
Anna och Maria har gjort det som många  
drömmer om – följt sin passion och startat  
Flickornas Magasin. Det gemensamma intresset  
för inredning, antikt och vintage födde idén om  
att hjälpa folk att rensa, sortera och sälja de  
där gamla sakerna som bara står på vinden  
eller i garaget och skräpar. SID 4 

Systrar  
som vet  
var skåpet  
ska stå.

Ingenting är  
omöjligt i Vargön
DP pratar om nya tekniker inom textil och  
klädbranschen på Wargön Innovation. SID 8

Tillsammans mot hemlöshet 
och utanförskap
Vänersborgsbostäder samverkar med kommunen 
för att minska hemlöshet och utanförskap. SID 12

Hållbarhet för vanligt folk
Alla kan göra något för att minska sitt ekologiska 
fotavtryck. Här hittar du tipsen. SID 7
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V em är då jag? Jo, jag är en 
kvinna från Vänersborg som 
gillar naturen. Sport är också 
ett stort intresse, och jag 
tycker mest om att utöva löp-

ning, cykling och skidåkning i olika former.  
Och så vinterbad förstås! 

Tuff utmaning runt hörnet
Att delta i lite tävlingar då och då är en 
morot för mig. Förra året var vi tre kompi-
sar som anmälde oss för att göra Kalmar 
Ironman (simning 3,86 km, cykling 180 km 
och löpning 42 km som man måste klara 
på 16 timmar). Även om vi fått mer tid på 
oss att träna på grund av att tävlingen är 
framflyttad så kommer det att bli en tuff 
utmaning. Min ambition är helt enkelt att 
komma i mål.  Så länge det känns kul, så 
kommer jag att fortsätta.

Den som har roligast vinner 
2009 var vi tre kompisar som var med i 
Alliansloppet och jag hade precis börjat åka 
rullskidor. Jag tog mig runt som Bambi på 
hal is, men vi stannade och dansade och 
hade kul på vätskekontrollerna som resul-
terade i att vi fick pris på kvällen för att ”ha 
haft roligast under loppet”.

Ingen kan göra allt,  
men alla kan göra något
Hållbarhet är ett ämne som ligger mig 
varmt om hjärtat och några saker som jag 
själv bidrar med är att sopsortera, värma 
vattnet hemma med solfångare och cykla 
till jobbet året om. På jobbet kör vi dessut-
om elbilar. Jag är också mycket engagerad i 
Vänersborgsbostäders roll i Hållbar plats-
utveckling i Vänersborg.  

Hållbarhet som röd tråd
I detta nummer av DP är temat hållbar-
het. Vi har bland annat pratat återbruk 
och inredning med systrarna som driver 
Flickornas Magasin. Vi har också träffat 
Markus Danell som är verksamhetsledare 
på Wargön Innovation och diskuterat åter-
vinning och nya material. Det finns även en 
social aspekt på hållbarhet. Därför har vi 
också träffat Karin Hallberg, förvaltnings-
chefen på socialförvaltningen, och pratat 
om samarbetet mellan just socialförvalt-
ningen och Vänersborgsbostäder.  

Nu när hösten närmar sig ser jag fram emot 
att landa i mina nya arbetsuppgifter och 
har du några frågor eller funderingar är det 
bara att maila mig.

Ha nu en härlig höst!

I det här numret:
4  En butik att bli glad i
7  Hållbarhet för vanligt folk
8  Från jeans till framtiden. Via Wargön
11 Notiser och nytt
12 BoSam ett projekt med socialt ansvar 
14 Det stora tårtkalaset
15 Fix & Färdigt
16 En trevlig baksida

Malin Karlsson, Kundservicechef 
Vänersborgsbostäder 
0521-260283 
malin.karlsson@abvb.se

Snart varm  
i kläderna. 
Jag har inte någon tidigare erfarenhet av fastighetsbranschen, så när det var 
dags för mitt nya jobb som kundservicechef på Vänersborgsbostäder var det 
inte bara nya namn och rutiner som skulle memoreras – alla fastighetsadresser, 
beteckningar och nummer skulle präntas in. Jag fick också gå en kurs i hyres-
juridik. Det är många nya utmaningar, men som Pippi Långstrump sa:  
”Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag helt säkert!”  

DÖRRPOSTEN är Vänersborgsbostäders kundtidning med fyra nummer per år. ANSVARIG UTGIVARE är Gunnar Johansson.  
REDAKTIONEN består av Gunnar Johansson, Åsa Johansson & Malin Karlsson. 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 augusti 2021.  

Det har jag  
aldrig provat förut,  

så det klarar jag  
helt säkert.
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När DP träffar 
entreprenörerna 
Anna Janveden 
och Maria 
Janveden Wik-

lund i deras butik Flickornas 
Magasin håller de som bäst på 
att ställa i ordning inför nästa 
öppningsdag. ”Ursäkta röran”, 
säger Maria och frågar om det 
ska vara mjölk till kaffet. Efter 
en liten titt runt i butiken slår 
vi oss ner i en hörnsoffa från 
80-talet. ”Det är precis så här vi 
vill ha det. Det ska vara skönt 
att bara hänga här och ta en 
kaffe”, fortsätter Maria och 
Anna fyller i ”Ja, det kanske 
låter löjligt, men vi vill att man 
ska bli glad av att komma hit. 
Och man behöver absolut inte 
köpa något varje gång.”

