
I många familjer är högtider och lediga dagar de  
värsta. Då eskalerar våldet och det finns ingen skola 
eller arbetsplats att fly till. I ditt hem ska du alltid vara 
trygg. Gunnar Johansson, VD på Vänersborgsbostäder, 
uppmanar alla att våga reagera vid orostecken.  
Det kan rädda liv. SID 2 

Julens  
viktigaste  
budskap.

Våld i nära relationer
Sara Gavelin arbetar som kurator och möter  
dagligen våldsoffer på nära håll. Hennes jobb är  
att hjälpa och stötta på vägen ut ur våldet.  SID 4

Kommunens trygghetsjobb
Vänersborgs kommun ska vara en trygg plats för 
alla. Jill Stor och Per Edensvärd berättar om kom-
munens arbete. SID 10

Lokalt är gott!
Hos Fröken Grönkulla har julen redan flyttat in. Ta 
en titt i familjen Olssons garage - tillika gårdsbutik, 
fylld av julgodsaker och pynt.  SID 14
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Gunnar Johansson, VD 
Vänersborgsbostäder 
0521 – 260 260 
gunnar.johansson@abvb.se

Alla ser  
inte fram  
emot jul...
Trots mer eller mindre julstök ser de flesta av oss fram emot julledigheten 
tillsammans med vänner och familj. Mätta i magen och nöjda med våra 
klappar sätter vi oss framför teven klockan tre och njuter av Kalle och hans 
vänner. Men så är det inte för alla. Det finns de som bävar inför julen, för 
då måste man stanna hemma från skolan och jobbet. För dem är storhelger 
synonyma med fylla, bråk, oro och ångest. 

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor 
och män. Men kvinnor drabbas oftare av 
upprepat och mer allvarligt våld. Den som utför 
våldet är i det flesta fall en manlig partner eller 
ex-partner. Enligt Brottsförebyggande rådet, 
Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsam-
mans med en förälder som blivit misshandlad 
av den andra föräldern. Det är fruktansvärda 
siffror, men det är viktigt att vi inte blundar. För 
det är bara tillsammans som vi kan få våldet att 
upphöra. 

Att du bryr dig kan rädda liv
Du hör ett skrik genom väggen. Dunsar och 
upprörda röster. Svordomar och ytterligare 
skrik och gapande. Det fortsätter i flera minuter 
– vad gör du? Vågar du reagera? Vänersborgs-
bostäder vill förebygga och förhindra våld i 
nära relation, genom att ge dig som granne verk-
tyg och information om vad du kan göra ifall du 
känner oro för att någon råkar illa ut. Genom att 
visa omsorg när du hör eller ser något som gör 
dig orolig, kan du rädda liv och förhindra våld. 

Tillsammans kan vi göra skillnad
Om det inte innebär fara för dig själv kan du 
knacka på hos grannen och vid behov - hämta 
hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att 
skapa mer trygghet. DET KAN VARA LIVS-
AVGÖRANDE ATT AGERA! Att reagera och 
agera kan räcka för att stoppa pågående våld. 

Tack för att du läst denna ledare om ett svårt, 
men viktigt ämne. 

Genom att visa 
omsorg när du hör 
eller ser något som 
gör dig orolig, kan 

du rädda liv.

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 november 2021.  

Vid oro för våld i lägenhet: 
1. Ring alltid vår störningsjour 0521-260 260.  

Du kan vara anonym. 

2. Ring polisens larmnummer 112. 

I det här numret:
4  Att älska till döds?
7  Notiser och nytt
8  Småkakor, kaffe och livsglädje
10  Med löfte om trygghet
12  Tänk lite extra på brandsäkerheten i jul
13 Fix & Färdigt
14 En julig gårdsbutik i garaget 
16 En trevlig baksida

Vid oro för att barn utsätts för våld: 
Om du oroar dig för att barn utsätts  
för våld eller att vårdnadshavare på  
annat sätt brister i sin omsorg;  
kontakta socialtjänsten 0521 – 72 10 00  
och gör en orosanmälan.
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Att  
älska  

till  
döds?

TEXT FIA ERIXON FOTO JERRY LÖVBERG

Våld i nära relationer kan ske på flera olika sätt  
– fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt. Våldet blir 

ofta allvarligare ju längre relationen fortsätter och 
syftet alltid detsamma: att utöva makt och kontroll 

genom att skada och skrämma. 

Våld i nära relationer 
är ett stort samhälls-
problem och en ännu 
större tragedi för de 
som drabbas. Det är 

också därför som regeringen har be-
slutat om en nationell strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor. 
"Det handlar om att stärka skyddet 
för de som blir utsatta för våld, men 
också om våldsutövarens delaktighet 
och ansvar för att stoppa våldet”, be-
rättar Sara Gavelin. Hon är kurator 
på Enheten mot Våld i nära relatio-
ner i Trollhättan, som är ansvarig 
enhet för åtta kommuner varav 
Trollhättan och Vänersborg är två. 

