vill bli sambo och behöver 
större eller de som drömmer om att sälja huset 
för att få mer tid över. Även för veckopendla-
ren kommer det att finnas mindre lägenheter 
som kan passa.”

Hyllning till en enastående kvinna
Namnet Elisabeths Port är en hyllning till  
Elisabeth Anrep-Nordin – en sjusärdeles 
kvinna som satte Vänersborg på kartan för 
ungefär 100 år sedan, mellan 1890 och 1922. 
”Tant Lisa” som hon kallades var en pionjär i arbetet med döva 
barn och hennes drivkraft var att ge dessa barn utbildning och 
rätt till människovärdigt bemötande. Hon grundade en speci-
alpedagogisk skola för döva som länge var den enda i sitt slag i 
världen. 

Första kvinnan i stadsfullmäktige
Elisabeth var inte bara den första kvinnan i Sverige som tog 
”Dövstumlärarexamen” utan även första kvinnan i Vänersborgs 
stadsfullmäktige. Hon blev invald 1909 som representant för 
Reformpartiet – 12 år innan allmän rösträtt infördes (kvinnor 
fick alltså inte rösta före 1921) i Sverige. ”Elisabeth är oförtjänt 
bortglömd idag. Genom att döpa kvarteret efter henne vill vi  
lyfta fram det fantastiska arbete hon gjorde”, säger Gunnar 
Johansson, vd för Vänersborgsbostäder.

Välkommen på en virtuell visning!
På vanersborgsbostader.se/elisabethsport kan du ta en virtuell 
tur i lägenheterna. Du kan se dig omkring i en fyra respektive en 
etta och få en känsla av hur det skulle vara att bo där. Anmäl dig 
också gärna till vårt nyhetsbrev för senaste nytt om projektet.

Vill du bo 
i kvarteret 
med stans 
bästa utsikt?

DP har tidigare skrivit om Elisabeths 
Port, som med sina 45 meter upp mot 
himlen, kommer att bli ett mäktigt 
landmärke. I skrivande stund 
väntar vi bara in de sista juridiska 
dokumenten innan vi kan få ta de där 
första efterlängtade spadtagen.

Med sina 15 våningar kommer 
Elisabeths Port att ta för 
sig i stadsbilden och bli ett 
stolt landmärke för Väners-
borg. Och högst upp i huset 

kommer du som hyresgäst att kunna njuta av 
utsikten från den gemensamma takterassen. 

Enastående utsikt över älv och stad
Elisabeths Port blir ett trekantigt höghus 
format för maximalt ljusintag och utsikt. 
Huset kommer att ligga mitt emot det gamla 
lasarettet i Vänerparken och du kommer att 
kunna se det oavsett från vilket väderstreck 
du kommer in i Vänersborg. Elisabeths Port 
kommer att rymma 79 nya lägenheter, 1–4 rok, 
och en gemensam stor takterass högst upp för 
alla hyresgäster i huset. 

79 RYMLIGA LÄGENHETER  79 RYMLIGA LÄGENHETER  
MED MAKALÖS UTSIKT - MITT I STANMED MAKALÖS UTSIKT - MITT I STAN

Med tre minuter till centralstationen,  Med tre minuter till centralstationen,  
busshållplats precis utanför dörren och  busshållplats precis utanför dörren och  
tre minuters promenad till centrums tre minuters promenad till centrums 

 utbud är läget svårslaget. Lägenheterna  utbud är läget svårslaget. Lägenheterna 
kommer att vara fördelade på: kommer att vara fördelade på: 

1 rok: 19 st1 rok: 19 st

2 rok: 20 st2 rok: 20 st

3 rok: 30 st3 rok: 30 st

4 rok: 10 st4 rok: 10 st

Vill du bo här? 
Är du intresserad av en lägenhet i Elisabeths Port, anmäl  Är du intresserad av en lägenhet i Elisabeths Port, anmäl  
dig till vårt nyhetsbrev för senaste nytt om projektet.  dig till vårt nyhetsbrev för senaste nytt om projektet.  
vanersborgsbostader.se/elisabethsportvanersborgsbostader.se/elisabethsport ANMÄL DITT  ANMÄL DITT  

INTRESSE HÄR!INTRESSE HÄR!

