
Tarek Karkousa är advokaten från Syrien som blev 
kock, brandman,  fotbollstränare och hyresgäst 
hos Vänersborgsbostäder. DP träffade honom på 
Nuntorp gård utanför Brålanda där han bjöd på 
shawarma och sin livshistoria. SID 8 

 Smörgåstårta,  
shawarma och 
strålande sol.

Ett hållbart samarbete
Ihop med Röda Korset och Wargön Innovation 
testar vi textilinsamling i tvättstugan. SID 18 

15 våningar & en karusell
Vi har pratat med några av personerna bakom 
byggandet av Elisabeths Port. SID 4

Konst till förmån för Ukraina
Tecknaren Malin Beckman har talangfullt tecknat 
våra kvarter. Köp & stöd krigets offer. SID 13
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När läget är osäkert i världen så får svensk produktion ett ökat fokus. Men inte 
bara svenskt – vi uppskattar även närproducerat. Det senaste exemplet på 
detta såg jag när jag för ett tag sedan var i Uppsala. I livsmedelsbutikerna har 
det ju sedan länge funnits butikslagad mat. Här hade de tagit detta ett steg 
längre och hade ett eget växthus inne i butiken. Där de odlade sallader och 
kryddväxter. Fräscht, närproducerat och prisvärt. 

Fråga efter lokala produkter
Det är nästan alltid vi konsumenter som, med vårt 
beteende, styr utbudet. När vi efterfrågar och 
handlar lokala produkter bidrar vi till en starkare 
marknad för lokala producenter. I sommarens 
nummer gör vi bland annat ett besök på Nuntorp 
Gård som är en regional mötesplats och tillika ett 
kunskaps- och utvecklingscenter som genom 
nationella samarbeten främjar utveckling och 
tillväxt av de gröna näringarna i hela Fyrbodal. Har 
du inte varit där tidigare så rekommenderar vi 
verkligen ett besök. 

Vi testar återvinning i tvättstugan
Tillsammans med Röda Korset i Vänersborg och 
Wargön Innovation har vi inlett ett projekt som 
går ut på att samla in textil. Vi har placerat ut två 
soptunnor i ett antal tvättstugor i några av våra 
hyreshus i Vargön, där ena tunnan är till för kläder 
som kan säljas vidare i Röda Korsets butiker och 
den andra tunnan är till för övrig textil  som kan 
användas till re-design eller tillverkning av andra 
material. Ett fantastiskt bra initiativ om ni frågar 
mig. Läs mer om detta på sid 18. 

Stor satsning på närproducerad energi
Inom bostadsbranschen sker för närvarande en 
stor satsning på närproducerad energi. I vårt fall 

handlar det om solceller, men vi är på god väg att 
testa små lokala vindkraftverk som kan monteras 
på hustaken. Parallellt med detta pågår även 
arbetet med att hitta modeller för elbilsladdning.  
I vår nyproduktion är det förhållandevis enkelt, 
men den stora utmaningen är i det befintliga 
beståndet, där både placering och kapacitet kan 
vara flaskhalsar. 

Stöd för utbyggnad av laddningsstationer?
Ett bostadsföretag i vår storlek på drygt 3000 
lägenheter behöver installera ungefär 1200 
laddstolpar till 2030. Kostnaden för dessa är cirka 
24 miljoner kronor och då har vi inte räknat med 
kringkostnader för exempelvis höjd eleffekt. Det 
är inga små summor och för att lyckas tror jag att 
riktade stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur 
måste till omgående – om även Sveriges hyresgäs-
ter ska kunna vara med i omställningen mot 
fossilfria transporter. 

Tillsammans kan vi förändra och förbättra mycket. 

// Gunnar 
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Urban Jonsson, förvaltningschef Vänersborgsobstäder,  
Åsa Johansson, kommunikatör på Vänersborgsbostäder, 

Jan-Eric Borgmalm, projektledare på Vänersborgsbosäder 
och konstnär Roland Persson inspekterar bygget. 

Att hyra:  
Skyhög  
livskvalitet!

Jan-Eric Borgmalm, projektledare på Väners-
borgsbostäder, ansvarar för projektet – från 
planering till färdigt hus. "Även om alla våningar 
nu är på plats så är det en hel del arbete kvar”, 

säger han. "Nu återstår jobbet med att bygga upp 
lägenheterna inuti huset. Kök, bad, golv och väggar 
och två hissar ska också monteras. Så det är en hel del 
kvar att göra, trots att huset ser färdigt ut”, fortsätter 
Jan-Eric. Enligt planen ska Elisabeths Port vara klart 
för besiktning under maj 2023 och redo för hyresgäs-
terna att flytta in 1 juli 2023. 

Inspirerade av Elisabeth 
Elisabeth Anrep-Nordin är kvinnan som inspirerat 
oss till namnet Elisabeths Port. Hon grundade 
Elfsborgs läns döfstumskola år 1892. Och Elisabeths 
visionära och kreativa arbetssätt lade grunden för en 
helt ny pedagogik som gav barn och unga med 
funktionsnedsättning nya möjligheter. Hon var också 
den första kvinnan som blev invald i Vänersborgs 
kommunfullmäktige trots att kvinnor på den tiden 
inte hade rösträtt. ”Elisabeths Port kommer att ge 
staden en ny siluett och blir även en symbol för mötet 
mellan historia och framtidens Vänersborg”, säger 
Gunnar Johansson, vd för Vänersborgsbostäder. 

Att bygga uppifrån och ner
I sann Elisabeth-anda har även bygg- och anlägg-
ningsentreprenören MVB valt ett unikt arbetssätt när 
det gäller att färdigställa Elisabeths Port invändigt. De 
har nämligen valt att börja uppifrån och ner. ”Till det 
här projektet valde vi att testa en unik metod där vi 
börjar med översta våningsplanet och jobbar oss 
neråt i byggnaden”, förklarar Jörgen Palm, platschef på 
MVB som är totalentreprenör för byggandet av 
Elisabeths Port, ”Tillvägagångssättet kräver en hel del 
planering, men i gengäld sparar vi in på transporter 
och minimerar spill och risk för skador. Det blir också 
en bättre arbetsmiljö för alla inblandade. Det ska bli 
spännande att få genomföra arbetet på det här nya 
och mer hållbara sättet.”

Redo för unika utsikter? 
Hur lägenheterna kommer att se ut inuti kan du se på 
www.vanersborgsbostader.se/elisabethsport. Där kan 
du också anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att hålla 
dig uppdaterad kring datum för uthyrningsstart. Den 
19 november, på självaste Elisabethdagen, kommer vi 
att ha ett första informationsmöte. Då är du varmt 
välkommen! 

I skrivande stund är alla 15 våningar på plats. 

Elisabeths Port är det högsta huset som vi på 

Vänersborgsbostäder byggt.  