Flera olika uttryck 
Det första man tänker på när 
man hör ordet misshandel är 
det fysiska våldet med knuffar, 
fasthållning, slag och spar-
kar. Men våld kan ta sig flera 
olika uttryck. Sara förklarar 
att våld i nära relationer ofta 
är ett mönster av handlingar 
som kan vara allt ifrån subtila 
handlingar till grova brott. 
Psykiskt våld, sexuellt våld, 
social utsatthet och materiell 
eller ekonomisk utsatthet är 
alla exempel på våld som före-
kommer i nära relationer. 

Våldet finns överallt
Våld i nära relationer drabbar 
både kvinnor och män. Men 
kvinnor drabbas oftare av upp-
repat och mer allvarligt våld. 
Förra året anmäldes 23 200 
fall av misshandel av kvinnor 
över 18 år. I 80 procent av fallen 
kände kvinnan den som skadat 
henne. Och enligt statistiken 
dödas 15 kvinnor varje år av en 
nuvarande eller tidigare part-
ner. Sara berättar att eftersom 
det inte är alla brott som an-
mäls så speglar inte statistiken 
den faktiska förekomsten: ”Det 
finns ett stort mörkertal, men 
det vi vet är att våld i nära re-
lationer är utbrett och vanligt 
förekommande, och det sker 
oavsett utbildningsnivå, kön, 
ålder och etnicitet. Det gäller 
både de som misshandlar och 
de som blir utsatta för våldet.”

Barn som  
utsätts för våld
Enligt Brottsförebyggande 
rådet, Brå, lever cirka 150 000 
barn i Sverige tillsammans 
med en förälder som blivit 
misshandlad av den andra för-
äldern. Ungefär tio procent av 
alla barn i Sverige har upplevt 
våld i hemmet någon gång. Fem 
procent har upplevt det ofta. 

Många barn som bevittnar våld 
blir också själva slagna. ”När 
ett barn hör en av sina föräldrar 
hota den andra till livet, så upp-
fattar barnet det som ett reellt 
dödshot, att det är verkligt”, 
säger Sara. ”Att bevittna våld 
hemma eller själv bli utsatt är ett 
trauma och barn som är med om 
det reagerar ofta med tystnad. 
De berättar helt enkelt ingenting 
om våldet om man inte ställer 
konkreta frågor. Därför är det 
väldigt viktigt att kuratorer kan 
möta barnet på rätt sätt.”

Varför stannar man?
Att utsättas för fysiskt, psykiskt 
eller sexuellt våld kan bidra till 
ökad risk för olika former av psy-
kisk och fysisk ohälsa. Därför 
kan det vara svårt för utomstå-
ende att förstå varför en kvinna 
stannar i en destruktiv relation. 

”Att bli utsatt för våld är psykiskt 
nedbrytande. Efter ett tag nor-
maliseras våldet och blir en del 
av en vardag.”, förklarar Sara, 
”Att man har starka känslomäs-
siga band till den som misshand-
lar gör det också svårare att 
lämna. Och om det förekommer 
perioder utan våld hoppas man 
att relationen ska bli bättre och 
att övergreppen ska sluta.” Det 
som gör att man ändå bryter är 
ofta när våldet eskalerat så att 
man till slut fruktar för sitt liv el-
ler att ett barn eller någon annan 
närståendes säkerhet hotas. 

Förra året 
anmäldes  
23 200 fall av 
misshandel av 
kvinnor över  
18 år.

Det finns ett  
stort mörkertal, 

men det vi vet  
är att våld i nära 

relationer är 
utbrett och vanligt 

förekommande, 
och det sker 

oavsett 
utbildningsnivå, 

ålder och  
etnicitet.
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Sara Gavelin, kurator på Enheten  
mot Våld i nära relationer i Trollhättan. 



Stopp!
Vänersborgsbostäder har tagit  Vänersborgsbostäder har tagit  

fram verktyg och information för hur fram verktyg och information för hur 
du som granne kan agera om du du som granne kan agera om du 
misstänker att någon råkar illa ut.misstänker att någon råkar illa ut.

Vid oro, ring alltid vår störningsjour Vid oro, ring alltid vår störningsjour 
0521- 260 260 0521- 260 260 och till Polisen. Om det och till Polisen. Om det 
inte innebär någon fara för dig själv kan inte innebär någon fara för dig själv kan 
du knacka på hos grannen och vid du knacka på hos grannen och vid 
behov – hämta och ta hjälp av  behov – hämta och ta hjälp av  

fler grannar. fler grannar. 