TEXT: FIA ERIXON ILLUSTRATION: CONTEKTON
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Äntligen klart för stans första skyskrapa!

http://vanersborgsbostader.se


8 mm
5 cm

Att det är kallt uppe på vinden är 
det många som har upplevt i våra 
äldre fastigheter. Hos vissa av våra 
hyresgäster som bor högst upp i 
huset har kylan där uppifrån också 
haft förmågan att tränga sig ner i 
lägenheten. Så vill vi naturligtvis 
inte ha det, och glädjande nog har 
vi hittat en lösning som funkar – 
revolutionerande bra dessutom! 

När DP träffar Mattias Danielsson, 
som är arbetsledare för fastighets-
service hos Vänersborgsbostäder, 
och Carl-Göran Sjöö, som är 
snickare, är det för att prata om 

den nya, smarta isoleringen som ska användas på 
vindsutrymmen och andra ställen där traditionell 
isolering inte är möjlig. Det är en imponerande 
tunn isolering, bestående av aluminium och bub-
belplast och bara 8 mm tjock, som de visar upp. 
”Med traditionell isolering hade vi fått en höjning 
av golvet på 20 cm.”, förklarar Carl-Göran Sjöö. 
”Den här isoleringen bygger bara på ca 5 cm med 
läkt och golv inkluderat.” 

Enklare, tunnare och lättare
Både Mattias och Carl-Göran är imponerade av 
hur enkelt materialet är att jobba med och hur 
mycket energi som faktiskt kan sparas. ”Efter en 
digital temperaturmätning på första provvinden 
registrerade vi en höjning av innetemteraturen 
i lägenheten under med 1,5 grader”, berättar 
Mattias. ”Isoleringen kommer ju på rulle och 
väger så lite att en en enda person klarar att bära”, 
säger Carl-Göran och förklarar att motsvarande 

kvadratmeter mineralull hade både tagit betyd-
ligt mer plats och varit otympligare att bära. ”Jag 
reagerar dessutom på mineralull. Det kliar och jag 
känner direkt att jag får svårt att andas. I det här 
materialet finns inget som framkallar allergier.”

Energisparande – en vind i taget 
Mattias håller med om att det är ett enklare ma-
terial att arbeta med och nu är det alltså fokus på 
vindsutrymmen i hyresfastigheterna. ”Att isolera 
våra vindar kommer att ta tid, men vi måste börja 
någonstans”, förklarar han.

Bättre inomhusklimat i hela fastigheten
”Den energi och värme som vi sparar på detta 
kommer vi fördela vidare till andra delar i våra 
fastigheter för ett bättre inomhusklimat”, fortsät-
ter Mattias. En fråga som poppar upp efter alla 
lovord kring den nya isoleringen är naturligtvis 
varför inte varenda kotte använder det här istället 
för till exempel mineralull eller frigolit? ”Ja, vad 
ska man säga… Vi i byggbranschen är ofta tradi-
tionella och gör som vi alltid gjort”, svarar Mattias 
och ler. 

En hållbar lösning på flera sätt 
DP är såklart även nyfikna på miljöaspekten och 
ringer upp Peter Bolle på Wiedland, företaget 
som säljer isoleringen: ”Eftersom Thermoreflekt 
är en reflekterande isolering håller den värmen 
ute på sommaren och behåller värmen inne på 
vintern, vilket sparar nästan 30 % energiförlust”, 
svarar Peter och berättar att det här är den typen 
av isolering som används i varma länder som till 
exempel Australien, Spanien och Turkiet. ”Dess-
utom är den tillverkad av icke-organiskt material 
så det finns ingen risk för mögel eller liknande”, 
fortsätter han och avslutar med en sista fördel: 
”Det är heller inget material som råttor och andra 
skadedjur gillar att bygga bo i.”*

Med traditionell 
isolering hade vi fått  
en höjning av golvet 
på 20 cm. Den här 
isoleringen bygger bara 
på ca 5 cm med läkt och 
golv inkluderat.

8 millimeter som 
förändrar en hel 
bransch.

Carl-Göran Sjöö är snickare på Vänersborgsbostäder.  
Han och hans kollegor isolerar vindarna med ett nytt  
material som är lätt, inte framkallar allergier och  
som ökar värmen i lägenheterna.