Den gemensamma takterrassen högst upp, 

ligger hela 45 meter ovanför marken. Utsikten 

därifrån är magisk! Och för dig som funderar 

på att flytta in finns det 79 olika lägenheter att 

välja bland. Alla med samma centrala läge och 

promenadavstånd till det mesta. 

Lägenhetsfördelning

ROK M2 ANTAL

1 rok 35 19

1
ROK M2 ANTAL

2 rok 67 20

2
ROK M2 ANTAL

3 rok 80 30

3
ROK M2 ANTAL

4 rok 105 10

4
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Notiser & Nytt

Om något går sönder eller inte funkar… 
Våra fastighetsvärdar och reparatörer finns alltid nära till hands om du behöver hjälp med något.  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. Är det 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. Där finns också tips på hur du kan lösa enklare problem på egen hand. 
vanersborgsbostader.se/felanmalanvanersborgsbostader.se/felanmalan

Konst spelar en viktig roll i våra 
livsmiljöer och Vänersborgsbostäder vill 
tillföra något alldeles extra till Elisabeths 
Port. Konstnären Roland Person vann 
konstupphandlingen med sitt 
fantastiska verk ”Karusell” – en lekfull 
och inbjudande hyllning till Elisabeth 
Anrep-Nordin. 

Roland Persson skapar konst som går att 
uppleva på många sätt, inte bara 
genom att betraktas. ”Det som är roligt 
med just det här verket är att det är 

lekfullt, både konstnärligt och innehållsmässigt.” 
Konstverket är en stillastående karusell med 
tillförda objekt. Det berättar om Elisabeth 
Anrep-Nordin som pedagog och skolan som hon 
grundade. Det förmedlar också 
funktionsvariationer i hörsel och syn och om 
barns lek i största allmänhet. 

Upptäck med olika sinnen
Konstverket kommer att gjutas i brons och blir 
ungefär tre meter i diameter. ”Som betraktare ska 
du kunna sitta i konstverket och titta på 
detaljerna, som på olika sätt berättar om 
Elisabeth och hennes livsverk”, förklarar Roland. 
”Vissa delar av konstverket kan du bara läsa och 
förstå om du kan punktskrift respektive 
teckenspråk. Det kan ju vara lite spännande och 
tankeväckande att personer som inte ser med 
ögonen, får tillgång till delar av verket, som är 
dolda för andra.”

En plats att mötas på
”Det som fick oss att välja just Rolands konstverk 
var att man som betraktare bjuds in till 
interaktivitet", berättar Åsa Johansson, 
kommunikationsansvarig på 
Vänersborgsbostäder. ”Man kan komma tillbaka 
till konstverket många gånger och hela tiden 
upptäcka något nytt. Vi ser framför oss att det blir 
en plats att mötas på, att någon slår sig ner på 
bänken en stund och att barnen från Vänerskolan 
vill komma hit för att uppleva och utforska 
konstverket.”

En lekfull, 
 interaktiv 
upplevelse
i brons.

OM ROLAND PERSSON 
Roland Persson är en svensk skulptör född 1963. Han bor och 
verkar på Värmdö, Stockholm. Roland utbildade sig på 
Konsthögskolan i Umeå 1987–93 och på Kungliga konsthög-
skolan 1999. Bakom sig har han en rad utställningar i Sverige 
och internationellt. Han har uppfört ett stort antal offentliga 
skulpturer. Hans signum är avgjutning av igenkännbara objekt 
– som till en början upplevs som verklighetstrogna, men som 
vid närmare betraktelse bjuder in till en surrealistisk och 
drömlik värld.

NY PAKETBOX! NY PAKETBOX! 
En ny paketboxsleverantör –  Iboxen En ny paketboxsleverantör –  Iboxen 
– etablerar sig i Vänersborg. De – etablerar sig i Vänersborg. De 
kommer att finnas på kommunal mark kommer att finnas på kommunal mark 
och på 15 av våra fastigheter  och på 15 av våra fastigheter  
www.iboxen.sewww.iboxen.se

NYA BADRUM TILL HÖSTEN!NYA BADRUM TILL HÖSTEN!
Våra hyresgäster på Storegårdsvägen Våra hyresgäster på Storegårdsvägen 
13 får sina badrum renoverade. De har 13 får sina badrum renoverade. De har 
fått välja mellan två olika nivåer fått välja mellan två olika nivåer 
(sammanhörande med hyresnivå).(sammanhörande med hyresnivå).

NY TVÄTTSTUGA! NY TVÄTTSTUGA! 
I sommar renoverar vi tvättstugan på I sommar renoverar vi tvättstugan på 
Enebacksgatan.Enebacksgatan.

NYMÅLAT! NYMÅLAT! 
I sommar tvättar och målar vi fasaderna I sommar tvättar och målar vi fasaderna 
på Nygatan 31 och Edsgatan 33-35.på Nygatan 31 och Edsgatan 33-35.

UPPDATERAD LEKPLATS! UPPDATERAD LEKPLATS! 
På Lyckhemsgatan 35 blir det nytt På Lyckhemsgatan 35 blir det nytt 
fallunderlag på lekplatsen.fallunderlag på lekplatsen.

TAKBYTE I  SOMMAR! TAKBYTE I  SOMMAR! 
I juni sätter vi igång med takbyte på I juni sätter vi igång med takbyte på 
Marierovägen 45-185.Marierovägen 45-185.

ISOLERAT OCH KLART!ISOLERAT OCH KLART!
Nu har vi färdigställt vindsisoleringen Nu har vi färdigställt vindsisoleringen 
med Thermoreflekt på Gasverksgatan. med Thermoreflekt på Gasverksgatan. 
Den nya isoleringen håller värmen ute Den nya isoleringen håller värmen ute 
på sommaren och inne på vintern. Det på sommaren och inne på vintern. Det 
sparar nästan 30 % energiförlust. sparar nästan 30 % energiförlust. 

SOMMARJOBBARNA ÄR HÄR! SOMMARJOBBARNA ÄR HÄR! 
I år har vi anställt 30-35 ungdomar som I år har vi anställt 30-35 ungdomar som 
under sommaren ska hjälpa oss att hålla under sommaren ska hjälpa oss att hålla 
ordning på våra gårdar, måla, klippa ordning på våra gårdar, måla, klippa 
gräs, rensa rabatter och i vissa fall utföra gräs, rensa rabatter och i vissa fall utföra 
mindre reparationsarbeten.mindre reparationsarbeten.

Vänersborgsbostäder flyttar in!
Den 19 september är äntligen all personal samlad Den 19 september är äntligen all personal samlad 
och inflyttad på Torpavägen 1. Vi hoppas att flytten och inflyttad på Torpavägen 1. Vi hoppas att flytten 
blir ett stort lyft för våra hyresgäster eftersom all blir ett stort lyft för våra hyresgäster eftersom all 
personal kommer att finnas samlad på ett ställe. Vi personal kommer att finnas samlad på ett ställe. Vi 
blir också mer tillgängliga då kundcentret ligger på blir också mer tillgängliga då kundcentret ligger på 
markplan utan trappa. Dessutom stannar bussen markplan utan trappa. Dessutom stannar bussen 
nästan utanför huset.nästan utanför huset.

