
Familjen Hyllengren består av tre bestämda damer 
som satsar på musiken. I den nybyggda fyran bor både 
framtidshopp och möjligheter. SID 4

Drömmen bor på 
Landerivägen.

Ljust och fräscht i Frändefors
I det nya uterummet på Ringhems trygghetsboende finns 
det plats för både fika och skratt.  SID 8 

Vänersborgsbostäder byter kostym
I höst är det mycket nytt som händer på Vänersborgsbostäder. 
Nya lokaler, ny hemsida och mycket mer. SID 14
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Som hyresgäst är du med och påverkar 
Enligt lagen om allmännyttiga bolag ska vi erbjuda 
möjlighet till inflytande i boendet och baserat på 
de svar vi får in genom hyresgästenkäten tar vi 
fram en handlingsplan med åtgärder. I skrivande 
stund håller vi på att gå igenom alla svar tillsam-
mans med vår personal. En del av synpunkterna 
som framkommit kan vi åtgärda med en gång 
medan andra kräver mer noggrann planering och 
budgetering. Oavsett vilket vill vi rikta ett stort tack 
till alla er som tagit er tiden att lämna in era 
åsikter. Resultatet kommer vi att presentera i 
nästa nummer av Dörrposten.  

Välkommen på informationsmöte! 
Den 19 november (på självaste Elisabethdagen) är 
det äntligen dags för startskottet av uthyrningen i 
Elisabeths Port. Är du intresserad av en toppmo-
dern lägenhet med nära till allt och en fantastisk 
utsikt över Vänersborg – då är du varmt välkom-
men till Quality Hotel där vi kommer att presente-
ra hur uthyrningen går till, lägenhetsstorlekar, 
hyror och annat som kan vara bra att veta. 

Om inte annat kanske vi ses i skogen?
Är du som jag att du varje höst är ute i skog och 
mark på jakt efter skogens guld – det vill säga 
kantareller? I bästa fall brukar jag få ihop till några 
svampmackor, men vilken lyx det är! Jag brukar 
steka dem i mycket smör tillsammans med lite 
finhackad lök. Sen lägger jag på massor med ost 
och för att slutligen gratinera mackorna i ugnen 
tills de blir gyllenbruna. Hur brukar du göra? 

I våras var du kanske en av de som fick en enkät av oss med ett stort antal frågor. 
Varannan gång skickar vi nämligen ut en enkät till hälften av våra hyresgäster 
– så fick du inte en enkät den här gången så kommer den till dig nästa år. Det är 
lätt att tro att denna typ av undersökningar inte har någon faktisk betydelse, men den 
är tvärtom ett av våra viktigaste underlag för utvecklingen av Vänersborgsbostäder. 
Eftersom den är så viktig har vi dessutom beslutat oss för att hädanefter skicka ut 
enkäten varje år istället för vartannat år.  
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Längst in i de nybyggda kvarteren vid 
Landerivägen i Vänersborg – med vacker 

utsikt över beteshagar och vatten – bor 
Anna Hyllengren i en fyrarummare 

tillsammans med sina två döttrar Nellie 
och Ninnie. DP träffar dem en solig, men 

blåsig sensommardag för att prata om 
livet i lägenhet, hästhoppning och dröm-

mar om att bli artist. 

Tre  
artister  
i fyra rum  
& kök

Musiken har alltid varit 
en stor del av mitt liv 

och nu visar det sig att 
den ådran gått i  arv.

När Anna Hyllengren blev gravid med 
äldsta dottern Nellie för snart 18 år 
sedan lade hon det egna artisteriet på 
hyllan för att fokusera på dotter och 

familj. Innan dess hade hon rest land och rike runt 
som sångerska i dansbandet Weekends. ”Musiken 
har alltid varit en stor del av mitt liv och nu visar det 
sig att den ådran gått i arv”, berättar Anna stolt och 
berättar att när båda hennes döttrar började visa 
upp sitt musikintresse fick även hon en nytändning. 
Och idag sjunger hon i coverbandet Anna & Vi. 

TEXT FIA ERIXON  
FOTO JERRY LÖVBERG
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På Landerivägen står musiken i centrum i den 
rymliga och ljusa fyrarummaren. 