I 1514 I    

Mattias och  det magiska isolea



Hur ska en bra lekplats vara? 
”Det ska finnas gungor”, säger Alva. ”Och något att klättra på”, fyl-
ler Klara i. ”Jag gillar att gunga”, berättar Alice och säger också att 
hon gillar sand. Sammanfattningsvis enas de om att en bra lekplats 
har gungor, något att klättra på och en rutchkana. Spänningen var 
nästintill olidlig ju närmare vi kom den första lekplatsen.Skulle 
den rymma allt detta? 

Hur ska lekplatsomröstningen gå till?
När vi parkerar bilen vid Muraregatans lekplats går vi igenom hur 
testet ska gå till: tjejerna ska först utforska lekplatsen och testa allt 
som finns. DP har med sig fem jongleringsbollar och tjejerna ska 
sedan gemensamt komma fram till hur många av dessa som testlek-
platsen förtjänar. Fem bollar är lika med full pott! Om det är några som vet hur en  

bra lekplats ska vara så är det barn. 
Därför frågade DP syskonen Alva 
och Alice (9 och 4 år) och deras 
kompis Klara (9 år) om de kunde 
tänka sig att följa med till tre av 
Vänersborgsbostäders lekplatser  
och ge oss sina expertutlåtanden. 
TEXT FIA ERIXON FOTO ÅSA JOHANSSON

Få saker är så mysiga (och lite förvir-
rande för en vuxen) som ett samtal 
med tre förväntansfulla tjejer på 
väg för att testa lekplatser. Samtals-
ämnena i baksätet på bilen växlar 

blixtsnabbt och på väg till första lekplatsen i 
Frändefors hinner vi avverka allt från hur en 
bra lekplats ska vara till vad man ska ha på en 
våffla för att den ska bli supergod. 

Vad ska man ha på en våffla?
Enligt Alva (9 år) krävs tre sorters sylt, färska 
bär, grädde och glass för att få till den perfekta 
våfflan. Alice (4 år) passar på att berätta att hon 
har varit på café en gång och ätit en groda. Och 
Klara (9 år) berättar att sprutgrädde som sma-
kar choklad är jättegott att ha på våfflor. 

Expertutlåtande från lekpatrullen
LEKPLATS 1: MURAREGATAN, FRÄNDEFORS LEKPLATS 1: MURAREGATAN, FRÄNDEFORS • •• •
Betyg: 2 bollarBetyg: 2 bollar

Motivering:Motivering: Liten lekplats, därför får den inte mer än två bollar. Bra med   Liten lekplats, därför får den inte mer än två bollar. Bra med  
kompisgunga och extra plus för att den har plastbotten istället för nätbotten för kompisgunga och extra plus för att den har plastbotten istället för nätbotten för 
det är obekvämt. Kul klätterställning också. Väldigt bra och snabb rutchkana. det är obekvämt. Kul klätterställning också. Väldigt bra och snabb rutchkana. 

LEKPLATS 2: KVARTERET NARCISSEN, GASVERKSGATAN,  LEKPLATS 2: KVARTERET NARCISSEN, GASVERKSGATAN,  
SÖDERGATAN, VÄNERSBORG SÖDERGATAN, VÄNERSBORG • • • •• • • •
Betyg: 4 bollarBetyg: 4 bollar

Motivering: Motivering: Bra lekplats med flera olika lekstationer. Kompisgunga, klätter- Bra lekplats med flera olika lekstationer. Kompisgunga, klätter- 
ställning och snurrkopp. Klätterställningen här är kul, men för lite större barn.  ställning och snurrkopp. Klätterställningen här är kul, men för lite större barn.  
Det finns ingen rutchkana, men det gör inte så mycket. Det finns ingen rutchkana, men det gör inte så mycket. 