Det är ett stort hus med många möjligheter. Vi får plats Det är ett stort hus med många möjligheter. Vi får plats 
med både snickeri, maskinhall, en massa kontorsrum med både snickeri, maskinhall, en massa kontorsrum 
och ett konferensrum där alla får plats. Genom att jobba och ett konferensrum där alla får plats. Genom att jobba 
närmare varandra och dela vardagen, kollegor emellan, närmare varandra och dela vardagen, kollegor emellan, 
förstärks kommunikationen och vi får en puff i riktning förstärks kommunikationen och vi får en puff i riktning 
mot vår vision "Det mest attraktiva och hållbara boendet mot vår vision "Det mest attraktiva och hållbara boendet 
i Vänersborg". Ett bra internt arbete ger kraft och i Vänersborg". Ett bra internt arbete ger kraft och 
förutsättningar för att ge kunderna bättre kvalitet.förutsättningar för att ge kunderna bättre kvalitet.
Och så får vi ju plats med ett sprillans nytt kundcenter. Och så får vi ju plats med ett sprillans nytt kundcenter. 
Byggnation pågår för fullt och det blir glasväggar och Byggnation pågår för fullt och det blir glasväggar och 
sedumtak. Mycket ljust och inbjudande. De nya sedumtak. Mycket ljust och inbjudande. De nya 
lokalerna innebär också en betydligt högre tillgänglig-lokalerna innebär också en betydligt högre tillgänglig-
het eftersom våra besökare slipper trappor. Vi bygger het eftersom våra besökare slipper trappor. Vi bygger 
också en tillgänglighetsanpassad kundtoalett och i också en tillgänglighetsanpassad kundtoalett och i 
kundcentret finns markeringar i marken som visar kundcentret finns markeringar i marken som visar 
vägen för personer med synnedsättning.vägen för personer med synnedsättning.
Från och med 19 september ser vi fram emot många Från och med 19 september ser vi fram emot många 
besök hos oss i våra nya lokaler på besök hos oss i våra nya lokaler på Torpavägen 1Torpavägen 1. . 
Välkommen! Välkommen! 

FLYTTAT  
& KLART  

19/9
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Notiser och nytt

Rolands karusell är  
ett interaktivt konstverk 

som berättar en 
historia och erbjuder 
små överraskningar.



På Nuntorps gård lagas allt från grunden och med närproducerade 
råvaror. Naanbröden - bakade på dalsländskt mjöl - fylls med 

grönsaker och kyckling eller lamm från en gård i närheten. 
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När DP tar elbilen till Nuntorp Gård 
utanför Brålanda är det för att träffa  
Tarek Karkousa som jobbar som kock på 
gårdens Bistro & Skafferi. Det blir ett 
varmt och öppenhjärtigt samtal om att fly 
från krig och börja om på nytt, om vilja 
och drivkraft, om Brålanda och goda 
grannar, om att vara fotbollsförälder och 
kärleken till den svenska naturen. Och 
matlagning förstås. 

TEXT FIA ERIXON FOTO JERRY LÖVBERG

Solen skiner, fåglar kvittrar och den 
prunkande grönskan är påtaglig när vi 
kliver ut ur bilen. Lantlig idyll är bara 
förnamnet. ”Hej, hej! Välkomna!” hälsar 

Anna Johansson, som äger och driver Nuntorp 
Gård tillsammans med sin man Richard, när vi 
kliver in i det nyrenoverade Bistro & Skafferi. 

Kunskapscenter för gröna näringen
”Vi driver själva ett lantbruk och vår målsättning på 
Nuntorp Gård är att utveckla området till ett 
innovativt kunskapscenter för den gröna näringen. 
Vi vill göra det enklare för alla att välja närproduce-
rat”, förklarar Anna innan hon kilar ut i köket för att 
säga till reportagets huvudperson, kocken Tarek 
Karkousa, att vi är här.  

Bryggkaffe och ett fat med drömmar
Vi sätter oss ner med varsin kopp kaffe och börjar 
samtala om Tareks resa fram till nu. Han brukar 
inte vilja prata om upplevelserna från kriget i 
hemlandet Syrien, men idag gör han ett undantag. 

Han berättar om hur livet 
som advokat med fru, två 
barn, bil och villa plötsligt 
inte fanns längre, om den 
23 meter långa båten som 
skulle föra honom och 200 
andra flyktingar till Europa 

och Italien, men som på grund av oväder hamnade 
i Grekland. ”Vi stod upp som packade sillar i elva 
dagar i sträck.” 

Från Pizza Pizza till Nuntorp Gård
Det är svårt att ta till sig de minnesbilder Tarek 
delar med sig av – om att lämna hela sitt liv bakom 
sig, om flykten och skräcken, om hur hans fru 

Sött & salt,  
men ingen  
bitterhet.

Vi stod upp 
som packade 
sillar i elva 
dagar i sträck.

Tarek Karkousa som jobbar som kock  
på Nuntorps Bistro & Skafferi.  
Han är ursprungligen advokat och kom  
till Brålanda med sin familj från Syrien.

Tarek Karkousas första jobb i Sverige var på Pizza Pizza i 
Vänersborg. Kunskapen därifrån har han med sig och 
pizza står självklart på menyn.



SHAWARMA MED  
KYCKLINGKEBAB

Skär köttet i strimlor. Rör ihop alla Skär köttet i strimlor. Rör ihop alla 
ingredienser till en marinad och ingredienser till en marinad och 
blanda med köttet. Låt vila minst 6 blanda med köttet. Låt vila minst 6 
timmar i kyl. Plocka ur köttet ur timmar i kyl. Plocka ur köttet ur 
marinaden och stek i panna med marinaden och stek i panna med 
smör. Servera med vitlökssås, smör. Servera med vitlökssås, 
saltgurka och naanbröd.saltgurka och naanbröd.