Väggarna i ungdomarnas rum är fyllda med 
inspiration och drömmarna fyller hemmet.

Nellie satsar på sången och Ninnie vill bli 
dansare.  Michael Jackson, Billie Eliott  och 

 Lady Gaga är förebilder.

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

Sång, dans och hästtävlingar
I vardagsrummet möts vi av en poster från dansbandsti-
den där Anna poserar längst fram och på golvet står en 
mikrofon och högtalare. Att musik är familjens stora 
intresse märks även inne i tjejernas rum. Väggarna inne i 
Ninnies rum är fyllda med bilder på Michael Jackson, 
inklusive ett inramat foto med hans autograf. I Nellies 
rum står ett piano och på väggen hänger posters på 
förebilderna Billie Eilish och Lady Gaga. Nellie som är 17 
år går på estetprogrammet på Birger Sjöberggymnasiet 
och drömmer om att bli artist. I båda tjejernas rum 
hänger också en hel radda med prisrosetter från hästtäv-
lingar. ”Vi har en häst som heter Twist”, berättar Ninnie. 
”Ja, det blir en tur till stallet varje dag”, lägger mamma 
Anna till. 

Uppträdde på Vänersborgsgalan 2022
Även lillasyster Ninnie har rytmen i blodet och gjorde ett 
fantastiskt uppträdande på Vänersborgsgalan 2022 med 
ett Michael Jackson-nummer. Hon dansade och stora-
syster Nellie sjöng. ”Det är den största publiken vi 
uppträtt för hittills”, berättar Nellie. Hon framförde även 
Mello-aktuella Cornelia Jacobs låt ”Hold me closer” som 
är skriven tillsammans med låtskrivaren David Zandén. 
Precis som Nellie har David Zandén gått på Birger 
Sjöberggymnasiet och Nellie berättar att både David och 
Cornelia hörde av sig till henne i samband med uppträ-
dandet. ”Jag blev så glad att jag började gråta.”  

Ett eget lite samhälle i samhället
Även om både Anna och döttrarna föredrar att bo i villa 
så trivs de bra i lägenheten på Landerivägen där de har 
bott i två år ända sedan Vänersborgsbostäder blev klara 
med huset. Lägenheten är smakfullt inredd med genom-
gående härligt ljusa toner. ”När jag och barnens pappa 
separerade så köpte jag allting nytt”, berättar Anna och 
beskriver området som lugnt och barnvänligt. ”Det är 
nästan som ett eget litet samhälle här”, säger Anna. ”Det 
enda som fattas är en livsmedelsbutik.” 

I väntan på besked från Talang
När vi sitter och småpratar i soffan i vardagsrummet 
kommer plötsligt tjejerna på att de glömt att berätta en 
sak. ”Vi har sökt till Talang 2023 också!”, berättar Ninnie 
och förklarar att de fortfarande väntar på besked. 

Superspännande tycker såklart DP 
och håller alla tummar och tår! Men 
oavsett hur det går är vi ganska säkra 
på att vi kommer att få se mer av 
systrarna Hyllengren i framtiden. 
Kom ihåg var ni hörde om dem först!

Jag blev  
så glad att  
jag började  
gråta.

Natalie Söderqvist, 20 år, tog studenten i våras och har sommarjobbat hos oss på Vänersborgsbostäder fyra 
somrar i rad: ”Det bästa med jobbet är friheten då jag som sommarjobbare får ett eget område att sköta om. 
Jag har tillsammans med ytterligare en anställd haft hand om Niklasberg och Solängen över sommaren”. 
Under de nio veckor som Natalie sommarjobbade lärde hon känna en del av hyresgästerna. ”Jag vinkar och 
hälsar på alla och efter ett tag så lär man känna folk. På det området där jag var så är det ju äldreboenden 
och då lär man även känna personalen lite”, berättar hon. 