LEKPLATS 3: KVARTERET TUPPEN, BELFRAGEGATAN, VÄNERSBORG LEKPLATS 3: KVARTERET TUPPEN, BELFRAGEGATAN, VÄNERSBORG • • • • •• • • • •
Betyg: 5 bollarBetyg: 5 bollar

Motivering: Motivering: Wow. Superstor klätterställning att leka och klättra runt på. Kul  Wow. Superstor klätterställning att leka och klättra runt på. Kul  
lekhus med rutchkana och balansbro. Gungorna är låga och lätta att komma  lekhus med rutchkana och balansbro. Gungorna är låga och lätta att komma  
upp i även för mindre barn. Här finns även en gungbräda och två gungdjur.  upp i även för mindre barn. Här finns även en gungbräda och två gungdjur.  
Kullen som ligger vid lekplatsen är också rolig att springa upp och ner för. Kullen som ligger vid lekplatsen är också rolig att springa upp och ner för. 

Grodor,  
grädde och  
fem bollar  
till Tuppen!

Lek hör  
barndomen till 
Barn har en medfödd lust att Barn har en medfödd lust att 
utforska sin omvärld. Leken gör utforska sin omvärld. Leken gör 
också verkligheten lättare att också verkligheten lättare att 
förstå. Genom lek bearbetar barn förstå. Genom lek bearbetar barn 
sina upplevelser, händelser och sina upplevelser, händelser och 
intryck. Det är också när barn leker intryck. Det är också när barn leker 
som de lär sig om sig själva, sina som de lär sig om sig själva, sina 
kroppar och sin omgivning.kroppar och sin omgivning.

Lek är lärande
Barn lär sig om andra genom att Barn lär sig om andra genom att 
leka låtsaslekar. De lär sig att leka låtsaslekar. De lär sig att 
kompromissa och dela med sig. kompromissa och dela med sig. 
Genom att leka tränar barn både Genom att leka tränar barn både 
på empati och språk. De utvecklar på empati och språk. De utvecklar 
också sin fantasi, kreativitet och också sin fantasi, kreativitet och 
koncentrationsförmåga. Att få koncentrationsförmåga. Att få 
leka är med andra ord livsviktigt.leka är med andra ord livsviktigt.

Alla barn  
har rätt till lek
I leken utvecklar barn sin I leken utvecklar barn sin 
målmedvetenhet och tron på sig målmedvetenhet och tron på sig 
själva. Och leken gör det lättare att själva. Och leken gör det lättare att 
möta vuxenvärlden som väntar i möta vuxenvärlden som väntar i 
framtiden. Inte undra på att det i framtiden. Inte undra på att det i 
FN:s konvention om barnens FN:s konvention om barnens 
rättigheter står att alla barn har rättigheter står att alla barn har 
rätt till lek och att alla barn föds rätt till lek och att alla barn föds 
med förutsättningen att leka. med förutsättningen att leka. 

Leken är fri för alla
Det fina med lek är att i leken är Det fina med lek är att i leken är 
barn fria från oro och press. barn fria från oro och press. 
Fantasivärlden är en säker plats Fantasivärlden är en säker plats 
där man kan prova på och leka där man kan prova på och leka 
med det som faller en in, oavsett med det som faller en in, oavsett 
om det är något farligt eller om det är något farligt eller 
förbjudet. Och blir det för läskigt förbjudet. Och blir det för läskigt 
kan man alltid återvända till kan man alltid återvända till 
verkligheten. verkligheten. 

Trygghet är  
en förutsättning
Vår ambition på Vänersborgsbo-Vår ambition på Vänersborgsbo-
städer är att våra lekplatser ska städer är att våra lekplatser ska 
vara trygga och säkra platser, vara trygga och säkra platser, 
samtidigt som de inspirerar barn samtidigt som de inspirerar barn 
till fantasifulla upptäcktsfärder till fantasifulla upptäcktsfärder 
och äventyr. Och för att det ska och äventyr. Och för att det ska 
vara lätt att hålla uppsikt har vi vara lätt att hålla uppsikt har vi 
placerat ut bänkar som vuxna kan placerat ut bänkar som vuxna kan 
sitta och ta igen sig på. Vi ser fram sitta och ta igen sig på. Vi ser fram 
emot mycket tjo och tjim på alla emot mycket tjo och tjim på alla 
våra 33 lekplatser i sommar! våra 33 lekplatser i sommar! 

Alice Blom, lekplatsexpert Klara Nilsson-Lind,  
lekplatsexpert

Alva Blom, lekplatsexpert
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Grodor, grädde och fem bollar till Tuppen!