1 kg kycklingfilé1 kg kycklingfilé
2 dl yoghurt2 dl yoghurt
6 st vitlöksklyftor (pressade)6 st vitlöksklyftor (pressade)
1 dl olivolja1 dl olivolja
1 dl citronsaft1 dl citronsaft
1 dl ättika1 dl ättika
2 msk tomatpuré2 msk tomatpuré
1 msk lökpulver1 msk lökpulver
1 msk koriander1 msk koriander
1 msk salt1 msk salt
1 msk chilisås1 msk chilisås
1 msk spiskummin1 msk spiskummin
1 tsk vitpeppar1 tsk vitpeppar
1 tsk ingefära1 tsk ingefära
1 tsk kanel1 tsk kanel
1 tsk nejlika1 tsk nejlika
1 tsk muskotnöt1 tsk muskotnöt

VITLÖKSSÅSVITLÖKSSÅS

Vispa ihop och tillsätt rapsolja till Vispa ihop och tillsätt rapsolja till 
önskad konsistens.önskad konsistens.
3 st vitlöksklyftor (pressade)3 st vitlöksklyftor (pressade)
1 tsk citronsaft1 tsk citronsaft
1 tsk ättika1 tsk ättika
1 ägg1 ägg
1/2 tsk salt1/2 tsk salt

FALAFEL MED  
TAHINISÅS

Låt kikärtorna ligga i kallt vatten i  Låt kikärtorna ligga i kallt vatten i  
24 timmar. Häll av vattnet. Mixa 24 timmar. Häll av vattnet. Mixa 
kikärtorna med lök, vitlök, persilja kikärtorna med lök, vitlök, persilja 
och koriander till en färs. Blanda i och koriander till en färs. Blanda i 
resterande ingredienser och forma resterande ingredienser och forma 
till bollar i önskad storlek och fritera i till bollar i önskad storlek och fritera i 
olja (ca 3-4 min). Servera med sås, olja (ca 3-4 min). Servera med sås, 
naanbröd och önskade grönsaker.naanbröd och önskade grönsaker.

200 g torkade kikärtor200 g torkade kikärtor
1 st liten gul lök1 st liten gul lök
1 st vitlöksklyfta1 st vitlöksklyfta
20 g färsk persilja20 g färsk persilja
20 g färsk koriander20 g färsk koriander
1/2 tsk salt1/2 tsk salt
1/2 tsk spiskummin1/2 tsk spiskummin
1/2 tsk vitpeppar1/2 tsk vitpeppar
1/2 tsk bikarbonat1/2 tsk bikarbonat
1/2 dl vatten1/2 dl vatten

TAHINISÅSTAHINISÅS
1 dl yoghurt1 dl yoghurt
1 dl vatten1 dl vatten
2 dl tahini 2 dl tahini 
1 tsk salt1 tsk salt
1 tsk vitpeppar1 tsk vitpeppar

SHAWARMA MED  
LAMMKÖTT

Skär köttet i tunna strimlor. Rör ihop Skär köttet i tunna strimlor. Rör ihop 
alla ingredienser och blanda med alla ingredienser och blanda med 
köttet. Låt vila i minst 6 timmar. köttet. Låt vila i minst 6 timmar. 
Plocka upp köttet ur marinaden och Plocka upp köttet ur marinaden och 
stek i panna med smör. Servera med stek i panna med smör. Servera med 
sås, naanbröd, färsk lök, picklad sås, naanbröd, färsk lök, picklad 
kålrot och persilja.kålrot och persilja.

1 kg lammstek1 kg lammstek
200 g yoghurt200 g yoghurt
1 dl olivolja1 dl olivolja
1 dl citronsaft1 dl citronsaft
2 msk lökpulver2 msk lökpulver
1 msk salt1 msk salt
1 msk koriander1 msk koriander
1 msk svartpeppar1 msk svartpeppar
1 msk paprikapulver1 msk paprikapulver
1 tsk kanel1 tsk kanel
1 tsk ingefära1 tsk ingefära
1 tsk kardemumma1 tsk kardemumma
1 tsk muskotnöt1 tsk muskotnöt
1 tsk nejlika 1 tsk nejlika 

TAHINI & CITRONSÅSTAHINI & CITRONSÅS
1 dl yoghurt1 dl yoghurt
2 dl tahini2 dl tahini
1/2 dl citronsaft1/2 dl citronsaft
2 st vitlöksklyftor (pressade)2 st vitlöksklyftor (pressade)
1 tsk salt1 tsk salt
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trodde att han var död, om hur han efter fyra dagar 
på Restad Gård gav sig ut för att söka jobb utan att 
kunna ett ord svenska eller engelska. Men han 
lyckades. Och efter fyra år på Pizza Pizza i Väners-
borg fick han kontakt med Anna Johansson på 
Nuntorp Gård. ”Jag älskar naturen här. Det är så 
vackert. I början klippte jag gräs och röjde sten. Men 
när de skulle öppna sin restaurang frågade de mig 
om jag inte ville jobba där istället.”

Brålanda känns som hemma 
Idag bor Tarek tillsammans med sin fru och deras 
tre barn hos Vänersborgsbostäder på Hagtornsga-
tan i Brålanda. ”Vi trivs väldigt bra här och har 
många härliga grannar. Det är en fin gemenskap 
och vi ser efter varandra”, säger Tarek och berättar 
att yngsta sonen till och med kallar en av grannarna 
för mormor. ”Brålanda känns som hemma för oss.”

Hälften kock, hälften brandman
När vi sitter och samtalar är det lätt att bli impone-
rad av Tareks vilja och drivkraft. Förutom att arbeta 
som kock här på Nuntorp Gård är han också 
fotbollstränare för sin sons lag i Brålanda IF. 
Dessutom har han precis utbildat sig till brandman 
inom Räddningstjänsten. ”Jag känner att jag måste 
hjälpa”, förklarar Tarek. 

Alltid närodlat, aldrig halvfabrikat
När det blir dags att prata mat förklarar Tarek att 
mat alltid varit en central del i hans liv och hur han 
tyckte om att vara med sin mamma i köket. Och det 

han tänkte bjuda oss på 
idag är en typisk syriansk 
maträtt – shawarma – i 
två varianter. En med 
lammkött och en med 
kycklingkebab. I köket har 
han förberett köttet i två 
härligt kryddiga marina-
der över natten och även 

bakat bröd som ligger och väntar under en rödrutig 
kökshandduk. ”På Nuntorp Gård lagar vi från 
grunden och råvarorna är alltid från trakten”, 
förklarar Tarek medan han steker på lammköttet på 
den stora stekbädden. Det doftar underbart!   

Tahini är en lysande smaksättare i bland annat orientaliska 
rätter. Den görs på rostade sesamfrön, citronjuice och olivolja 

som mixas ihop och blir till en pasta. Enkelt och gott!

Marinerade smaker av mellanöstern 
Det är inte annat än att man känner sig lite i vägen i 
restaurangköket, men vi är så nyfikna på allt som 
tillagas. Medan Tarek fortsätter att förbereda maten 
håller hans kollegor på att göra iordning ett gäng 
smarriga smörgåstårtor. Tiden går fort när man har 
roligt och vi får lite dåligt samvete när vi måste 
skynda oss tillbaka till Vänersborg. ”Kan vi få ta med 
oss varsin shawarma?”. ”Inga problem!” svarar Tarek 
och flyttar varsamt över maten i take-away-lådor. 

”Jag skickar med er 
receptet på allt också.”  
Vi tackar Tarek och hans 
kollegor för besöket och 
lovar att komma tillbaka 

när Skafferiet – en saluhall för närproducerat har 
öppnat på Nuntorp Gård.