Tack!
Ett stort tack till alla  
härliga sommarjobbare! 
Varje år tar vi på Vänersborgsbostäder emot ungdomar som får Varje år tar vi på Vänersborgsbostäder emot ungdomar som får 
sommarjobba hos oss. Så även i år och vilket härligt gäng det var som sommarjobba hos oss. Så även i år och vilket härligt gäng det var som 
fick arbeta med allt från trädgårdsarbete till enklare reparationer. Vi fick arbeta med allt från trädgårdsarbete till enklare reparationer. Vi 
hade även sommarjobbare i receptionen, uthyrningen och felanmälan hade även sommarjobbare i receptionen, uthyrningen och felanmälan 
som skötte sig alldeles förträffligt. Stort tack säger vi och hoppas på som skötte sig alldeles förträffligt. Stort tack säger vi och hoppas på 
lika många sökande till nästa sommar.lika många sökande till nästa sommar.

Ursäkta att vi tjatar:  
Har du kollat att du har angett 
rätt uppgifter?
Vi vill passa på att påminna alla våra hyresgäster att kontrollera så att Vi vill passa på att påminna alla våra hyresgäster att kontrollera så att 
det är rätt telefonnummer, e-post-adress och annat viktigt som står det är rätt telefonnummer, e-post-adress och annat viktigt som står 
angivet på Mina Sidor. Det är viktigt att allt är rätt så att all information angivet på Mina Sidor. Det är viktigt att allt är rätt så att all information 
som vi skickar ut kommer fram ordentligt. som vi skickar ut kommer fram ordentligt. 

Natalie bor tillsammans med sin mamma i en av Vänersborgsbostäders lägenheter på Enebacksgatan i Vargön. De bor grannar med Natalies syster 
som också bor där. ”Det är ett lugnt och bra område”, berättar Natalie. ”Lägenheten är snygg och fräsch och badrummet är helt nyrenoverat.”

KOLLA 
DINA UPP- 

GIFTER!

Det bästa  
med jobbet är 
friheten!
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Gerd Hallsten, Katarina Lidell och Britt Gustavsson njuter av 
möjligheten att träffas och fika i det nya uterummet.

Jan-Erik Andersson trivs på Ringhem och med sällskapet på 
trygghetsboendet. Dagens vinbärskaka bidrar till den goda 

stämningen i gruppen.

På gården bredvid hyreshuset med åtta 
lägenheter som utgör Ringhems trygg-
hetsboende i Frändefors, skiner solen och 
de båda borden i det nybyggda uterummet 

är redan dukade med kaffekoppar, fat och hembakt 
vinbärskaka när vi kommer för att hälsa på. Det är 
trygghetsvärden Katarina Lidell som bakat: ”Hem-
bakat smakar så mycket godare tycker jag och jag 
hade massor med bär hemma i trädgården.”

Rum för mys och möten
Det nybyggda uterummet kom till efter önskemål 
bland hyresgästerna om ytterligare en plats där 
man kunde träffas och umgås. ”Jag tror det var 
Urban (red.anm: Urban, Jonsson, Förvaltningschef på 
Vänersborgsbostäder) som kom på idén till uterum-
met efter att han själv byggt ett växthus hemma”, 
säger Britt Gustavsson, en av hyresgästerna på 
Ringhem. ”Det här kommer vi utnyttja massor”, 
tillägger Katarina, som också varit med och inrett 
uterummet med ett eget fika-inspirerat konstverk. 

Katarina ser till att det händer saker 
Att vara en trygghetsvärd innebär att man anordnar 
och deltar i aktiviteter för trygghetsboendets 
hyresgäster. ”Det är ett väldigt givande jobb. Jag 
fungerar lite som spindeln i nätet och ser till att 
saker händer”, förklarar Katarina och berättar att 
hon fördelar sin arbetstid mellan kommunens tre 
olika trygghetsboenden – Ringhem i Frändefors, 
Runnarebo i Vargön och Kastanjen i centrala 
Vänersborg. 

Skönt att komma utanför dörren
Medan Katarina serverar kaffet pratar vi om 
fördelarna med trygghetsboende. ”Det är skönt att 
komma utanför dörren och att det händer saker”, 
säger Lilly Ekman. ”Men det krävs ju en sådan som 
Katarina som håller i det”, fyller Gerd Hallsten i och 
berättar att hon bott på Ringhem i två år nu och 
trivs väldigt bra. ”Vi spelar spel tillsammans ibland, 
andra gånger fikar vi bara och skrattar och pratar 
minnen. Vissa gånger får vi besök av en trubadur 
och sen håller kyrkan i en hel del aktivitet.” 