Vem vet,  
kanske är det 
här något även 
för Vänersborg  
i framtiden… A tt bo tillsammans i så kallade 

”coliving spaces” har varit på stark 
frammarsch internationellt ett tag. 
Den omfattande bostadsbristen 
framför allt i städerna, i kombi-

nation med att unga vuxna idag inte har samma 
möjlighet som tidigare generationer att köpa sin 
bostad, har gjort att coliving blivit ett attraktivt 
alternativ. Boendeformen är en möjlighet för unga 
att flytta hemifrån och samtidigt hålla hyran nere 
genom att dela sitt boende med andra. 

Socialt, flexibelt och prisvärt
För unga vuxna erbjuder coliving både gemenska-
pen av att bo tillsammans med andra samtidigt 
som man får det privatliv som ett eget boende 
ger. I konceptet ingår ofta fullt möblerade gemen-
samma ytor och alla omkostnader täcks av en 
räkning. Förespråkare lovordar coliving som ett 
modernt, enkelt och flexibelt boende – där lika-
sinnade paras ihop och kan bo, arbeta och umgås 
tillsammans. 

Vägen till ett mer hållbart samhälle? 
Enligt Boverket upplever 240 av Sveriges 290 
kommuner en brist på bostäder (Boverket 2019). 
Värst är situationen för unga vuxna och äldre som 
har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. 
Coliving-trenden kan bli lösningen för de som inte 
kan eller vill ta höga lån och betala dyr hyra. Till 
skillnad från det klassiska kollektivet är det här 
en boendeform där allt ingår – fullt utrustat kök, 
möblerat vardagsrum och gemensamma ytor.

Allmännyttan i Lund hänger på trenden
Fastighetsbolaget LKF i Lund är det första 
svenska kommunala bostadsbolaget som satsar på 
coliving. Huset i stadsdelen Brunnshög beräknas 
vara klart för inflyttning 2022. ”Genom projektet 
ger vi en möjlighet att vara en del av ett samman-
hang, samtidigt som vi skapar ett komplement 
till andra boendeformer för de som befinner sig 
i glappet mellan studentliv och att bilda familj”, 
säger Fredrik Millertson, vd på LKF. 

Dags för Vänersborgsbostäder?
”Coliving är helt klart ett attraktivt alternativ och 
det är spännande att trenden börjat få fäste även 
här i Sverige”, säger Gunnar Johansson, vd på 
Vänersborgsbostäder. ”Våra kollegor på Lunds 
kommunala fastighetsbolag är i uppstarten till 
sitt första coliving-hus och vi följer naturligtvis 
utvecklingen med spänning. Vem vet, kanske är 
det här något även för Vänersborg i framtiden…”, 
avslutar Gunnar med ett leende. *

Har du hört talas om begreppet Coliving? Det är en ny typ av boendeform 
som börjat få genomslag, även här hemma i Sverige. Coliving är i princip en 

nytappning av det klassiska kollektivet där du hyr in dig i en lägenhet och delar 
de gemensamma ytorna med andra. Ett sätt att dela på resurser, sänka dina 

kostnader och minska belastningen på miljön helt enkelt. 

Coliving

TEXT: FIA ERIXON

Ett alternativ till hyresrätten?

Att dela lägenhet är ett bra sätt att spara pengar  
och ha råd med ett eget boende. Nu är det en modell  

som de svenska bostadsbolagen sneglar på. 

I 1918 I    

Co Living



Externatet får nya elever igen! 
Den fantastiskt vackra fastigheten byggdes 1895 och huserade under många her-Den fantastiskt vackra fastigheten byggdes 1895 och huserade under många her-
rans år en skola för döva. När Vänerskolan flyttade till modernare lokaler bedrevs rans år en skola för döva. När Vänerskolan flyttade till modernare lokaler bedrevs 
det ungdomsverksamhet i huset och ett tag var det tal om att bygga om alltihop till det ungdomsverksamhet i huset och ett tag var det tal om att bygga om alltihop till 
bostäder. Efter många om och men fick skolan återigen bli skola. Den här gången bostäder. Efter många om och men fick skolan återigen bli skola. Den här gången 
rymmer den Kunskapsförbundets vuxenutbildningar. Och vi hälsar såklart vår nya rymmer den Kunskapsförbundets vuxenutbildningar. Och vi hälsar såklart vår nya 
hyresgäst varmt välkommen! hyresgäst varmt välkommen! 