Fredagsfrukost  
och företagsidéer
Anna och Maria berättar att 
de i flera år har pratat om att 
de vill göra något eget ihop, 
tillsammans med väninnan 
Elinor Johnsson. Hösten 2019 
började de träffas på frukost 
innan jobbet varje fredag för att 
bolla idéer. Med ett gemensamt 
intresse för vintage, inredning 
och design var det inte konstigt 
att en av alla idéer handlade 

om att hjälpa personer med 
flytt, rensning, sortering och 
försäljning av saker som de inte 
längre har användning för. 

Första kunden  
gav dem namnet
”En tanke var att erbjuda 
våra tjänster till dem som ska 
"downsiza" och flytta från hus 
till lägenhet. Det är just vid 
sådana tillfällen man inser hur 
många saker man faktiskt har 
samlat på sig”, säger Anna och 
berättar att hon själv mellan-
landat i en lägenhet hos Väners-
borgsbostäder när familjen 
skulle byta boende.

”En annan tanke var att hjälpa 
till vid exempelvis dödsbon, 
då många kanske inte orkar 
och behöver någon att hålla i 
handen”, fortsätter Maria och 
berättar att deras första kund 
var ett äldre par som hade svårt 
att komma ihåg deras namn så 
de  kallade dem helt enkelt för 
”flickorna”. 

Flickornas  
Magasin blir till 
Det äldre paret rekommen-
derade snabbt ”flickorna” till 
vänner och bekanta. Och snart 
hade Anna, Maria och Elinor 
fullt upp. De hyrde en liten 
lagerlokal och började hjälpa 
kunder att sälja saker via nätet. 
Många som kom för att hämta 
sina köp ville gärna titta på 
allt annat som stod i lokalen 
och det dröjde inte länge innan 
den ursprungliga affärsidén 
utvecklades. ”Vi insåg snabbt 
att vi behövde hitta en bättre 
lokal för att visa upp de finaste 
sakerna på ett mer inspireran-
de sätt”, berättar Anna, och 
som av en händelse fick de nys 
om en gammal industrilokal 
på Holmängen. Passande nog 
döpte de stället till ”Flickornas 
Magasin”. Nu jobbar systrarna i 
stort sett heltid båda två medan 
deras kollega Elinor valt att 
fortsätta på annat håll. 

Handplockat till hemmet
”Det är bara ett axplock av det 
vi säljer åt våra kunder som 
syns på vårt Instagram och på 
Flickornas Magasin”, berättar 
Anna och förklarar att det bara 
är guldkornen som hamnar 
på hyllorna i vintagebutiken. 

Systrarna Anna och Maria delar passionen för inredning och  
alla tiders trender. De vill skapa en butik som man trivs i och  

blir glad av att besöka.

Anna, som faktisk mellanladade i en lägenhet hos  
Vänersborgsbostäder när familjen bytte boende, vet hur  

många saker man kan samla på sig i ett hem.

En  
butik  
att bli  
glad i.

Mitt i industriområdet vid Holmängen 
i Vänersborg ligger Flickornas Magasin 
– en vintagebutik med handplockad 
inredning. Syskonen Anna och Maria har 
bara haft öppet i lite mer än ett halvår, 
men butiken har redan blivit ett populärt 
besöksmål för folk som vill hitta något 

unikt till hemmet. Återvinningstrenden är nämligen  
både snygg och hållbar!
TEXT FIA ERIXON FOTO JERRY LÖVBERG

Flickorna bjuder på 50 kr rabatt!
Som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder får du 50 kr rabatt vid köp för 500 kr eller mer hos 
Flickornas Magasin. Erbjudandet gäller t.o.m. 30/11-2021 och enbart varor som Flickornas Magasin 
köpt in själva (ej kommissionsvaror). Ange bara ditt namn och din gatuadress.

RABATT  

FÖR HYRES
- 

GÄSTER!
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Många är väldigt 
intresserade av 
inredning, men har 
själva svårt att få 
ihop helheten.



Fix & Färdigt

HÅLLBARHET  
för vanligt folk. 

Att försöka leva miljövänligt och hållbart kan kännas både lite kravfyllt och 
krångligt. Men ha inte ångest för att du inte mäktar med att baka eget surdegsbröd 

varje morgon eller att du inte är självförsörjande med en odling i balkonglådan 
som skulle få självaste Carl von Linné att tappa hakan. Det finns enkla saker som 

du kan göra (och kanske redan gör) som faktiskt gör stor skillnad: 

Köp produkter av bra kvalitet som håller länge och som du kan laga om de Köp produkter av bra kvalitet som håller länge och som du kan laga om de 
går sönder - inköpet kanske kostar lite mer, men mycket som slängs idag går går sönder - inköpet kanske kostar lite mer, men mycket som slängs idag går 
alldeles utmärkt att laga. Att köpa billigt innebär ofta att man måste köpa ännu alldeles utmärkt att laga. Att köpa billigt innebär ofta att man måste köpa ännu 
mer billigt - vilket blir dyrare i längden. mer billigt - vilket blir dyrare i längden. 