Man behöver aldrig känna sig ensam
Samtliga i järngänget kring fikabordet är rörande 
överens om att det är skönt att man inte behöver 
känna sig ensam. ”På Ringhem har vi en nära 
relation till våra hyresgäster och känner dem på ett 
helt annat sätt än man brukar känna vanliga 
hyresgäster”, avslutar Katarina. 

Rum för fika. 
Och en hel del 
skratt. När DP ger sig ut till Frändefors och 

Ringhems trygghetsboende är det för att 
träffa Britt Gustavsson, Jan-Erik Anders-
son, Gerd Hallsten och Lilly Ekman för en 
fika i det nya uterummet och prata om 
livet efter sjuttio. 

Vad innebär ett  
trygghetsboende?
Ett trygghetsboende består av hyreslägenheter för Ett trygghetsboende består av hyreslägenheter för 
dig som är 70 år eller äldre, men som vill ha mer dig som är 70 år eller äldre, men som vill ha mer 
trygghet och social samvaro än vad du har i ditt trygghet och social samvaro än vad du har i ditt 
nuvarande hem. Lägenheterna är som vilka nuvarande hem. Lägenheterna är som vilka 
hyresrätter som helst men samtliga har högre hyresrätter som helst men samtliga har högre 
tillgänglighet. I trygghetsboendet finns tillgång en tillgänglighet. I trygghetsboendet finns tillgång en 
plats där man kan träffas och umgås och aktiviteter plats där man kan träffas och umgås och aktiviteter 
samt en trygghetsvärd under angivna tider. Vill du samt en trygghetsvärd under angivna tider. Vill du 
ha hjälp med hemsysslor kan du ansöka om ha hjälp med hemsysslor kan du ansöka om 
hemtjänst från kommunen eller köpa hushållsnära-hemtjänst från kommunen eller köpa hushållsnära-
tjänster från ett privat företag. Är du intresserad av tjänster från ett privat företag. Är du intresserad av 
att ansöka om ett trygghetsboende är du välkom-att ansöka om ett trygghetsboende är du välkom-
men att kontakta oss på Vänersborgsbostäder.men att kontakta oss på Vänersborgsbostäder.

TEXT FIA ERIXON FOTO JERRY LÖVBERG

Det är skönt att 
komma utanför 
dörren och att det 
händer saker.
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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

Renoveringsstart av badrum  
på Storegårdsvägen 13
Med start i november kommer vi att renovera de flesta 
badrummen på Storegårdsvägen 13. Totalt rör det sig om 
52 lägenheter där hyresgästerna fått välja mellan två 
nivåer av renovering och hyreshöjning – kakel/klinkers 
eller plastmatta. Under tiden som vi renoverar kommer 
hyresgästerna att ha tillgång till dusch och toalett på 
gården. Samtliga hushåll kommer även att få en så kallad 
skogstoalett med pellets som de kan placera var de vill i 
lägenheten så att de slipper springa ut på gården exem-
pelvis på natten. Just nu byter vi värme och ventiler och 
förbereder för renoveringen av badrummen. 

Fina fasader på Nygatan 31
Kvarteret Flädern kommer att fått ett lyft med tvättade 
och målade fasader. Arbetet är påbörjat, men inte riktigt 
klart ännu. Håll ut! 

Konstgräs istället för sand 
Vi har bytt ut sanden mot konstgräs på lekplatsen på 
Lyckhemsgatan. Mjukt, skönt och ingen mer sand i 
skorna. 

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

Alla sopor på ett och samma ställe
Från och med i höst kommer det att bli enklare och närmare för 
våra hyresgäster på Marierovägen 45 - 185 att sortera och slänga 
alla sina sopor. 

Vi kommer att gräva ner två så kallade moloks (sopbehållare) i 
marken där hyresgästerna kan slänga sitt restavfall och matav-
fall. I stället för 10 olika sopkärl blir det bara två. I kvarteret 
kommer vi även att göra i ordning för fastighetsnära insamling 
av andra typer av sopor såsom tidningar, plast, plåt, kartong och 
två sorters glas (färgat och ofärgat). 