Är du orolig för att ett barn far illa, ring Är du orolig för att ett barn far illa, ring 
socialtjänsten socialtjänsten 0521 – 72 10 000521 – 72 10 00 och gör  och gör 

en orosanmälan. en orosanmälan. 
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Notiser & Nytt

Daniels jobb är att du och dina grannar 
trivs och känner er trygga.
Om du upplever problem i ditt kvarter eller känner dig orolig Om du upplever problem i ditt kvarter eller känner dig orolig 
och otrygg på något sätt så är det vår Trivsel- och trygghets-och otrygg på något sätt så är det vår Trivsel- och trygghets-
värd Daniel Regeskog som du ska prata med. Hans jobb är att värd Daniel Regeskog som du ska prata med. Hans jobb är att 
se till att du och dina grannar trivs och känner er trygga  se till att du och dina grannar trivs och känner er trygga  
hos oss på Vänersborgsbostäder. hos oss på Vänersborgsbostäder. 

Daniel RegeskogDaniel Regeskog, Trivsel- och trygghetsvärd , Trivsel- och trygghetsvärd 
E-post: daniel.regeskog@abvb.se E-post: daniel.regeskog@abvb.se 
Telefon: 0521-260 298  Telefon: 0521-260 298  

Känner du dig orolig för ett barn? 
Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande 
barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre 
samhälle för barn. Du som är vuxen och har frågor eller känner samhälle för barn. Du som är vuxen och har frågor eller känner 
oro för ett barn kan höra av dig till deras kuratorer på telefon oro för ett barn kan höra av dig till deras kuratorer på telefon 
077-150 50 50, vardagar 9-12. Du kan också få stöd på arabiska 077-150 50 50, vardagar 9-12. Du kan också få stöd på arabiska 
på telefon 077-448 09 00, tis-tors 9-12. på telefon 077-448 09 00, tis-tors 9-12. 

Kvinnojouren Duvan har tystnadsplikt
Kvinnojouren Duvan är en ideell förening som i över 35 år Kvinnojouren Duvan är en ideell förening som i över 35 år 
arbetat för att stötta kvinnor och barn som utsatts för miss-arbetat för att stötta kvinnor och barn som utsatts för miss-
handel, kränkningar, hot, hedersrelaterat våld och trafficking. handel, kränkningar, hot, hedersrelaterat våld och trafficking. 
Behöver du hjälp kan det kännas tryggt att veta att du alltid Behöver du hjälp kan det kännas tryggt att veta att du alltid 
kan vara anonym, alla har tystnadsplikt och det förs aldrig kan vara anonym, alla har tystnadsplikt och det förs aldrig 
någon journal. Du når Kvinnojouren på telefon 0520-398 70 någon journal. Du når Kvinnojouren på telefon 0520-398 70 
mån-tors 18-21. Du kan även ringa till Enheten för våld i nära mån-tors 18-21. Du kan även ringa till Enheten för våld i nära 
relationer på telefon 0520-49 54 00, vardagar 8-16. relationer på telefon 0520-49 54 00, vardagar 8-16. 

Är du under 18 år och  
behöver någon att prata med?
Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en 
kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver 
hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen är alltid öppen - även hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen är alltid öppen - även 
på natten.på natten.

Vid akuta lägen, ring alltid 112
PolisenPolisen (ej akut): 114 14  (ej akut): 114 14 
TerrafemTerrafem (telefonjour på flera språk): 020-52 10 10  (telefonjour på flera språk): 020-52 10 10 
Kvinnofridslinjen:Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50  020-50 50 50 
Socialjouren Fyrbodal:Socialjouren Fyrbodal: 0522-69 74 44 0522-69 74 44

Vänersborgsbostäder följer barnkonventionen. Och stöder Bris.
Barnkonventionen förbinder staten, statliga myndigheter, regioner, kommuner och kommunala bolag Barnkonventionen förbinder staten, statliga myndigheter, regioner, kommuner och kommunala bolag 
som vårt, att säkerställa barnets rätt i samhället. Men vi hade följt konventionen även om vi inte hade varit som vårt, att säkerställa barnets rätt i samhället. Men vi hade följt konventionen även om vi inte hade varit 
tvunga till det. Det är ett av våra viktigaste uppdrag och vi har valt att stötta Bris under hela 2022.tvunga till det. Det är ett av våra viktigaste uppdrag och vi har valt att stötta Bris under hela 2022.