Ät närproducerat och säsongsanpassat - flygtransporterad mat kan aldrig bli Ät närproducerat och säsongsanpassat - flygtransporterad mat kan aldrig bli 
så färsk som det som växer och lever i vår närhet. Godare, fräschare och defi-så färsk som det som växer och lever i vår närhet. Godare, fräschare och defi-
nitivt klimatvänligare. nitivt klimatvänligare. 

Ät mindre kött. Att äta vegetariskt någon eller några dagar i veckan gör stor Ät mindre kött. Att äta vegetariskt någon eller några dagar i veckan gör stor 
skillnad eftersom köttproduktionen påverkar miljön negativt i form av miljöfar-skillnad eftersom köttproduktionen påverkar miljön negativt i form av miljöfar-
liga gaser, försurningar, avskogning och övergödsel. liga gaser, försurningar, avskogning och övergödsel. 

Jämför ditt klimatavtryck med andra. En del butikskedjor med digitala kvitton Jämför ditt klimatavtryck med andra. En del butikskedjor med digitala kvitton 
har startat med att du kan kolla ditt klimatavtryck baserat på det du köpt. har startat med att du kan kolla ditt klimatavtryck baserat på det du köpt. 

Skippa flaskvattnet - dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi Skippa flaskvattnet - dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi 
har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokal-har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokal-
producerat och kostar bara 4 öre per liter. Investera de sparade pengarna i en producerat och kostar bara 4 öre per liter. Investera de sparade pengarna i en 
kolsyremaskin om du föredrar kolsyrat vatten. kolsyremaskin om du föredrar kolsyrat vatten. 

Stäng av TV och annan hemelektronik med strömbrytaren - standby står för Stäng av TV och annan hemelektronik med strömbrytaren - standby står för 
10% av din hushållsel och därmed också din elräkning. Till ingen nytta. 10% av din hushållsel och därmed också din elräkning. Till ingen nytta. 

Har du motorvärmare på bilen så använd den redan vid temperaturer under Har du motorvärmare på bilen så använd den redan vid temperaturer under 
+10 grader - du sparar upp till 1 dl bränsle per start. Håller du dessutom rätt +10 grader - du sparar upp till 1 dl bränsle per start. Håller du dessutom rätt 
tryck i däcken sparar du ytterligare 3% av bränsleförbrukningen. tryck i däcken sparar du ytterligare 3% av bränsleförbrukningen. 

Har du några hållbarhetstips?
Du får gärna skicka in tips till oss på Messenger. Vi ser fram emot mängder med smarta, 

enkla saker som vi alla kan göra för att bidra till en mer hållbar vardag.
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”Många är väldigt intresserade av inredning, 
men har själva svårt att få ihop helheten. På 
Flickornas Magasin presenterar vi handplockad 
inredning som gör sig snyggt ihop så att kunder-
na ska inspireras.” 

Maria har jobbat flera år som inredare och 
stylist och berättar att det största misstaget som 
många gör är att de har alldeles för många saker 
framme: ”Det gör gott att rensa ut. Att få mer 
utrymme och en inredning som bättre stämmer 
med det liv man lever här och nu kan kännas 
väldigt befriande.” 

En livstil som  
håller i längden
Drivkraften för Anna och Maria i deras företa-
gande handlar om att känna lust och inspiration, 
om att själva kunna styra sina liv och hitta en 
bättre balans mellan jobb, familj och fritid. En 
hållbar livsstil helt enkelt. ”Vårt jobb är inte så 
glamoröst alla dagar. Det blir mycket bärande 
och kånkande”, säger Anna ”Men vi tycker det 
är väldigt roligt och givande. Dessutom styr vi 
över vår egen tid.”

Fotostudio härnäst
Både Anna och Maria bubblar av kreativitet och 
har redan en massa nya planer på gång för att 
utveckla verksamheten. Sedan i april i år har de 
ett samarbete med en vintagebutik i Stockholm 
dit de kontinuerligt levererar handplockade 
godbitar. ”Näst på tur står att bygga upp en 
egen fotostudio för att kunna ta bättre bilder”, 
fortsätter Maria. Att det inte råder brist på vare 
sig driv eller idéer märks tydligt och precis som 
Anna och Maria önskar så reste vi oss upp från 
soffan (som såldes strax därefter) lite gladare och 
väldigt mycket mer inspirerade. Hit kommer vi 
gärna igen! *

Följ @flickornasmagasin på Instagram
Anna och Maria har inte lagt en krona på marknadsföring. 
Ändå ringlar sig kön lång utanför varje gång de har öppet. 
Öppettiderna (som varierar) och en del av det som säljs 

hittar du på deras Instagram. Följ! 

Näst på tur står 
att bygga en egen 
fotostudio för att 
kunna ta bättre 
bilder.

Antikt, vintage, second-hand.  
Same, same, but different?
Second-hand är benämningen överlag för andrahands- Second-hand är benämningen överlag för andrahands- 
marknadenav begagnade varor och kläder. Vintage brukar  marknadenav begagnade varor och kläder. Vintage brukar  
benämna second-hand varor av  lite finare kvalitet, ofta i gott  benämna second-hand varor av  lite finare kvalitet, ofta i gott  
skick och skapade av berömda designers.  Antikt är, enligt  skick och skapade av berömda designers.  Antikt är, enligt  

skatteverkets definition, hundra år eller äldre.skatteverkets definition, hundra år eller äldre.