Shawarma är en naanbröd, fylld med marinerad, grillad kyckling 
eller lamm, grönsaker, sås och andra godsaker. Det är en vanlig 

och mycket uppskattad rätt i Syrien – och i Brålanda. 

 

Välkommen till Skafferiet!
Skafferiet är en saluhall för närproducerad mat som öppnade på Nuntorp Gård den 18 juni. ”Tanken är att du ska Skafferiet är en saluhall för närproducerad mat som öppnade på Nuntorp Gård den 18 juni. ”Tanken är att du ska 
åka härifrån med en matkasse fylld med olika godsaker, istället för att behöva åka från gård till gård”, säger Anna åka härifrån med en matkasse fylld med olika godsaker, istället för att behöva åka från gård till gård”, säger Anna 
Johansson. ”Vi kommer också att sälja lite snygga möbler och inredningsdetaljer”, tipsar Anna och hälsar alla Johansson. ”Vi kommer också att sälja lite snygga möbler och inredningsdetaljer”, tipsar Anna och hälsar alla 
varmt välkomna! varmt välkomna! 

Jag skickar  
med er receptet 
på allt också.

På Nuntorp 
Gård lagar vi 
från grunden 
och råvarorna 
är alltid från 
trakten.

TAREKS RECEPT
Här är recepten på marinerade smaker från mellanöstern  

som Tarek skickade med oss. Låt det väl smaka!



Konst 
med ett 
särskilt 
gott 
motiv. 
Hemma hos konstnären Malin Beckman 
ligger det pennor och papper överallt. När 
hon ritar gör hon det samtidigt som hon 
håller på med annat. Att pennorna alltid 
finns nära tillhands gör hennes konst 
härligt spontan, kreativ och ologisk. Så när 
hon fick i uppdrag att teckna Vänersborg 
med omnejd åt Vänersborgsbostäder var 
den största utmaningen geografisk 
ordning och reda. 

TEXT FIA ERIXON ILLUSTRATION MALIN BECKMAN

Konstnären Malin Beckman fick 
Vänersborgs kulturpris 2020. Hon 
har studerat på Riksgymnasiet för 
döva och hörselskadade i Örebro 
med inriktning bild och har bland 
annat arbetat som bildlärare på 
Vänerskolan i Vänersborg, där hon 
själv tidigare har varit elev.

Det var faktiskt Dörrpostens fotograf Jerry 
Lövberg som först kom med förslaget att 
Vänersborgsbostäder skulle låta Malin 
(Beckman) teckna bolagets kvarter.  

”Malin vann Vänersborgs kulturpris 2020. Hon har 
en härlig fantasi och känsla för humor, som vi 
tycker hon har fångat i sin gestaltning av typiska 
kännetecken för Vänersborg”, berättar Åsa Johans-
son, kommunikationsansvarig på Vänersborgsbo-
städer. ”Vi kontaktade Malin och bad henne ta fram 

sex olika motiv med våra fastigheter i fokus. När 
motiven var klara, hade kriget i Ukraina brutit ut. Vi 
beslutade oss för att ta vara på konsten och låta den 
tjäna ett gott syfte. Därför säljer vi Malins teckning-
ar till förmån för Röda Korsets hjälpinsatser”, 
fortsätter Åsa. 

Från ologiskt till logiskt 
”Den största utmaningen var att det skulle vara 
ordning på var alla husen skulle ligga rent geogra-
fiskt och att få husen mer verklighetstrogna. I 
vanliga fall ritar jag mer barnsligt och ologiskt”, 
berättar Malin. Att få med alla hus på 6 stycken 
A3-papper var också klurigt: ”Jag fick begränsa mig 
ganska mycket.” 

Sex olika motiv i tusch
Malins färgsprakande Vänersborgsmotiv är 
skapade i tusch. ”Tuschpennor är ett roligt verktyg. 
De är inte bara pennor. Det finns många olika 
sorter såsom promarkers, posca, gelpennor med 
flera och det krävs en speciell teknik för att använda 
dem. Man kan blanda färger, skapa skugga och 
lägga färg på färg”, förklarar hon. 

Alla hus bär på en historia
På frågan om Malin har någon personlig favorit 
bland motiven svarar hon diplomatiskt: ”Jag tycker 
alla hus med en historia är intressant. Områden 
som byggdes från miljonprogrammet, hur husen 
blandas – gamla och nya. Vänersborgsbostäders 
kvarter tenderar att integreras med alla andra 
områden. De ligger också ganska centralt känns det 
som och med fina gröna ytor runtomkring.” 

Fina minnen från Onsjö
Malin berättar att hon flyttade från Göteborg till 
Enebacksgatan på Onsjö 1999: ”Jag gillade den 
radhuskänslan som husen där hade. Det fanns fina 
gröna ytor utanför och vi hade nära till vattnet. Flera 
av mina vänner bodde på samma gata. Vi var alla 
döva och det var roligt för oss att husen var byggda 
som en cirkel för vi kunde titta in i varandras hem 
genom våra fönster när det var vinter. För mig 
kommer alltid Vänersborgsbostäders kvarter att 
betyda ett grannskap där alla känner alla och 
hjälper varandra”, avslutar Malin. 

När kriget bröt ut i Ukraina  
beslutade vi oss för att låta konsten 
tjäna ett gott syfte. 

För mig kommer alltid 
Vänersborgsbostäders 
kvarter att betyda ett 
grannskap där alla 
känner alla och hjälper 
varandra.
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Total makeover  
för trettio miljoner. 
Badrum, kök, golv, el, fönster och balkonger – i september går startskottet för den stora reno-
veringen på Kronogatan 60-66. Totalt rör det sig om 32 lägenheter. Det kommer att ta ungefär 
ett år innan allt är klart. Men jösses vad fint det kommer att bli! 

Det är ett gammalt kvarter och senaste 
renoveringen genomfördes 1986”, berättar 
Mattias Danielsson som är projektledare på 
Vänersborgsbostäder och ansvarar för 

totalrenoveringen på Kronogatan 60-66: ”Det är fyra 
fastigheter med sammanlagt 32 lägenheter som får en 
total makeover. Nya badrum, kök, golv, fönster, bal-
konger och el. Det beräknas ta ungefär ett år innan allt 
är klart. Men det kommer att bli hur fint som helst!”

Positivt gensvar trots evakuering
”Arbetet är planerat att sätta igång 1 september och med 
tanke på hur omfattande det är så kommer våra kära 
hyresgäster att behöva ett tillfälligt boende under tiden”, 
förklarar Mattias, ”Jag har träffat alla hyresgäster och 
responsen har varit överraskande positiv, med tanke på 
evakueringen.” Mattias berättar också att Vänersborgs-
bostäder har många lägenheter i området, så i bästa fall 
blir ersättningsboendet bara 50 meter bort. 