Att ta sitt ansvar 
I Sverige har det funnits behandlingsprogram för dömda våldsut-
övare sedan 1980-talet. Utöver dessa finns det flera frivilligorga-
nisationer och mansjourer i Sverige som erbjuder hjälp. Sara be-
rättar att på samtalsmottagningen i Trollhättan kan man få stöd 
i sin situ ation och råd om hur man kan leva ett liv fritt från våld: 
”Vi erbjuder både individuella samtal och gruppverksamhet.”

Vad säger lagen?
Lagen om grov kvinnofridskränkning fokuserar på upprepade 
kränkningar i form av vålds-, frids- eller sexualbrott som en man 
begår mot en kvinna i en nära relation. Brotten som omfattas av 
lagen är exempelvis misshandel, olaga hot, olaga tvång, sexuellt 
eller annat ofredande samt sexuellt utnyttjande. 

Den 1 juli 2013 ändrades lagen till att också omfatta skadegörelse-
brott och överträdelse av kontaktförbud. Straffet för grov kvin-
nofridskränkning är som lägst fängelse i nio månader och som 
högst fängelse i sex år. Att utsätta barn för att bevittna våld i nära 
relationer har tidigare inte varit ett brott enligt lagen, men den 1 
juli 2021 infördes en lag om barnfridsbrott. Det betyder att det är 
straffbart att utsätta barn för att bevittna till exempel vålds- och 
sexualbrott. Barnfridsbrott kan ge fängelse upp till två år och ett 
grovt barnfridsbrott upp till fyra år. 

Våga fråga! Våga lyssna! 
Att finnas där, våga ställa frågor, bryta isoleringen och vara ett 
stöd kan vara avgörande för att någon till slut vågar ta sig ur en 
destruktiv relation. ”Det är en process som ibland kan ta lång 
tid. Lyssna utan att ha förutfattade meningar och försök finnas 
kvar även om kvinnan går tillbaka till mannen”, säger Sara. 
”Men är du som vän eller granne akut orolig för att någon råkar 
illa ut så är det bara att ringa Polisen eller knacka på. Vågar du 
inte knacka på dörren så banka i väggen. Du kan också be andra 
grannar om hjälp så att ni gör det tillsammans.” * 

Vågar du 
inte knacka 
på dörren 
så banka i 
väggen. 

Behöver du hjälp?  
Ring Enheten mot våld i nära  

relationer: 0520-49 54 00.  
Du kan vara anonym, inga 

avgifter tas ut, inget  
registreras eller journalförs. 

Sedan 1 juli 2021 är det förbjudet att utsätta barn för att bevittna till exempel vålds- och 
sexualbrott. Om du ser eller hör något som gör dig orolig, tveka inte att kalla på hjälp.



Kaffe smakar bäst i tunna koppar”, 
säger Margith när vi slår oss ner 
vid köksbordet. Servisen är en 
bröllopsgåva från när hon och 
hennes man gifte sig på 1950-talet. 

Och trots att Margith nu levt utan sin man i 36 
år har hon varit långt ifrån ensam. Den ljusa 
tvårummaren är fylld med minnen, hälsningar 
och fotografier. På kylskåpet hänger bilder på 
barn, barnbarn och barnbarnsbarn. ”Här sätter 
jag det käraste jag har”, 
säger Margith. 
Här i Vänersborgsbostäders 
nybyggda fastighet på Öster-
gatan har hon bott i fyra år. 
Hon uppskattar närheten till 
stan och till parken. ”Under 
pandemin när vi inte kunde träffas inomhus så 
möttes jag och mina väninnor nere vid Skräck-
lan. Vi tog med oss kaffe och satt på varsin bänk 
och pratade.” 

Brodyr, bakning och barnbarn 
Både väggbonaden och den vita spetsduken på 
bordet har Margith broderat och sytt själv: ”Det 
var min faster som lärde mig när jag var liten.” 
Medan vi mumsar i oss kakor berättar Margith 
att hennes bakverk är populära både bland 
släkt och vänner. ”Just de här kakorna kallar 
jag för Jennys kakor”, säger Margith och pekar 
på kakfatet. Namnet kommer från ett av hennes 
barnbarn, som älskade just de kakorna när hon 
var liten. 

Gymnastik, cykling och körsång
”En sommar cyklade jag 180 mil”, berättar 
Margith stolt. Men nu när det inte går längre 
tycker hon att det är skönt att bo mitt i stan 

och nära Skräcklan. 
Margith har jobbat 
inom IOGT-NTO och 
på Kvinnojouren. 
Fram tills hon fyllde 

86 år sjöng hon i kör och hon var även aktiv 
inom gymnastik i över 40 år. Plötsligt reser sig 
Margith upp och böjer sig framåt så att händerna 
når golvet. ”Det är tack vare gymnastiken som 
jag fortfarande klarar av att göra så”, skrattar 
hon. Hela vårt möte är fyllt av skratt och härliga 
anekdoter. Vi går där ifrån fyllda av energi och 
hoppas att vi själva kan få vara som Margith när 
vi närmar oss hundra. * 

Småkakor, 
kaffe och  
livsglädje.