Vänersborgs kommun bestämde 
sig tidigt för att området kring det 
rivna pappersbruket Wargön skulle 
användas för etableringar inom 
energi, miljö och innovation.  

Visionen från och med 2018 är att skapa ett 
nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för 
hållbar industri med fokus på hållbara material. 
Idag är Wargön Innovation känt för att ligga i 
framkant kunskapsmässigt i Sverige och Europa. 
Och eftersom det här numret av DP handlar 
om hållbarhet blev vi naturligtvis nyfikna på 
vad som händer i Vargön och stämde träff med 
Markus Danell som är verksamhetsledare på 
anläggningen. 

Framtiden finns i Vargön
Vi börjar med en kopp kaffe i det ljusa köket med 
stora fönsterpartier längs ena sidan. Det både 
syns och känns att hela byggnaden är ritad med 
fokus på hållbarhet och energieffektivitet. ”Det 
finns egentligen ingen bättre plats än just här för 
en industriell satsning på hållbarhet och fram-
tidens material”, förklarar Markus. ”I området 
finns kompetens både inom innovation och 
affärsutveckling, men också produktions- och 
processteknik. Sedan ligger Vargön bra till rent 
geografiskt också. Det är den självklara platsen 
för den här typen av innovationer och företag.”

Från liten skala till stora volymer
”Att utveckla nya hållbara material är nödvändigt 
för att minska vår miljö- och klimatpåverkan”, 
säger Markus. ”Men tyvärr stannar alltför många 
innovationer på idéstadiet. Man har helt enkelt 
inte resurserna för att utveckla och kommersia-
lisera sin idé.” Det vill Wargön Innovation ändra 
på. ”Här finns en test- och demoanläggning med 
processhall, labb, möteslokaler och plats för pro-
duktvisningar”, förklarar Markus. ”Vi är en del 
av Innovatum Science Park och har ett mycket 
brett kontaktnät”, fortsätter han och förklarar att 
det är just nätverket som är en stor del i nyckeln 
till framgång. 

Konsten att sortera hållbart
Textilindustrin är en stor miljöbov och hälften av 
alla plagg som vi slänger i soporna skulle kunna 
användas igen. Antingen genom återanvändning 
eller återvinning av materialet. Ett pågående 

Från jeans  
till framtiden.  
Via Wargön. 

TEXT FIA ERIXON FOTO JERRY LÖVBERG

Precis där man svänger in till det gamla 
pappersbruket i Vargön ligger Wargön 
Innovation, som är en test- och demoanläggning 
för framtidens material. Anläggningen invigdes 
2018 och här finns alla resurser för att hjälpa 
nya, spännande materialinnovationer att 
utvecklas från idé till färdig produkt. 

Det finns egentligen  
ingen bättre plats än just 
 här för en industriell  
satsning på hållbarhet  
och framtidens material.

Att arbeta med innovation, affärsnytta och hållbar utveckling var det som lockade Markus Danell att söka sig till Wargön  
Innovation och flytta från Stockholm till Vänersborg. ”Min fru är uppväxt här så nu är vi fem generationen i Vänersborg,  

med lilla Rut”, säger Markus som har med sig sin dotter till jobbet dagen till ära.

På Wargön Innovation pågår forskning och utvecklling av nya tekniker för att förlänga livslängden för textilier och hitta  
nya användningsområden för gamla avlagda kläder.
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Stan är full av vatten.



projekt på Wargön Innovation handlar 
om hur vi sorterar begagnade plagg på 
bästa sätt. Vagn efter vagn med skänkta 
kläder från Röda korset är arbetsunderla-
get. Kläderna sorteras efter typ av plagg, 
material, varumärken, olika modetrender 
m.m. Sorteringen kräver stor kunskap 
och en hel del fysiskt arbete. Inom några 
år väntas större mängder kläder samlas 
in i Sverige och för att klara det krävs mer 
smart teknik och automation, något som 
också testas i anläggningen. 

Hållbarhet och  
livslängd på textilier 
På teknikfronten händer det mycket, 
bland annat berättar Markus om ett 
framtida chip som kan berätta hur många 
gånger ett plagg till exempel har tvättats. 
”Den tekniken kan vara användbar inom 
sjukvården när det kommer till livsläng-
den på arbetskläder och sängkläder. Men 
också för hotell med sina lakan och hand-
dukar” förklarar Markus.

Ingenting är omöjligt i Vargön
Sedan starten 2018 har många spännande 
projekt lotsats fram mot framgång här och 
det är fascinerande hur uppfinningsrika 
människor kan vara. Vad sägs exempelvis 
om 3D-printade sandaler som är gjorda 
av uttjänta kläder eller en gitarr gjord av 
gamla jeans? 