En månadshyra i kompensation
Vänersborgsbostäder har erbjudit alla berörda hyres-
gäster två kompensationsalternativ. ”Man kan antingen 

välja att vi löser allt som har med den tillfälliga flytten 
att göra och då får man en månadshyra i kompensation. 
Sen finns det vissa som löser boendet själva och de får 
två månadshyror. Vi hjälper naturligtvis alla med flytt av 
telefon och tillfällig adressändring”, säger Mattias. 

Inte bara lägenheterna som får ett lyft 
Förutom att alla lägenheter i kvarteret renoveras, 
kommer det även att bli nya tak och fönster och nytt 
entrésystem. Även de gemensamma tvättstugorna 
fräschas upp. ”Totalt har vi budgeterat för att den här 
investeringen kommer att kosta 30 miljoner kronor”, 
berättar Mattias och förklarar att renoveringen  
följer Vänersborgsbostäders underhållsplan för alla 
fastigheter. 

Nöjda hyresgäster – största behållningen  
Mattias arbetar som projektledare och ansvarar för 
kontakten mellan Vänersborgsbostäder och totalentre-
prenören. ”Förutom själva genomförandet i sig så är det 
roligaste med arbetet alla nöjda hyresgäster efteråt”, 
avslutar Mattias.

Mattias Danielsson, 
projektledare på 

Vänersborgsbostäder

Centrum, Reuterskiöldska, 
Holmängshage och Mariero

 

Elisabeths Port, Haren, Roddare-
gatan, Sandmarksgatan, Torpa 

och Onsjö

Onsjö

 

Blåsut och Dalsland

Nordstan och Centrum

Vargön 

Det roligaste med  
arbetet är alla nöjda 
hyresgäster efteråt.

I 1514 I    

Artprint, affisch  
eller vykort?

Malin Beckmans Vänersborgsmotiv finns att köpa i Vänersborgsbostäders  
reception på Vallgatan 13. Välj mellan signerade artprints/konsttryck i begränsad 

upplaga, A3-affischer och vykort. Betalning sker via Swish och pengarna  
går oavkortat till Röda Korset i Ukraina. 

PRISERPRISER

Signerad artprint/konsttryck 50x70 cm Signerad artprint/konsttryck 50x70 cm   
(begränsad upplaga, 20 ex av varje motiv) 300 kr/st(begränsad upplaga, 20 ex av varje motiv) 300 kr/st

Affisch A3:Affisch A3: 20 kr/st 20 kr/st

Vykort: Vykort: 5 kr/st5 kr/st

KÖP DEM HÄR! KÖP DEM HÄR! 

Malins teckningar finns till försäljning  
i Vänersborgsbostäders reception.  
Sommarens öppettider hittar du  

på baksidan av detta nummer.

TEXT FIA ERIXON



Olof Karlsson, tvättmästare på  
Stiftelsen Vänersborgsbostäders 

tvättinrättning för självtvätt.

En naturlig mötesplats 
”Det var i butikerna på Hed-
manstorget och i tvätten som 
man träffades på den tiden”, 
minns Sture. ”Alla maskiner var 
ånguppvärmda och jag kommer 
så väl ihåg oljudet när ångan fick 
det kalla vattnet att koka." 
Personalen värmde vattnet till 
rätt temperatur och vred sedan 
manuellt om visaren på en 
särskild urtavla som påminnelse 
för nästa moment. "Sedan gick de 
och drack kaffe", berättar Sture.

Fru Karlsson var minst 
lika driftig
”Tvättinrättningen på Reuter- 
skiöldska området bestod på den 
tiden av två delar. Självtvätten 
som min far ansvarade för och 
inlämningstvätten Idealtvätt AB 
som min mor Birgit Karlsson 
drev”, förklarar Sture. ”Det var ju 
inte alla hushåll som kunde eller 
ville tvätta själva utan hellre 
lämnade in sin tvätt.” 

Som liten (1955) sprang Sture Karlsson 
ofta ärenden åt personalen på 

tvättinrättningen.

Grannfruarna och Sture 
Stures mor anställde fruar från 
grannkvarteren som på så vis 
kunde jobba några timmar om 

dagen. "Många gånger fick jag i 
uppdrag att springa över till 
tobaksaffären på Hedmans- 
torget för att köpa en Femina 
(damtidning). Det gjorde jag 
gärna för jag fick dricks”, minns 
Sture, som då var en ung pojke.
Senare fick Sture jobb på tvätte-
riet: ”Mitt första jobb, som 
tolvåring, var att cykla iväg med 
ett paket rena handdukar till ett 
bygge i närheten. Sedan fick jag ta 
med mig smutsiga handdukar 
från byggbodarna tillbaka.” 

Slutet på en epok 
När Olof och Birgit Karlsson gick i 
pension 1985 var det dags att 
stänga både Stiftelsen Väners-
borgsbostäders tvättinrättning 
och Idealtvätt AB. ”Varje epok har 
sin tid och att det nu har blivit ett 
tvätteri på nytt känns väldigt 
roligt. Cirkeln är sluten på något 
vis”, säger Sture.

Oscar Thulin, Louise Grönberg och 
Alma Osmanovic (samt Elvira Tiro, men 
hon var ute och körde tvätt) jobbar på 

kommunens tvättcentral idag. 

Stormtrivs i den nya 
tvättcentralen
Det är fler än Sture som är nöjda 
med att gamla tvätteriets lokaler 
åter används för tvätt. ”Att vi har 
fått flytta vår tvättcentral hit är ett 
jättelyft”, berättar Maria Thulin, 
enhetschef för lokalvård inom 
Vänersborgs kommun, ”Väners-
borgsbostäder har varit behjälpli-
ga med att renovera upp lokalen. 
Vi har bara varit igång sedan i 
april, men arbetsmiljön är så 
mycket bättre här än i vår tidigare 
lokal och alla är väldigt nöjda.” 

Ett nav för lokalvården  
i Vänersborg
Maria berättar att kommunens 
tvättcentral fungerar som ett nav 
för lokalvården och att man här 
tar hand om all tvätt inom 
kommunen. ”Vi tvättar 3000 
moppar varje dag”, fortsätter 
Maria, ”Totalt är vi 65 medarbeta-
re. Vi har tre personer som 
enbart jobbar med att hämta och 
leverera tvätt.”

"Tvättmaskinen innebar en frigörelse för 
husmödrarna", berättar Sture.

Tvättmaskinen och 
husmödrarnas frigörelse
I de renoverade lokalerna finns 
inget spår av det gamla tvätteriet. 
Men tack vare att Sture Karlssons 
familj har varit duktiga på att 
spara på släktens alla gamla 
fotografier så kan vi alla få ta del 
av Vänersborgs vardagshistoria. 
”Tvätterierna var en viktig del i 
folkhemmets uppbyggnad”, 
berättar Sture.  