När DP hälsar på Margith Leijon 
på Östergatan 24 står finporslinet 

framdukat på köksbordet tillsammans 
med en buffé av smarriga småkakor 
som hon bakat själv. Att hon snart 

fyller 93 år är svårt att greppa, för en 
piggare och mer aktiv pensionär är 

det sällan man möter. 

En sommar 
cyklade jag 
180 mil.

Här sätter 
jag det 
käraste  
jag har.TEXT FIA ERIXON FOTO JERRY LÖVBERG

Margith Leijon är en av Vänersborgsbostäders äldsta 
hyresgäster. Hon har bott i sin tvåa i Nordstan sedan 
2017 och vi hoppas att hon vill stanna hos oss. 
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Genom en bred samverkan kan vi 
arbeta framgångsrikt med trygg-
hetsfrågorna”, säger Jill Stor som är 
näringslivschef i Vänersborg. ”Det 
är ett komplext och utmanande 

arbete, där vi inom kommunen behöver ta hänsyn 
till flera saker i vårt arbete. Allt från politis-
ka beslut, till ekonomiska förutsättningar och 
prioriteringar”, fortsätter Jill. ”Samtidigt är det 
viktigt att vi når ut med vårt arbete och att du som 
vänersborgare förstår vad det är vi gör och känner 
dig delaktig.”

Ett systematiskt arbete  
för ökad trygghet
”I Vänersborg samverkar kommunen och Poli-
sen genom något som kallas för medborgarlöfte”, 
berättar Per Edensvärd, säkerhetssamordnare i 
Vänersborg. ”Det gemensamma medborgarlöftet 
handlar om att ta tillvara på det engagemang som 
finns i samhället, arbeta brottsförebyggande och 
trygghetsskapande och involvera vänersborgar-
na i det som sker.” Per fortsätter att förklara hur 
arbetet går till: ”Tillsammans med Polisen beslu-
tas ett eller flera fokusområden som vi arbetar 
systematiskt med i medborgarlöftet. Vi börjar med 
att samla in fakta för att skapa oss en lägesbild. 
Den informationen ligger sedan till grund för 
vilka brottsförebyggande och trygghetsskapande 
aktiviteter vi kan göra.” 

En trygg stad och kommun  
oavsett var du bor
Sanden och Torpaområdet har varit fokusom-
råden för medborgarlöftet 2021. ”Sanden är 
Vänersborgs största eventområde och vår största 

båthamn. Men det är också ett område där våra 
ungdomar gärna vistas och vi behöver skapa 
förutsättningar för en ökad vuxennärvaro. ”Efter 
samtal med personer som bor och vistas i bostads-
området Torpa, har det framkommit att fler upple-
ver otrygghet där, än i andra delar av kommunen, 
berättar Per. 

”Det är viktigt att alla ska känna sig trygga oavsett 
var man bor. Därför har vi jobbat med att först 
identifiera orsakerna till den upplevda otrygghe-
ten och arbetar nu för att skapa åtgärder för att 
minska otrygghet eller hantera andra utmaningar 
som vi har fått till oss”. Föregående år, alltså 2020, 
var det Sportcentrum och Brålanda som var i 
fokus för Medborgarlöftet och Per berättar att 
de, genom att ställa upp tydliga mål och arbeta 
tillsammans, bland annat lyckades få ner brotts-
ligheten vid Sportcentrum med 2/3-delar. 

Viktigt att vi vuxna är på plats
”Vi vet att den bästa vägen att lyckas är genom 
samverkan mellan kommun och Polis, men också 
med föräldrar och andra som bor och är verksam-
ma i våra utvalda områden”, säger Per. Trygghets-
vandringar är ett exempel på relationsbyggande 
vuxennärvaro. ”Vuxna människor som bryr sig 
och visar respekt för ungdomarna får ofta respekt 
tillbaka. Detta skapar goda relationer som i sin tur 
ökar den upplevda tryggheten på stan.”

En levande, attraktiv  
och hållbar stadskärna
”Trygg miljö är av de sex arbetsområden som står 
med i stadskärnas platsutveckling”, berättar Jill. 
I våras beviljade Tillväxtverket drygt 2 miljoner 

Med  
löfte om 
trygghet.
Per Edensvärd och Jill Stor arbetar båda på Vänersborgs 
kommun. Per som säkerhetssamordnare och Jill som 
näringslivschef. DP bjöd med dem på en promenad  
i Plantaget för att prata om vad kommunen gör för att  
skapa ett tryggt och säkert Vänersborg.