Tack vare personer som Markus och de 
andra på Wargön Innovation blir många 
av idéerna till produkter som gör verklig 
nytta. “Jag hoppas ju att en del av produk-
tionen hamnar här på området. Det vore 
ett steg i rätt riktning att bygga upp det 
gamla pappersbruket med en produktion 
av något av framtidens hållbara material”, 
avslutar Markus. *
Det vore ett steg i rätt 
riktning att bygga upp det 
gamla pappersbruket med 
en produktion av något 
av framtidens hållbara 
material.

Markus leder arbetet med att ge gamla 
kläder och textilier nytt liv. Den något udda 
mössan han har på sig är bara en av många 

huvudbonader som mellanlandar  på Wargön 
Innovation för analys och sortering.  

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

Notiser & Nytt
Tvätt & etikett
Ingen vill vara “den grannen” som gör att någon känner sig manad att Ingen vill vara “den grannen” som gör att någon känner sig manad att 
sätta upp arga lappar. Här är tio enkla saker att tänka på för att hålla sätta upp arga lappar. Här är tio enkla saker att tänka på för att hålla 
tvättstugan ren och fräsch för både dig och dina grannar:  tvättstugan ren och fräsch för både dig och dina grannar:  

1. 1. Ta aldrig någon annans tvättid (även om den som har bokat inte Ta aldrig någon annans tvättid (även om den som har bokat inte 
börjat tvätta).börjat tvätta).

2. 2. Tvätta bygel-bh i tvättpåse. Annars kan bygeln åka ur och fastna. Tvätta bygel-bh i tvättpåse. Annars kan bygeln åka ur och fastna. 

3. 3. Tvätta inte stora mattor, stora filtar eller skor.Tvätta inte stora mattor, stora filtar eller skor.

4. 4. Slösa inte med tvättmedel*, det är inte bra för miljön och rester Slösa inte med tvättmedel*, det är inte bra för miljön och rester 
kan orsaka allergi hos andra. kan orsaka allergi hos andra. 

5. 5. Apropå allergi –  husdjur får inte följa med till tvättstugan. Apropå allergi –  husdjur får inte följa med till tvättstugan. 

6. 6. När din tid är slut ska inga kläder vara kvar i tvättstugan.När din tid är slut ska inga kläder vara kvar i tvättstugan.

7. 7. Torka av maskinerna när du är klar och töm torktumlarens filter.  Torka av maskinerna när du är klar och töm torktumlarens filter.  
OBS!OBS! Ludd som blir kvar i maskinen kan leda til överhettning och  Ludd som blir kvar i maskinen kan leda til överhettning och 
utgöra brandfara.utgöra brandfara.

8. 8. Använd städutrustningen och sopa rent golvet efter dig.Använd städutrustningen och sopa rent golvet efter dig.

9. 9. Har du öppnat något fönster så stäng det innan du går. Har du öppnat något fönster så stäng det innan du går. 

10. 10. Är det något som inte fungerar i tvättstugan?  Är det något som inte fungerar i tvättstugan?  
Ring 0521-260 260 eller maila till Ring 0521-260 260 eller maila till felanmalan@abvb.sefelanmalan@abvb.se

*I tvättstugan på Kastanjevägen 2-36 finns det redan tvättmedel i tvätt-*I tvättstugan på Kastanjevägen 2-36 finns det redan tvättmedel i tvätt-
maskinerna. Doseringen sköts automatiskt. Så där ska du aldrig använda maskinerna. Doseringen sköts automatiskt. Så där ska du aldrig använda 
varken tvättmedel, sköljmedel, blekmedel eller annat. varken tvättmedel, sköljmedel, blekmedel eller annat. 

Vinn en bok!  TÄVLING
Ta en ”luddselfie” nästa gång du gör rent filtret i torktumlaren, Ta en ”luddselfie” nästa gång du gör rent filtret i torktumlaren, 
posta bilden till oss på Messenger (senast den 21 oktober posta bilden till oss på Messenger (senast den 21 oktober 
2021) så är du med i utlottningen av David Batras  2021) så är du med i utlottningen av David Batras  
hysteriskt roliga bok ”Den som inte tar bort  hysteriskt roliga bok ”Den som inte tar bort  
luddet ska dö!” Vinnaren meddelas via  luddet ska dö!” Vinnaren meddelas via  
Facebook den 22 oktober 2021. Facebook den 22 oktober 2021. 

Höstlovshockey med VHC!
Vänersborgs Hockey Club bjuder in till höstlovshockey för Vänersborgs Hockey Club bjuder in till höstlovshockey för 
barn, mån - fre, mellan kl 9 och 12,  i två åldersgrupper:barn, mån - fre, mellan kl 9 och 12,  i två åldersgrupper:

Grupp 1: Grupp 1: födda 2013, 2014, 2015 (09.00-10.20) födda 2013, 2014, 2015 (09.00-10.20) 
Grupp 2:Grupp 2: födda 2011, 2012, 2013 (10.30-12.00)  födda 2011, 2012, 2013 (10.30-12.00) 

Ändringar kan ske beroende på antal per grupp. Välkomna!  Ändringar kan ske beroende på antal per grupp. Välkomna!  
Läs mer på Läs mer på vanersborgshockey.sevanersborgshockey.se

VINN  
BATRAS 
BOK!