Nya regler träder i kraft
”Regeringen har tagit fram nya regler för fastighetsnära insam-
ling och sortering av förpackningar som ska leda till mer resurs-
effektiv återvinning. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära 
insamling vara införd för hushållen. Exakt vilket ansvar som 
kommer att ligga på varje kommun och hur det nya systemet 
kommer att se ut är inte bestämt än”, förklarar Jerker Emanuels-
son som är projektledare på Vänersborgsbostäder. ”Man kan 
säga att vi förekommer de nya bestämmelserna genom att 
erbjuda fastighetsnära insamling för de boende på Marierovä-
gen 45 - 185.” 

Renare gårdar och mindre lukt
Jerker berättar också att det här systemet för fullsortering redan 
finns i kvarteret Cypressen. ”Det verkar som att de flesta är 
mycket nöjda med systemet. Förutom att det blir enklare och 
närmare att slänga sina sopor så innebär det också att våra 
gårdar blir renare och hyresgästerna slipper eventuell dålig lukt.” 

Hemmatips för  
sopsortering: 

• • Skär av både locket och botten på Skär av både locket och botten på 
konservburkar, så kan du platta ut konservburkar, så kan du platta ut 
dem. Det spar mycket plats.dem. Det spar mycket plats.

• • Packa mindre pappersförpackning-Packa mindre pappersförpackning-
ar i större, så tar de mindre plats ar i större, så tar de mindre plats 
under diskbänken. En tom mjölkför-under diskbänken. En tom mjölkför-
packning rymmer minst fem packning rymmer minst fem 
hopvikta.hopvikta.

• • Lägg ett snöre under tidningshö-Lägg ett snöre under tidningshö-
gen, så går det lätt att knyta ihop gen, så går det lätt att knyta ihop 
när det är dags att gå i väg med när det är dags att gå i väg med 
den. Men glöm inte att ta bort den. Men glöm inte att ta bort 
snöret när du lämnar tidningarna i snöret när du lämnar tidningarna i 
behållaren.behållaren.

• • Låt matavfallet rinna av ordentligt Låt matavfallet rinna av ordentligt 
innan du slänger det.innan du slänger det.

• • Gör en egen batteriholk av en Gör en egen batteriholk av en 
glasburk.glasburk.

• • Samla glödlamporna i en kakburk.Samla glödlamporna i en kakburk.

• • Samla allt metallavfall som inte är Samla allt metallavfall som inte är 
förpackningar i en burk för sig.  förpackningar i en burk för sig.  

Målning av trähusen i kvarteret Kastanjen
Trähusen på Kyrkogatan 28 och Kronogatan 
11-23 kommer att målas om utvändigt. Vi har 
förberett och tvättat husen och nu är det bara 
målningen kvar. 

Nymålat på Duellvägen 10-108
Under sommaren har vi målat klart takplåtar, 
vindskivor och skorstenarna på Duellvägen 
10-108. Även plåten runt taken på förrådsbodar-
na har målats. 

Underhållsarbete påbörjat
Efter en besiktning av lägenheterna Storegårds-
vägen 27-31 och Björkholmsgatan 16-34 så har vi 
påbörjat ett underhållsarbete där. Golvläggaren 
är klar med de flesta av utrymmena, men 
målaren har en del kvar att göra. Det kommer att 
bli så fint när det är klart. 

Byte undercentral+innegivare  
samt injustering värme
• Björkholmsgatan 16-32
• Belfragegatan 34
• Gasverksgatan 18

Montering ny ventilation
• Sandmarksgatan 16-18

Väderskydd (huvar på skorsten) ventilation
• Belfragegatan 34 A-L
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Kundcenter  
flyttar in! 
Har du haft vägarna förbi Torpavägen i sommar har du säkert sett att vi är i full gång med  
att renovera och göra i ordning för att samla hela vår verksamhet på ett och samma ställe.  
I oktober är det äntligen dags för vårt kundcenter att flytta in i nya och mer tillgängliga 
lokaler, vilket kommer göra det enklare både för oss och dig som hyresgäst och sökande. 