Tävla och vinn en kylsäck med gott innehåll!
Tävlingsfråga:Tävlingsfråga:  Hur många lägenheter bygger  Hur många lägenheter bygger  
Vänersborgsbostäder i Elisabeths Port?Vänersborgsbostäder i Elisabeths Port?  

Kan du svaret på det kan du vinna en kylsäck för mysiga matutflykter full med Kan du svaret på det kan du vinna en kylsäck för mysiga matutflykter full med 
godsaker.  Säcken med axelrem av bomull, är tillverkad av 50 % återvunnet godsaker.  Säcken med axelrem av bomull, är tillverkad av 50 % återvunnet 
material från PET-flaskor och håller maten kall länge. Läs mer och lämna ditt material från PET-flaskor och håller maten kall länge. Läs mer och lämna ditt 
tävlingssvar här: tävlingssvar här: vanersborgsbostader.se/picknickvanersborgsbostader.se/picknick

Du kan vara lugn. Vi skickar en påminnelse! 
För att behålla dina köpoäng hos oss behöver du logga in hos oss en gång per år. För att behålla dina köpoäng hos oss behöver du logga in hos oss en gång per år. 
Har du angivit ett korrekt mobilnummer så ser vi till att skicka en påminnelse via Har du angivit ett korrekt mobilnummer så ser vi till att skicka en påminnelse via 
sms när det börjar bli dags. Har du nytt nummer? Gå gärna in på Mina Sidor på vår sms när det börjar bli dags. Har du nytt nummer? Gå gärna in på Mina Sidor på vår 
hemsida och uppdatera informationen. hemsida och uppdatera informationen. 

Välkommen, Malin!
Den 1 juni  tillträder Malin Karlsson sin post som  Den 1 juni  tillträder Malin Karlsson sin post som  
vår nya kundservicechef. Hon kommer närmast vår nya kundservicechef. Hon kommer närmast 
från Visit Trollhättan Vänersborg där hon har från Visit Trollhättan Vänersborg där hon har 
jobbat för att stärka besöknäringen. Vilket kap!jobbat för att stärka besöknäringen. Vilket kap!

Och så levde de lyckliga  
i alla sina dar! 

Vi vill bara påminna alla prinsar, prinsessor, Vi vill bara påminna alla prinsar, prinsessor, 
kungar och drottningar i Vänersborg att ni är väl-kungar och drottningar i Vänersborg att ni är väl-
komna att provsitta de två majestätiska tronerna komna att provsitta de två majestätiska tronerna 
på innergården i kvarteret Narcissen. Lolo Funck på innergården i kvarteret Narcissen. Lolo Funck 
Andersson är konstnären som skapat detta Andersson är konstnären som skapat detta 
tvådelade verk. tvådelade verk. 

Har du kvarterets  
härligaste balkong? Vinn 

200 kr i presentkort! 
Klassisk blomsterprakt, karibiskt tema eller Klassisk blomsterprakt, karibiskt tema eller 
världens loungemys? Skicka in ett foto eller en världens loungemys? Skicka in ett foto eller en 
filmsnutt på din balkong till redaktion@abvb.se filmsnutt på din balkong till redaktion@abvb.se 
så har du  chans att vinna ett presentkort à 200 kr så har du  chans att vinna ett presentkort à 200 kr 
som gäller i Vänersborgsområdet. Du kan också som gäller i Vänersborgsområdet. Du kan också 
posta ditt bidrag på Facebook eller Instagram. posta ditt bidrag på Facebook eller Instagram. 
Tagga ditt inlägg med #balkongabvb så vi kan Tagga ditt inlägg med #balkongabvb så vi kan 
hitta dig. Vi behöver ditt bidrag senast den 15 hitta dig. Vi behöver ditt bidrag senast den 15 
augusti 2021. Läs mer om tävling och regler på augusti 2021. Läs mer om tävling och regler på 
vanersborgsbostader.se/balkongvanersborgsbostader.se/balkong. Lycka till! . Lycka till! 

VINN 
PICKNICK-
SÄCKEN!

TÄVLA  
& VINN!
SENAST  

15 AUGUST
I

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.  
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