KOSTNADS-
 

FRITT FÖR 
BARN!
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Det är i den nyrenoverade foajén i 
Vänersborgs kommunhus som DP 
träffar Socialförvaltningens chef 
Karin Hallberg för att prata om 
social hållbarhet och det långva-

riga samarbetet med Vänersborgsbostäder. ”Det 
är ett värdefullt och viktigt samarbete som gör 
att människor som inte uppfyller kraven för ett 
eget lägenhetskontrakt ändå har möjlighet att 
få ett boende”, säger Karin och förklarar att för 
exempelvis personer med missbruk och beroende 
kan ett stabilt boende göra att man fullföljer och 
lyckas med sin behandling. 

Två lägenheter per månad
I avtalet med socialförvaltningen ingår att Vä-
nersborgsbostäder bistår med två lägenheter per 
månad. ”Det är vi på socialförvaltningen som står 
på kontraktet, men vi har tillåtelse att hyra ut 
lägenheterna i andra hand. Målsättningen är så 
klart att hyresgästen till slut ska ha möjlighet att 
få ett eget förstahandskontrakt”, förklarar Karin 
och berättar att de grupper som prioriteras i det 
här samarbetet är personer med missbrukspro-
blematik, psykiatrisk problematik, personer som 
varit utsatta för våld i nära relationer och ensam-

kommande. ”Vi ser att avtalet och vårt samarbete 
leder till att personer går vidare till egna kontrakt, 
vilket är glädjande.”

Under kontrollerade former
”Alla har naturligtvis ett eget ansvar, men vi på 
socialförvaltningen har till uppgift att stötta och 
hjälpa de som behöver, och har i det ett extra 
ansvar för vissa målgrupper”, säger Karin och be-
rättar att de som får möjlighet att hyra en lägenhet 
i andra hand även får annan hjälp. Socialförvalt-
ningen och Vänersborgsbostäder träffas också re-
gelbundet i en samordningsgrupp för att följa upp, 
utvärdera och diskutera vilka behov som finns 
framåt. ”Kan vi förhindra hemlöshet bidrar vi inte 
bara till godare levnadsvillkor för den enskilde 
utan för alla”, säger Karin. *

BoSam

TEXT: FIA ERIXON ILLUSTR ATION: CONTEKTON

Som kommunalt bolag är det Vänersborgsbostäders jobb att se till att det finns 
tillgång till bostäder i kommunen. Vi har också ett socialt ansvar att bidra till goda 
levnadsvillkor för alla som bor och verkar här. Som en del i samhällsnyttan har vi 

under flera år samarbetat med socialförvaltningen för att motverka hemlöshet. 

Kan vi förhindra 
hemlöshet bidrar vi 
inte bara till godare 
levnadsvillkor för 
den enskilde utan 
för alla.

Karin Hallberg, socialförvaltningschef i Vänersborg ansvarar för 
 samarbetet med Vänersborgsbostäder, i projektet BoSam.

Social hållbarhet i hela livet
Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, 
jämlikt och tolerant och förutom samarbetet med jämlikt och tolerant och förutom samarbetet med 
socialförvaltningen är Vänersborgsbostäder bland socialförvaltningen är Vänersborgsbostäder bland 
annat engagerade i Hjälpande händer – en fritids-annat engagerade i Hjälpande händer – en fritids-
klubb som syftar till att skapa en positiv inställning klubb som syftar till att skapa en positiv inställning 
till mångfald. Vänersborgsbostäder brukar även till mångfald. Vänersborgsbostäder brukar även 
erbjuda ett 30-tal ungdomar sommarjobb varje erbjuda ett 30-tal ungdomar sommarjobb varje 
sommar. Och sist, men en inte minst viktig insats sommar. Och sist, men en inte minst viktig insats 
som Vänersborgsbostäder gör är att hela tiden titta som Vänersborgsbostäder gör är att hela tiden titta 
på hur vi kan öka tillgängligheten, tryggheten och på hur vi kan öka tillgängligheten, tryggheten och 
servicen för våra hyresgäster som är över 65 år så att servicen för våra hyresgäster som är över 65 år så att 
de ska kunna bo kvar längre i sina hem.de ska kunna bo kvar längre i sina hem.

Målsättningen är så klart 
att hyresgästen ska ha 
möjlighet att få ett eget 
förstahandskontrakt.

Socialförvaltningen gör 
ett grundligt arbete innan 
andrahandskontraktet skrivs 
med nyttjaren. Det är en 
modell som visat sig fungera 
väldigt bra. I stort sett alla 
bosamkontrakt har blivit 
lyckade och hyresgästen 
har fått skriva ett eget 
förstahanskontrakt med 
Vänersborgsbostäder.
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Äntligen klart för stans första skyskrapa!



Vi rustar upp  
både ute och inne!

Trivsel och hållbarhet är grundstenarna för  
oss på Vänersborgsbostäder. Vi gör löpande  
förbättringar och underhåll. Här är lite av  

det som kommer att ske i höst. 

Mysigt och fint utomhus
Med nya uteplatser och ökad trivsel finns all anledning att 
njuta utomhus. Här är adresserna som får en upprustning. 
• Kvarteret Penséen (Kyrkogatan 8 och 10 A-C, Gasverksgatan 4, 6 

och Södergatan 3)  har fått en ny uteplats. 
• På Kastanjevägen 3–55 skapar vi en trevligare gårdsmiljö med 

nya rabatter och växter, plattläggning, anläggning av gräsmat-
tor med mera.