Vänersborgsbostäders nya kundcenter kommer att ligga direkt innanför dörrarna, där receptionen, 
uthyrningen och felanmälan kommer att finnas. Här kan du få hjälp med allt från att söka lägenhet, 
ansöka om pengar i vår verksamhetsfond, låna kvarterslokal till att anmäla flytt, göra en fel- 
anmälan eller registrera dig i bostadskön. Vi kommer även att ha en kunddator där du kan utföra 

många av dessa saker på egen hand.

”Det känns härligt att vi kommer att sitta samlade och att de nya lokalerna är så tillgängliga”, säger Malin Karlsson 
som är kundcenteransvarig på Vänersborgsbostäder. ”Eftersom vi kommer att befinna oss på markplan blir det 
lätt för den som har rullstol, rullator eller kommer med barnvagn att besöka oss. Dessutom är det betydligt  
enklare att parkera här. Vi har flera parkeringsplatser alldeles utanför dörren. Alla är varmt välkomna!” 

19 november är du välkommen till Quality hotel  
på informationsmöte om Elisabeths Port  

–  hyreshuset med stan's bästa utsikt.  

Sommaren 2023 står Elisabeths Port färdigt och redan nu har vi köpt utemöbler och testat  
att inreda den gemensamma takterrassen. På vår hemsida och i sociala medier hittar du  

en film som visar hur härligt våra hyresgäster här kommer att få det.  
Uthyrningen sätter i gång nu i vinter och inflyttningen börjar till sommaren 2023.  

Den 19 november samlar vi till möte med information till dig som är sugen  
på att hyra en nybyggd och härlig toppenbostad. 

Med sina femton våningar blir Elisabeths Port Vänersborgs 
högsta hus och utsikten från den gemensamma takterras-
sen är enastående. Ett mer centralt läge får man leta efter. 
På vår hemsida kan du gå in och kika in i lägenhetsvisaren 
för en digital rundtur i huset. Och glöm inte att boka in 
informationsmötet den 19 november. 

Informationsmöte den 19 november! 
Den 19 november, på självaste Elisabethdagen, är du välkommen till Quality hotel  
för att få veta allt om uthyrning och inflytt i det högsta och nyaste huset mitt i centrala 
Vänersborg. Anmäl dig redan idag! Har du inte möjlighet att komma den 19 november, så 
får du en sammanfattning om hur uthyrningen kommer gå till i nyhetsbrevet som skickas ut 
efter mötet.

OSA:   vanersborgsbostader.se/elisabethsport/anmalan19nov

Snart är det dags!Snart är det dags!

19
NOVEMBER

Det känns härligt att 
vi kommer sitta 
samlade och att de 
nya lokalerna är så 
tillgängliga

VÄNERSBORGSBOSTÄDERS EGNA IRON(WO)MANVÄNERSBORGSBOSTÄDERS EGNA IRON(WO)MAN
För nästan exakt ett år sedan välkomnade vi Malin Karlsson som ansvarig för vårt För nästan exakt ett år sedan välkomnade vi Malin Karlsson som ansvarig för vårt 
kundcenter. I höstnumret av DP förra året presenterade hon sig själv och berättade kundcenter. I höstnumret av DP förra året presenterade hon sig själv och berättade 
bland annat om hur hon och en väninna anmält sig för att göra Kalmar Ironman (en tävling bland annat om hur hon och en väninna anmält sig för att göra Kalmar Ironman (en tävling 
där man simmar 3,86 km, cyklar 189 km och springer 42 km och måste klara det på där man simmar 3,86 km, cyklar 189 km och springer 42 km och måste klara det på 
under 16 timmar!). Nu är det gjort och vi är inte lite stolta och imponerade över vår under 16 timmar!). Nu är det gjort och vi är inte lite stolta och imponerade över vår 
alldeles egen Iron(wo)man.alldeles egen Iron(wo)man.
”Min målsättning var att klara det inom 16 timmar, som är maxtiden, och det gjorde jag”, ”Min målsättning var att klara det inom 16 timmar, som är maxtiden, och det gjorde jag”, 
berättar Malin. ”Jag var lite orolig att jag inte skulle genomföra simningen i tid. Det är berättar Malin. ”Jag var lite orolig att jag inte skulle genomföra simningen i tid. Det är 
vissa tider man måste klara för att få fortsätta varje gren. Jag har precis lärt mig att crawla vissa tider man måste klara för att få fortsätta varje gren. Jag har precis lärt mig att crawla 
och det går fortfarande väldigt långsamt. Men det gick!” och det går fortfarande väldigt långsamt. Men det gick!” 