Svensk historia samlad i 
en tvättlåda
Vänersborgs museum har visat 
intresse för alla bilder som Sture 
hade förvarat i en tvättlåda 
hemma. "Det är jättekul. Tydligen 
är det inte så vanligt att man har 
så mycket dokumenterat”, 
förklarar Sture. Idag bor han i 
Helsingborg, men planerar att 
göra ett besök i sin gamla 
hemstad i sommar. ”Då hade det 
varit kul att kika förbi och få se 
hur tvätteriet ser ut nu för tiden.” 
Du är så välkommen så, Sture!

Tre tusen 
moppar om 
dagen… 
I slutet av 40-talet skolade Sture Karlssons far,  
Olof Karlsson, om sig och blev tvättmästare på Stiftelsen 
Vänersborgsbostäders tvättinrättning för självtvätt. I år är 
det 37 år sedan tvätteriet på Bangatan i Vänersborg lades 
ner. Det är också första året som kommunens tvättcentral 
börjat använda de gamla lokalerna igen.

TEXT FIA ERIXON FOTO STURE KARLSSONS ARKIV, JERRY LÖVBERG

O lof Karlsson var snickare från början. Ett yrke som han 
delade med sin far som var snickarmästare ute på Vä-
nersnäs. På den tiden var det många kommuner som 
byggde tvättinrättningar där privatpersoner kunde lämna 

in sin tvätt och 1949 valde Olof att skola om sig till tvättmästare. ”Det 
fanns ont om tvättmästare i Sverige och innan min far hamnade i 
Vänersborg var han bland annat med och startade upp tvättinrättning-
ar i Göteborg, Malmö och Forshaga”, berättar Sture Karlsson. 

Varje epok har sin tid 
och att det nu har blivit 

ett tvätteri på nytt 
känns väldigt roligt. 

Sture Karlsson minns 
gamla tvätteriet  

på Bangatan och 
välkomnar det nya i 

samma lokaler.

Lille Sture på tiden då 
det begav sig.
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Ett åter- 
vinnande 
koncept
Sedan slutet av april har hyresgästerna  
i tre av våra bostadsområden kunnat 
lämna sina gamla uttjänta kläder  
i tvättstugan. I samarbete med Röda 
Korset och Wargön Innovation är vi  
det första bostadsbolaget i Vänersborg 
med omnejd som testar hushållsnära 
textilinsamling. 

TEXT FIA ERIXON

S tatistiken säger att vi svenskar slänger 
ungefär 8 kg kläder varje år. Per person. 
Rätt ner i soporna. Trots att ungefär 
hälften av dessa plagg skulle kunna leva 

vidare i återvinningsflödet genom att säljas som 
second hand-kläder. Och istället för att bara elda 
upp kläder eller lägga dem på en deponihög 
skulle man kunna använda merparten av 
resterande textilier till re-design eller till att 
skapa helt nya material. 

Textilinsamling i tvättstugor
”I ett samarbete med Wargön Innovation och 
Röda Korset har Vänersborgsbostäder börjat 
testa hushållsnära textilinsamling  genom att 
placera två kärl i de gemensamma tvättstugorna  
i tre av våra bostadshus i Vargön”, berättar 
Gunnar Johansson, vd på Vänersborgsbostäder,  
”I ena kärlet kan hyresgästerna lämna hela och 
rena kläder som sedan kan säljas vidare i Röda 
Korsets second hand-butiker. I det andra kärlet 
kan man lämna trasiga, men rena textilier som 
via innovationsprojekt eller samarbeten kan bli 
något annat – till exempel ett nytt plagg  
(re-design) eller ett nytt material.” 

Vänersborgsbostäder först ut 
”Det är den första textilinsamlingen, i vårt 
område, som görs i bostäder, med just två kärl till 
olika ändamål”, säger Markus Danell, verksam-
hetsledare på Wargön Innovation,”Insamlings-
sättet har tidigare bara testats i ett flerfamiljshus  

i Göteborg. Utmaningen är att rätt plagg hamnar i 
rätt kärl och att textilierna är torra, rena och inte är 
nedsmutsade av kemikalier. Om det faller väl ut 
hoppas vi kunna utveckla konceptet, så att fler 
områden kan få hushållsnära textilinsamling.”

En värdefull råvara istället för avfall 
”Alla kläder och textilier som samlas in skickas till 
oss på Wargön Innovation för sortering och 
värdering. Detta är en tidskrävande process som 
görs för hand och kräver kunskap både om mode 
och textilier i sig”, förklarar Markus. ”För att göra 
klädindustrin mer hållbar krävs storskalig återvin-
ning av blandmaterial. Väldigt lite kläder återvinns 
idag till nya kläder. Det som också behövs är en 
storskalig sortering av kläder, lik den vi testar och 
utvecklar i vår test- och demoanläggning. Målsätt-
ningen är att bygga upp kunskap för en storskalig, 
automatisk sorteringsanläggning i Sverige.” 

Fortsättning följer förhoppningsvis 
”Det här är ett sätt för oss, tillsammans med våra 
hyresgäster, att bidra till en mer hållbar konsum-
tion”, säger Åsa Johansson, kommunikationsan-
svarig på Vänersborgsbostäder. ”Vi hoppas 
naturligtvis på att många tar chansen och rensar 
garderoben. Efter testperioden, som kommer att 
pågå fram till sommaren, gör vi en analys tillsam-
mans med Röda Korset och Wargön Innovation för 
att se hur vi ska gå vidare.” 

Gör det själv!
Som konsumenter kan vi allihop påverka till positi-
va förändringar genom att inte konsumera i 
onödan. Använd det du har. Laga. Återvinn. Köp 
second hand. Byt, låna eller hyr. 

Idag finns alla möjligheter. I Vänersborg hittar du 
Röda Korsets second hand mitt i stan på Sunds- 
gatan 14. Och är du inte själv en fena framför 
symaskinen kan du till exempel lämna in dina 
trasiga jeans på Nyståhl Textil f.d.. Birgits Stuv  
(A F Carlssons gata 19, vid Trenova) så hjälper de 
dig att lappa och laga. 

Visste du att...
Varje år konsumerar genomsnittssvensken  Varje år konsumerar genomsnittssvensken  
14 kg kläder och andra textilier. Men bara 3,8 kg 14 kg kläder och andra textilier. Men bara 3,8 kg 
samlas in per person och år. Närmare 8 kg hamnar samlas in per person och år. Närmare 8 kg hamnar 
i soporna, visar siffror från Naturvårdsverket. (Bara i soporna, visar siffror från Naturvårdsverket. (Bara 
3,2 kg stannar kvar i garderoben ett tag till.)3,2 kg stannar kvar i garderoben ett tag till.)
Det blir mer än 200 ton om dagen. Då förstår du Det blir mer än 200 ton om dagen. Då förstår du 
hur mycket det är som slängs. hur mycket det är som slängs. 