Här blir det nya kök!
När våra hyresgäster själva fick välja, valde 70 hushåll att be-
ställa nya kök. Det ska de så klart få! Här är adresserna som 
under första delen av året fick erbjudandet om nya kök. 
• Skogsvägen
• Åkervägen
• Sommarhemsvägen
• Karlslundsgatan
• Kronogatan
• Skansgatan

Stambyte & nya badrum
I höst kommer 36 lägenheter att stamrenoveras. Det blir  
nya rör och härliga kök och badrum. Senast i december  
ska det vara klart. 

Här sker stambyte:
• Gasverksgatan 3

Säkerhetsdörrar till 120 lägenheter
Under hösten byter vi ut gamla lägenhetsdörrar till nya sä-
kerhetsdörrar, som skyddar både mot inbrott, ljud och lukt.
Här byts dörrar:
• Bangatan 2–6

Nya badrum
Efter en omfattande renovering kommer samtliga hundra 
hushåll på Enebacksgatan att ha nya fräscha badrum. De 
ska vara klara före maj nästa år.
Här byts badrum:
• Enebacksgatan 1 - 51 A-D

Målning av hus
På Residensgatan 36 är det dags att måla om exteriört 

Nya entrédörrar
• Valhallavägen 1-39 får nya entrédörrar

Hissrenovering
• Edsgatan 33-35, Kastanjens trygghetsboende
• Gasverksgatan 8-16, Södergatan 7 A-F

Lunddala äldreboende
Vi förbättrar Lunddala för både personal och hyresgäster. 
Bygget sker på uppdrag av Vänersborgs kommun och kom-
mer att pågå ända fram till våren 2023.

Energideklarationerna är klara! 
Nu är äntligen alla våra fastigheter energideklarerade. 
Energideklarationen är lagstadgad och talar om hur mycket 
energi som används, och ger även förslag på åtgärder. 
Deklarationen är giltig i tio år och vi kommer löpande att 
genomföra åtgärder för att ytterligare minska vår energiför-
brukning så långt det är möjligt.

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
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Jozefines och Suzans  
vänskap vann Granntårtan!  

(som blev till bakelser)

Här har vi grannarna som lärde känna varandra 
tack vare en ödla. Ja, det funkar precis lika bra som 
hundtricket (om ni har sett den filmen). Jozefines 
familj har en ödla som husdjur och en dag dök den 
lilla krabaten plötsligt upp vid grannen Suzans 
brevlåda. Det var så vänskapen mellan de två 
grannfamiljerna på Skogsvägen började. 

Jozefine Härsjö och Suzan Thorell har barn i sam-
ma åldrar och när DP är där för att lämna grann-
tårtan (som istället blev varsina smaskiga bakelser) 
står en av Suzans barn och väntar vid dörren på att 
grannpojken ska komma hem, så att de kan leka.

Idag hjälper Suzan och Jozefine varandra i vått och 
torrt. Behöver Suzan barnvakt så ställer Jozefi-
ne upp. Fattas det muffinsformar hos Jozefine så 
finns det att låna hos Suzan. Familjerna brukar 
fika tillsammans och ibland tar Suzan och Jozefine 
en loppisrunda ihop till några av stadens second 
hand-butiker. 

”Återbruk är ju så bra och roligt att göra om till sitt 
eget”, säger båda, och hemma hos Suzan hittar vi 
både en byrå, en klädställning och ett gäng krukor 
som fyndats på Flickornas Magasin, Röda korset 
och Erikshjälpen.

När vi frågar vad man kan göra själv för att bli en 
riktigt bra granne får vi ett väldigt enkelt svar. ”Heja 
på din granne. Även om man har en dålig dag går 
det alltid att bjuda på ett leende och ett hej". *

Rosor, vita staket och café- 
grupp i kvarteret Penséen. 
Under sommaren har hyresgästerna i Penséen fått Under sommaren har hyresgästerna i Penséen fått 
en ny och mysig uteplats med staket och rosor mot en ny och mysig uteplats med staket och rosor mot 
tegelväggen. Nästa sommar ställer vi ut den nya tegelväggen. Nästa sommar ställer vi ut den nya 

cafégruppen. Som gjort för sköna sensommarkvällar cafégruppen. Som gjort för sköna sensommarkvällar 
med grannarna. med grannarna. 

I höst satsar vi på nya  
utemiljöer på Ringhem  

i Frändefors!
Nu är det dags för ett lyft av utemiljöerna på Ringhem. Nu är det dags för ett lyft av utemiljöerna på Ringhem. 
Vi anlägger kantsten utmed rabatter, gamla buskar Vi anlägger kantsten utmed rabatter, gamla buskar 

rensas bort och uteplatserna görs om. rensas bort och uteplatserna görs om. 

Sugen på nytt kök?
I höst kommer flera av våra hyresgäster  att få möj-
lighet att välja nytt kök som tillval. Alla som bor på 

de här adresserna kommer att få frågan:
• Torpavägen 9

• Adolf Andersohnsgatan 7, 9, 12, 14 och 16
• Lyckhemsgatan 35

• Sandmarksgatan 14

DE ÄR  
BÄSTA 

 GRANNAR!