TEXT FIA ERIXON  
FOTO JERRY LÖVBERG

”Det handlar om 
att skapa platser 
som man längtar 
till och som man 
inte vill lämna 
när man väl  
är där.”
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Vi flyttar till 
Tuppen! 
Från att ha varit utspridda i olika lokaler i Från att ha varit utspridda i olika lokaler i 
staden kommer Vänersborgsbostäder att staden kommer Vänersborgsbostäder att 
flytta hela verksamheten till nyrenoverade flytta hela verksamheten till nyrenoverade 
och lättillgängliga lokaler på Torpavägen 1. och lättillgängliga lokaler på Torpavägen 1. 
Just nu pågår ett ombyggnadsarbete som Just nu pågår ett ombyggnadsarbete som 
ska vara klart sommaren 2022. Då är du ska vara klart sommaren 2022. Då är du 
välkommen dit! välkommen dit! 

Check! – hur långt har vi kommit?
Vartannat år gör vi en hyresgästundersökning för att stämma av läget med er som bor hos oss. Resultaten och våra  

planerade insatser för kommande år samlas och redovisas i Check! som skickas ut till alla hyresgäster en gång varje år. 
Här är en lista över punkter vi redan har checkat av och några som kommer att ågärdas under 2022: 

Centrum, Nordstan, 
Holmängen, Blåsut

MÅLNING AV TR APPHUS
Gasverksgatan 8-16
Södergatan 7 
RENOVERING AV T VÄTTSTUGOR 
Gasverksgatan 8-16 
Södergatan 7 
ERBJUDANDE AV KÖKSTILLVAL 
Karlslundsgatan 2-6
Kronog 55-59
Skansgatan 3-5, 
Sommarhemsvägen 36-38 
Skogsvägen 35-37 
Åkervägen 4
SÄKERHETSDÖRR AR, 
Sandmarksgatan 14-18

Egnahem,  
Reuterskiöldska, Storgatan

RENOVERING AV LEKPL ATS 
Marierovägen 18 A-B 20-26
Rådmansgatan 5-7
SÄKERHETSDÖRR AR 
Bangatan 2 och 6
FASADT VÄTT
 Adolf Andersonsgatan 7, 9, 11, 12, 14, 16

Torpaområdet

SÄKERHETSDÖRR AR
Kastanjevägen 2-36 
NY TT L ÅSSYSTEM
Almgatan 82-220
Poppelvägen 24-44
FORTSATT GÅRDSUPPRUSTNING
Kastanjevägen 3-55 

Onsjö, Roddaregatan

FORTSATT MARKFÖRBÄTTRING 
Agnesborgsvägen 1-95

Vargön

INVÄNDIGT UNDERHÅLL
Tors väg 1-11 och 2-12 
BY TE ENTRÉDÖRR AR
Valhallavägen 1-39
RENOVERING HISSAR
Tors väg 1-11 
RENOVERING GÅRD
Valhallavägen 1-39

På gång under 2022:

MÅLNING AV TR APPHUS 
Storgatan 28-30
Valhallavägen 1-39
Gasverksgatan 18
BY TE AV L ÅS 
Björkholmsgatan 16-34 
Sandmarksgatan 14
TAKBY TE OCH SOLCELLER 
Lärovägen 2-10 och 12-30
SÄKERHETSDÖRR AR
Valhallavägen 1-39
INVÄNDIGT UNDERHÅLL 
(byte av golv vid behov och målning)
Kronogatan 55-59 
Karlslundsgatan 2-6
Storegårdsvägen 27-31

Här ser du delar av det vi har genomfört och det vi planerar i våra bostads- 
områden. Vi uppdaterar löpande våra planer och insatser. Följ gärna fram- 
stegen 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

BRANDVARNARE  
– en bra och enkel livförsäkring
Varje lägenhet hos Vänersborgsbostäder är utrustad 
med brandvarnare. Men det är du som hyresgäst som 
ansvarar för den. Kontrollera med jämna mellanrum att 
den fungerar med hjälp av testknappen. Om den inte 
fungerar gör du en felanmälan. Skaffa gärna automa-
tiska sms-påminnelser på skyddadigmotbrand.se. 
Då får du en påminnelse  varje år i din telefon, om att 
kontrollera din brandvarnare.