Det är i de gemensamma tvättstugorna  
på Lärovägen, Tors Väg 1 och Tors Väg 5  
i Vargön som textilinsamlingen testas.
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En trevlig baksida

Cykelorientering för alla! 
Under hela sommaren anordnar Vänersborgs SK en Under hela sommaren anordnar Vänersborgs SK en 
cykelaktivitet som de kallar för Cykla ut. De har tagit fram cykelaktivitet som de kallar för Cykla ut. De har tagit fram 
en slinga med 40 olika checkpoints där man svarar på en en slinga med 40 olika checkpoints där man svarar på en 
fråga vid varje.  Som en orientering på cykel. Häng med!fråga vid varje.  Som en orientering på cykel. Häng med!

VINN FINA PRISER! VINN FINA PRISER! 
Alla som cyklar, svarar och lämnar in sina svar är med i en utlottning Alla som cyklar, svarar och lämnar in sina svar är med i en utlottning 
av fina priser varje månad. Svarskupong och karta hittar du på  av fina priser varje månad. Svarskupong och karta hittar du på  
www.vanersborgssk.se. Svaren kan du antingen lämna in på www.vanersborgssk.se. Svaren kan du antingen lämna in på 
Hemköp City eller hos Visit. Du kan också maila in dina svar till Hemköp City eller hos Visit. Du kan också maila in dina svar till 
CyklaUt@gmail.com. Evenemanget och tävlingen pågår mellan  CyklaUt@gmail.com. Evenemanget och tävlingen pågår mellan  
1 maj och 31 augusti. Utlottningen sker den tredje varje månad 1 maj och 31 augusti. Utlottningen sker den tredje varje månad 
mellan juni och september – så se till att lämna in dina svar i god tid. mellan juni och september – så se till att lämna in dina svar i god tid. 

VEM BLIR ÅRETS GRAND FINAL-VINNARE? VEM BLIR ÅRETS GRAND FINAL-VINNARE? 
Den tredje september drar Vänersborgs SK också vinnaren av Den tredje september drar Vänersborgs SK också vinnaren av 
”Grand Final” bland de som tagit alla checkpoints.”Grand Final” bland de som tagit alla checkpoints.

DELA MED DIG AV DINA ÄVENTYR! DELA MED DIG AV DINA ÄVENTYR! 
Tagga gärna bilder och inlägg på dina sociala medier med #cyklaut.Tagga gärna bilder och inlägg på dina sociala medier med #cyklaut.

Kontakt: Kontakt: Gunilla Hogedal, guhogis@gmail.com, tfn 070-239 93 53.Gunilla Hogedal, guhogis@gmail.com, tfn 070-239 93 53.

Vinn kokbok med lokala smaker!
Bästa sättet att lära känna en plats är genom maten. Därför Bästa sättet att lära känna en plats är genom maten. Därför 
bjöd Maria Engström Weber, vd för Visit Trollhättan bjöd Maria Engström Weber, vd för Visit Trollhättan 
Vänersborg, in 19 matälskande människor – både professio-Vänersborg, in 19 matälskande människor – både professio-
nella kockar och glada amatörer från vår region för att skapa nella kockar och glada amatörer från vår region för att skapa 
en kokbok med lokala smaker. Självaste Leif Mannerström en kokbok med lokala smaker. Självaste Leif Mannerström 
har bidragit med ett recept på gratinerade ostron. Tanken har bidragit med ett recept på gratinerade ostron. Tanken 
med kokboken Smaka på Trollhättan & Vänersborg är att med kokboken Smaka på Trollhättan & Vänersborg är att 
sätta vår region på kartan. sätta vår region på kartan. 
Vänersborgsbostäder vill gärna vara med och sprida lokalproducerad Vänersborgsbostäder vill gärna vara med och sprida lokalproducerad 
matglädje. Därför har vi köpt in 1 ex av kokboken Smaka på Trollhät-matglädje. Därför har vi köpt in 1 ex av kokboken Smaka på Trollhät-
tan & Vänersborg. Boken lottar vi ut till vänersborgare och andra tan & Vänersborg. Boken lottar vi ut till vänersborgare och andra 
matälskare som vill bidra med egna recept.    matälskare som vill bidra med egna recept.    

GE OSS DITT BÄSTA SOMMARRECEPTGE OSS DITT BÄSTA SOMMARRECEPT
För att delta i utlottningen av kokboken vill vi att du mailar in ditt bästa För att delta i utlottningen av kokboken vill vi att du mailar in ditt bästa 
sommarrecept till oss. Vi kommer att publicera det vinnande receptet sommarrecept till oss. Vi kommer att publicera det vinnande receptet 
på vår hemsida och i sociala kanaler. på vår hemsida och i sociala kanaler. 

Delta: Delta: Maila in receptet till redaktion@abvb.se Maila in receptet till redaktion@abvb.se 
När: När: Senast den 31 augusti. Senast den 31 augusti. 

SKICKA  
IN RECEPT  

& VINN!

Betala digitalt, 
bekvämt och 
enkelt.
Anmäl att du vill betala hyran med e-faktura eller 
autogiro hos din bank. Hyresavin kommer elektroniskt 
till din internetbank, i tid och rätt iflylld. Med autogiro 
sker även betalningen automatiskt. Det enda du 
behöver göra är att ha pengar på kontot.  
Ha en skön sommar!

En del av och  
stolt ambassadör  
för 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)(lunchstängt 12.30-13.30)

SOMMARENS ÖPPETTIDER: SOMMARENS ÖPPETTIDER: 
v. 26-27v. 26-27 (27 juni-8 juli) och  (27 juni-8 juli) och v. 30-32v. 30-32 (25 juli-12 augusti)   (25 juli-12 augusti)  
mån-fre 07.30-16.00, (lunchstängt 12.30-13.30) mån-fre 07.30-16.00, (lunchstängt 12.30-13.30) 

v. 28-29v. 28-29 (11-22 juli) stängt för besök (11-22 juli) stängt för besök
Du kan också maila oss på info@abvb.se eller så är du Du kan också maila oss på info@abvb.se eller så är du 
välkommen att ringa till något av våra telefonnummer.välkommen att ringa till något av våra telefonnummer.

TELEFONTIDERTELEFONTIDER
(OBS! Både uthyrning och hyresavdelningen  (OBS! Både uthyrning och hyresavdelningen  
har sommarstängt v.28-29,  11-22 juli)har sommarstängt v.28-29,  11-22 juli)
Uthyrning: Uthyrning: 0521–260 260 (knappval 1) mån-fre kl. 9.30-12.300521–260 260 (knappval 1) mån-fre kl. 9.30-12.30
Hyresavdelningen:Hyresavdelningen: 0521–260 260 (knappval 3)   0521–260 260 (knappval 3)  
mån-tor kl. 09.30-12.30mån-tor kl. 09.30-12.30
Felanmälan :Felanmälan : 0521–260 260 (knappval 1)   0521–260 260 (knappval 1)  
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

CYKLA, 
SVARA PÅ 
FRÅGOR & 

VINN!
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