Mota värmetjuvarna i grind. 
När det blir kallare ute och temperaturen sjunker kan det ta ett tag för  När det blir kallare ute och temperaturen sjunker kan det ta ett tag för  
värmesystemen att ställa om. Värmen kommer, men här är ett par enkla  värmesystemen att ställa om. Värmen kommer, men här är ett par enkla  

tips om din lägenhet känns kall:tips om din lägenhet känns kall:

1. 1. Ställ inte stora möbler framför elementen. Värmen behöver kunna sprida sig. Ställ inte stora möbler framför elementen. Värmen behöver kunna sprida sig. 

2. 2. Vädra snabbt. Ett fönster som står på glänt får bara elementen att elda för Vädra snabbt. Ett fönster som står på glänt får bara elementen att elda för 
kråkorna. kråkorna. 

3. 3. Håll tilluftsventilerna öppna. Även om det känns konstigt att släppa  Håll tilluftsventilerna öppna. Även om det känns konstigt att släppa  
in luft utifrån på vintern behövs cirkulationen för att värmen ska sprida sig. in luft utifrån på vintern behövs cirkulationen för att värmen ska sprida sig. 
Tänk också på att inte ha spisfläkten igång när den inte används då den Tänk också på att inte ha spisfläkten igång när den inte används då den 
suger ut värmen från lägenheten. suger ut värmen från lägenheten. 

4. 4. Fönster håller inte värmen lika bra som en isolerad vägg. Dra ner rullgardiner Fönster håller inte värmen lika bra som en isolerad vägg. Dra ner rullgardiner 
och persienner på natten så stoppar det en del värme från att läcka ut.och persienner på natten så stoppar det en del värme från att läcka ut.

5. 5. Vi garanterar en inomhustemperatur på 20° C. Om du har det kallare – gör en Vi garanterar en inomhustemperatur på 20° C. Om du har det kallare – gör en 
felanmälan på tel 0521-260 260. Säg även till oss om lister runt fönster och felanmälan på tel 0521-260 260. Säg även till oss om lister runt fönster och 
dörrar är trasiga eller saknas.dörrar är trasiga eller saknas.

Fyllt 16?
Du tänker väl inte bo hemma för evigt? Du tänker väl inte bo hemma för evigt? 
Inte idag, kanske inte imorgon men en Inte idag, kanske inte imorgon men en 
dag vill du nog ha din egen lägenhet. dag vill du nog ha din egen lägenhet. 
Samla köpoäng genom att ställa dig  Samla köpoäng genom att ställa dig  
i vår bostadskö redan nu. Gå in på  i vår bostadskö redan nu. Gå in på  

vanersborgsbostader.se/bostadskovanersborgsbostader.se/bostadsko  
och registrera dig. Välkommen!och registrera dig. Välkommen!

Tamara har stan's 
finaste balkong! 
Vinnare av balkongtävlingen blev   Vinnare av balkongtävlingen blev   
Tamara Mrsic Bozinovic på Belfrage- Tamara Mrsic Bozinovic på Belfrage- 
gatan 34F.  Hon har inrett sin balkong gatan 34F.  Hon har inrett sin balkong 
som ett extra rum med härligt ljus som ett extra rum med härligt ljus 

både på dagen och när solen gått ner. både på dagen och när solen gått ner. 
Grattis!Grattis!

Betalar du  
fortfarande hyran med 

pappersfaktura? 
Vi har mycket smidigare och dessutom avgiftsfria Vi har mycket smidigare och dessutom avgiftsfria 
alternativ. Anmäl dig till E-faktura eller Autogiro alternativ. Anmäl dig till E-faktura eller Autogiro 

på på vanersborgsbostader.se/hyravanersborgsbostader.se/hyra. . 

Låt plinget påminna dig!
Du som står i bostadskö har väl inte missat att Du som står i bostadskö har väl inte missat att 
ange ditt mobilnummer? För att behålla dina ange ditt mobilnummer? För att behålla dina 
köpoäng behöver du logga in en gång om året. köpoäng behöver du logga in en gång om året. 
Om du angivit ditt nummer skickar vi automatiskt Om du angivit ditt nummer skickar vi automatiskt 
ut en påminnelse när det är dags. Enklare än så ut en påminnelse när det är dags. Enklare än så 

kan det väl knappast bli?kan det väl knappast bli?

Håkan vann kylbagen med 
picknick-innehåll! 

Håkan Hedberg på Brättevägen blev lycklig  Håkan Hedberg på Brättevägen blev lycklig  
vinnare av den fina kylbagen med innehåll.  vinnare av den fina kylbagen med innehåll.  
Vi hoppas att den har kommit väl till pass!Vi hoppas att den har kommit väl till pass!

GRATTIS  

BALKONG- 

VINNARE!

GRATTIS 

PICKNICK- 

VINNARE!

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.  


	Jobba hemma
	Fix & Färdigt
	Stan är full av vatten.
	Notiser och nytt
	Mattias och  det magiska isolea
	En trevlig baksida