Ställ inga saker i trapphuset
Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg 
in om det brinner. Därför ska utrymmet hållas fritt från 
barnvagnar, cyklar och annat som gör det svårt att 
komma fram och förbi. För att minska risken för anlag-
da bränder ska inte heller något brännbart material stå 
i trapphuset. Av samma skäl är det viktigt att hålla låst 
till vind, källare och garage.

kronor i stöd för att skapa ett långsiktigt arbe-
te inom hållbar platsutveckling i Vänersborg. 
”Platssamverkan är en metod för hur vi tillsam-
mans ska skapa mesta möjliga gemensamma 
nytta av det offentliga rummet både för invånare 
och besökare”, fortsätter Jill. ”Det inkluderar 
fastighetsägare, näringsidkare och andra som 
har stadskärnan som sin hemmabas.” Jill förkla-
rar att det är viktigt att skapa delaktighet där alla 
känner att de får vara med och kan bidra. ”Det 
handlar om att skapa platser som man längtar till 
och som man inte vill lämna när man väl är där.”

Följ Vänersborgs  
arbete på Facebook
Vill du läsa mer om trygghetsarbetet inom  
Vänersborgs kommun står det en hel del på  
vanersborg.se. Du kan också följa Vänersborgs 
kommun på Facebook. Sidan har utsetts till en 
av de allra bästa bland Sveriges alla kommuner. 
Grattis och bra jobbat, säger vi på DP. *

Tänk lite extra på  
brandsäkerheten i jul.

Jill Stor och Per Edensvärd arbetar med stadskärnas 
platsutveckling och kommunens medborgarlöfte om  
trygghet i Vänersborg.

Under våren 2022 är det dags för en ny  
enkätundersökning. Då kan du lämna dina  
synpunkter på förbättringar du tycker att  

vi bör genomföra under 2022-24.

I 1312 I    

Det är mysigt med levande ljus, särskilt under våra 
mörka vintermånader. Glöm bara inte att ta ansvar 
för ljusen du tänt för att undvika att olyckan är 
framme.

• Lämna aldrig ljusen obevakade.
• Låt dem inte brinna ner helt.
• Somna inte ifrån ditt levande ljus.
• Se till att ljusen står stadigt i sina ljusstakar



”Jag har alltid älskat 
att stå i köket och 

baka, men tyvärr kan 
man ju inte alltid äta 

upp allt själv.” 

Innanför dubbeldörrarna i familjen Olssons 
garage möts vi av härliga julstjärnor på 
väggen och hyllor fyllda med ljusstakar, 
stearinljus, tomtar, julgranspynt, glögg och 
hembakta kolor. Sofia står bakom kassan 

och piffar till en julljusstake. Och på bänken 
bredvid kassan har hon dukat upp med smarriga 
bakverk. ”Jag har mina stammisar som kommer 
hit varje helg för att köpa färska baguetter, bröd 
och olika sorters bullar med sig hem”, berättar 
Sofia. ”Men nu är det dags för lussebullarna och 
vörtbröden. Det ska bli kul att få baka lite annat 
en period.” 

Allt började med Sofias kolor 
Sofia Olsson älskar att baka och drömmen om en 
egen gårdsbutik vaknade till liv för ungefär fyra 
år sedan när Sofias man tyckte att hon skulle sälja 
sina goda bakverk. ”Jag har alltid älskat att stå i 

köket och baka, men tyvärr kan man ju inte alltid 
äta upp allt själv.” Sofia startade sin verksamhet 
med att sälja sina numera berömda kolor på olika 
julmarknader. Men för två år sedan bestämde hon 
sig för att röja ut i garaget och göra plats för sin 
dröm. En egen gårdsbutik mitt i stan. 

Inspirerat av Anne på Grönkulla
När Sofia var liten döpte on sitt barndomshem 
till Grönkulla efter tv-serien Anne på Grönkulla. 
”När jag startade min första blogg, så tyckte min 
man att just det namnet passade bra och sedan 
dess har det fått följa med”, förklarar Sofia. Idag 
jobbar Sofia deltid som ekonomiansvarig på VHC. 
Gårdsbutiken håller hon öppet varje torsdag-lör-
dag. DP rekommenderar verkligen ett besök, men 
du kan även hälsa på i Fröken Grönkullas butik 
digitalt, på hemsidan; frokengronkulla.se * 

En julig  
gårdsbutik  
i garaget. 

TEXT FIA ERIXON  
FOTO JERRY LÖVBERG

Följ gärna Fröken Grönkulla på Instagram också: @frokengronkulla_gardsbutik.