TORPAVÄGEN 1
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Nytt i höst! 
Vänersborgsbostäder byter inte bara lokaler. Vi har också tagit fram en ny och uppdate-

rad grafisk profil, en ny hemsida och ett nytt kommunikativt koncept. Fastighetssystemet 
har uppdaterats och Mina sidor har fått ett helt nytt utseende med enklare funktioner 

och bättre service.  Vi hoppas du kommer att gilla alla nyheter!  

Nytt utseende
Logotypen kommer att vara den samma, men i övrigt 
har vi satsat på ett rejält ansiktslyft. Profilen ska bidra 
till att förtydliga bolagets identitet och ge ett lyft åt all 
kommunikation.

De grafiska formerna – cirklar, fyrkanter, linjer, hörn, 
vinklar och vrår – bildar ett mönster, som en lekfull 
och färgglad ritning av ett hus som kan anpassas till 
ytor och sammanhang.

Bildspråket är verkligt och mänskligt och ska spegla 
tryggheten, friheten och möjligheterna vi vill erbjuda. 
Färgerna har inspirerats av logotypens färger, de nya 
lokalerna på Torpavägen 1 och färgsättningen på 
väggar och inredning. Typsnitten är enkla och lättlästa 
med ett eget uttryck.

Nytt kommunikativt koncept
I samband med att vi tagit fram en ny grafisk profil har 
vi även sammanfattat Vänersborgsbostäders ambition 
och vårt erbjudande i en mening – Livsutrymme i 
kvadrat. Det är just utrymme för livet – trygghet, frihet, 
möjligheter och hållbarhet – som vi vill att våra 
hyresgäster och alla medarbetare ska uppleva.

Ny hemsida
Förutom nya lokaler kommer vi även att lansera en  
ny och mer lättnavigerad hemsida – fylld med allt om 
oss, våra områden och bostäder – helt i vår nya profil. 
Utan att säga för mycket vågar vi nästan lova att du inte 
kommer att bli besviken. 

Nytt fastighetssystem
 För att noga dokumentera allt som görs i våra fastig-
heter och för att hålla ordning på lägenhetsnummer, 
avtal och hyresgäster använder Vänersborgsbostäder 
ett digitalt fastighetssystem. Nu är det dags att uppda-
tera vårt arbetssätt och vi byter därför system. 

I det nya systemet kommer vi enklare att kunna se 
vilka åtgärder som gjorts i varje hus och när de gjordes. 
Det nya systemet kommer att innebära många 
fördelar, men en hel del arbete för oss i början. Som tur 
är vet vi att det kommer att bli bra både för oss och för 
alla våra hyresgäster.  

Nytt på Mina sidor 
I samband med att vi får en ny hemsida och nytt 
fastighetssystem i höst kommer också Mina sidor att 
få ett nytt utseende. En av förbättringarna är att du kan 
logga in med Bank-ID istället för lösenord. 

Eftersom vi nu byter system så kommer vi att tjata lite 
extra om att du som hyresgäst och sökande ska gå in 
på Mina sidor och kontrollera att dina kontaktuppgifter 
stämmer. Är det något som krånglar så hjälper vi dig 
gärna. Ring oss på 0521–260 260 så löser vi det 
tillsammans.
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En trevlig baksida

Succé igen för  
sommarens fotbollsskola! 
Varje sommar brukar vi på Vänersborgsbostäder tillsammans  Varje sommar brukar vi på Vänersborgsbostäder tillsammans  
med Vänersborgs FK erbjuda våra unga hyresgäster (6 till 12 år)  med Vänersborgs FK erbjuda våra unga hyresgäster (6 till 12 år)  
att delta i Svenska fotbollsförbundets fotbollsskola ”Lira Blågult”. att delta i Svenska fotbollsförbundets fotbollsskola ”Lira Blågult”. 
Den populära fotbollskolan är helt gratis och brukar locka ungefär Den populära fotbollskolan är helt gratis och brukar locka ungefär 
100 spelsugna ungdomar och sommaren 2022 var inget undantag. 100 spelsugna ungdomar och sommaren 2022 var inget undantag. 
Vi tackar alla tränare och deltagare för i år.Vi tackar alla tränare och deltagare för i år.