Vädret är inte det allra bästa när DP hälsar på i Fröken Grönkullas gårds- 
butik på Axel Roos gata 2 i Vänersborg. Men desto mysigare blir det när vi kliver 

innanför dörrarna i det omgjorda och ombonade garaget som så här års är  
till brädden fyllt med julstämning.
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Klä dig varmt, klipp ur kupongen och kom till Arena Vänersborg. Vi finns på plats i Klä dig varmt, klipp ur kupongen och kom till Arena Vänersborg. Vi finns på plats i 
entrén och byter din kupong mot en ståplatsbiljett till matchen mellan Vänersborg och entrén och byter din kupong mot en ståplatsbiljett till matchen mellan Vänersborg och 
Edsbyn. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Tillsammans hejar vi fram IFK!Edsbyn. Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Tillsammans hejar vi fram IFK!

(OBS! Begränsat antal biljetter.)(OBS! Begränsat antal biljetter.)

Bio under jullovet! 
Lördagen den 8 januari kl 12 Lördagen den 8 januari kl 12 kan du som är vår hyresgäst gå på bio och se Sing 2 för kan du som är vår hyresgäst gå på bio och se Sing 2 för 
bara 20 kr/biljett. Du får också bra pris på popcorn (liten) + dricka för 25 kr (ord pris: 35 bara 20 kr/biljett. Du får också bra pris på popcorn (liten) + dricka för 25 kr (ord pris: 35 
kr). Filmen visas i stora salongen på Sagabiografen och du köper biobiljetten och kr). Filmen visas i stora salongen på Sagabiografen och du köper biobiljetten och 
betalar med swish hos oss i Vänersborgsbostäders kontor på Vallgatan 13. Biljetterna betalar med swish hos oss i Vänersborgsbostäders kontor på Vallgatan 13. Biljetterna 
finns hos oss den 3 december, efter kl 13.30. Sing along!finns hos oss den 3 december, efter kl 13.30. Sing along!

En ljusfestival med 
Hjälpande händer!
Under Ljusfestivalen presenterade Hälpande Under Ljusfestivalen presenterade Hälpande 
Händer sitt projekt med vackra, handgjorda Händer sitt projekt med vackra, handgjorda 
ljuslyktor. Vänersborgsbostäder var värdar för ljuslyktor. Vänersborgsbostäder var värdar för 

kvällen och välkomnade alla 80 barn som fick åka kvällen och välkomnade alla 80 barn som fick åka 
chartrad buss från Kastanjevägen till Skräcklan. chartrad buss från Kastanjevägen till Skräcklan. 
Ahlmark Adel bjöds upp på scenen och fick berätta Ahlmark Adel bjöds upp på scenen och fick berätta 
om intergrationsklubbens arbete.  Förtjänsten från om intergrationsklubbens arbete.  Förtjänsten från 
lyktorna som såldes, tändes och placerades på lyktorna som såldes, tändes och placerades på 

Jakobben går dels till arrangören VIF och dels till det Jakobben går dels till arrangören VIF och dels till det 
fortsatta, fina integrationsarbetet som barnen gör.  fortsatta, fina integrationsarbetet som barnen gör.  

Det stöttar vi i Vänersborgsbostäder.Det stöttar vi i Vänersborgsbostäder.

DIN BANDY-
 

BILJETT
VÄNERSBO

RG  

- EDSBYN

VARSÅGOD:

Vi bjuder på  
bandy, glögg och 
pepparkakor! 

BiljettkupongBiljettkupong
Plats: Plats: Arena Vänersborg  Arena Vänersborg  
Datum:Datum: Lördag 2022-01-15   Lördag 2022-01-15  
Tid:Tid: 17:00 17:00

Gäller för en person.Gäller för en person.

NamnNamn ................................................................................................................. .................................................................................................................

AdressAdress ................................................................................................................ ................................................................................................................

ifkvanersborg.seifkvanersborg.se

DIN JULBIO
- 

BONUS
SING 2 - 20 K

R

VARSÅGOD:

Erik Torstensson, Ljusfestivalens konferencier  
intervjuade Ahlmark Adel, som representerade  
alla barn i Hjälpande händer. 

Tomteparaden  
i Brålanda – en populär 

julklassiker.
Den första lördagen i december 1952 genomfördes Den första lördagen i december 1952 genomfördes 
den första tomteparaden i Brålanda. Sedan dess den första tomteparaden i Brålanda. Sedan dess 
fylls gatorna med tusentals tomtar och musik varje fylls gatorna med tusentals tomtar och musik varje 
år. 2002 slog paraden världsrekord med hela 2 658 år. 2002 slog paraden världsrekord med hela 2 658 
tomtar. Årets upplaga blev också något alldeles  tomtar. Årets upplaga blev också något alldeles  
extra. Äntligen fick alla tomtar träffas igen.  extra. Äntligen fick alla tomtar träffas igen.  
Och nästa år ses vi väl i tåget? Luvor på!Och nästa år ses vi väl i tåget? Luvor på!

69:E ÅRET
2021

SEDAN 1952
:

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

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

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