Du har fortfarande chans att  
köpa lokal konst till förmån för 
Röda Korset! 
Malin Beckmans Vänersborgsmotiv finns fortfarande att köpa i Malin Beckmans Vänersborgsmotiv finns fortfarande att köpa i 
Vänersborgsbostäders reception på Vallgatan 13. Välj mellan Vänersborgsbostäders reception på Vallgatan 13. Välj mellan 
signerade artprints/konsttryck i begränsad upplaga, A3-affischer signerade artprints/konsttryck i begränsad upplaga, A3-affischer 
och vykort. Betalning sker via Swish och pengarna går oavkortat till och vykort. Betalning sker via Swish och pengarna går oavkortat till 
Röda Korset i Ukraina. Röda Korset i Ukraina. 

Stort grattis till  Laila Karlsson! 
I våras lottade vi ut ett exemplar av receptboken ”Smaka på I våras lottade vi ut ett exemplar av receptboken ”Smaka på 
Trollhättan och Vänersborg” och den lyckliga vinnaren som vi har Trollhättan och Vänersborg” och den lyckliga vinnaren som vi har 
glädjen att få gratulera är Laila Karlsson. Stort grattis och smaklig glädjen att få gratulera är Laila Karlsson. Stort grattis och smaklig 
måltid! måltid! 
PS: Till er som inte vann, men ändå vill ha receptboken så finns den PS: Till er som inte vann, men ändå vill ha receptboken så finns den 
att köpa hos Vänersborgs Turistbyrå mitt i stan (Kungsgatan 9, att köpa hos Vänersborgs Turistbyrå mitt i stan (Kungsgatan 9, 
Vänersborg).Vänersborg).

Varmt välkomna till Elisabeths 
port den 19 november! 
På självaste Elisabethdagen, den 19 november, kommer vi att ha På självaste Elisabethdagen, den 19 november, kommer vi att ha 
ett första informationsmöte om uthyrning och inflyttning m.m. Är ett första informationsmöte om uthyrning och inflyttning m.m. Är 
du intresserad av att flytta till huset med stans bästa utsikt så är du intresserad av att flytta till huset med stans bästa utsikt så är 
du varmt välkommen. Håll utkik via vårt nyhetsbrev, på vår du varmt välkommen. Håll utkik via vårt nyhetsbrev, på vår 
hemsida och i sociala medier om exakt tid och plats. hemsida och i sociala medier om exakt tid och plats. 

Hämta P-skiva och  
ingen-reklam-dekal hos oss!
Behöver du en P-skiva eller saknar du en ”Ingen reklam, Behöver du en P-skiva eller saknar du en ”Ingen reklam, 

tack!”-dekal till brevlådan? Då är du välkommen att hämta  tack!”-dekal till brevlådan? Då är du välkommen att hämta  
sådana hos oss i receptionen på Vallgatan 13. sådana hos oss i receptionen på Vallgatan 13. 

VINNARE 
UTSEDD!

En del av och  
stolt ambassadör  
för Vänersborg

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

SUCCÉ FÖR 
FOTBOLLS- 

SKOLA!

TELEFONTIDERTELEFONTIDER
Uthyrning: Uthyrning: 0521–260 260 (knappval 1)  0521–260 260 (knappval 1)  
mån-fre kl. 9.30-12.30mån-fre kl. 9.30-12.30
Hyresavdelningen:Hyresavdelningen: 0521–260 260   0521–260 260  
(knappval 3) mån-tor kl. 09.30-12.30(knappval 3) mån-tor kl. 09.30-12.30
Felanmälan :Felanmälan : 0521–260 260 (knappval 2) mån-fre  0521–260 260 (knappval 2) mån-fre 
kl. 07.30-15.00, lunchstängt kl. 12.00-13.00kl. 07.30-15.00, lunchstängt kl. 12.00-13.00
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