
I en tvåa på Lyckhemsgatan bor Julia med 
sina kattungar och pojkvännen hon fann i 
arméns fältkök.  De delar med sig av recept 
för hur man tar vara på varandra och på 
resurserna när det är lite kärvt. SID 4

Med katter  
och kärlek i två  
rum och kök.

Vad kostar myset?
Vi har mätt upp elåtgången för våra 
vanligaste lysande julpynt. SID 10 

Tre i tuff förhandling
När hyrorna ska sättas träffas Hyres-
gästföreningen, Vänersborgsbostäder 
och Fastighetsägarna för att komma 
överens. SID 21

När goda råd är dyra
Vi tipsar om smarta idéer för tider när 
mycket är dyrare än vanligt. SID 8 + 20 

Check på årets hyres-
gästundersökning
Vi redovisar svaren vi fått från er, våra 
hyresgäster, om hur ni trivs, vad ni vill 
förbättra och annat viktigt. SID 13
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Gunnar Johansson, vd 
Vänersborgsbostäder 
0521 – 260 260 
gunnar.johansson@abvb.se

Att spara energi 
har blivit en 
plånboksfråga

Hemma hos mig har vi förändrat vårt sätt att leva 
– små steg som har varit enkla att ta, men som 
faktiskt får en stor påverkan. Vi tvättar när 
maskinen är full, vi släcker när vi inte är i rummet 
och duschar snabbare. Fler förslag på vad man 
själv kan göra i vardagen hittar du på sid 20. 

Vad kan man göra för att klara sig  
genom krisen?
I årets sista nummer av DP bjuder vi på tips och 
råd, i både stort och smått. Du kan bland annat läsa 
om vad du kan få hjälp och stöd med hos kommu-
nens konsumentvägledare, energirådgivare och 
budget- och skuldrådgivare på sid 8. Att se över 
sina matinköp och laga gott, men billigt, är ett sätt 
att få hushållskassan att räcka längre. Träffa Julia 
som är van vid att tänka klokt vad gäller matbud-
geten på sid 4. 

Hur påverkas hyran av  
de höga energipriserna?
Uppvärmning och el står för en betydande del av 
Vänersborgsbostäders kostnader och prisföränd-
ringar kommer att få genomslag på hyran. Men 
genom att vara sparsamma med våra resurser kan 
behovet av  höjda hyror minska. Fördelen med 
höga energipriser är att det blir lönsamt att spara. 
I skrivande stund pågår ett intensivt arbete med 
underhållsplanering och budget för 2023. När vi är 
klara med detta påbörjas en diskussion med 
Hyresgästföreningen gällande hyran för 2023. Läs 
mer om detta på sid 21. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla våra medarbetare 
och hyresgäster för ett fint 2022. Ta hand om er! 

Spara energi har under många år kopplats ihop med vad vi kan göra för att minska vår 
negativa påverkan på miljön. Och ur det perspektivet har vi på Vänersborgsbostäder 
pratat energitips i många år. Men de skenande elpriserna slår nu hårt mot oss alla och 
att spara energi har alltmer blivit en plånboksfråga. 
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Från fältkock till  
fastighetsvärd

Det är riktigt ruskväder ute i slutet av 
oktober när DP hälsar på Vänersborgs-
bostäders fastighetsvärd Julia Ohlsson 
och sambon Oskar Andersson för att 
prata om deras smarta sätt att laga mat 
med liten budget. 

TEXT FIA ERIXON  
FOTO JERRY LÖVBERG
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Julia Ohlsson och 
Oskar Andersson 
träffades under 
sin värnplikt när 

de båda gjorde sin 
befattningsutbildning 
på marinbasen i 
Karlskoga. Julia tjänst-
gjorde sedan som 
militärkock i helikop-

terflottiljen och Oskar som det samma, fast i 
amfibiebataljonen. Efter värnplikten bestämde de 
sig för att flytta ihop och sedan januari i år bor de 
– tillsammans med två sockersöta kattungar – i en 
nyrenoverad tvåa hos Vänersborgsbostäder på 
Lyckhemsgatan i Vänersborg. 

Vardagsmat för 350 personer
När vi fick höra att Julia och Oskar gjorde lumpen 
som militärkockar blev vi naturligtvis nyfikna på hur 
det var. ”Först gick vi samma grundutbildning som 
alla får göra under tre månader. Efter det gick vi vår 
befattningsutbildning i nio veckor”, förklarar Julia 
och berättar att köken som de lagade mat i var 
omgjorda containrar: ”Det hände att vi fick laga 
frukost, lunch, mellanmål, middag för upp till 350 
personer.” Att laga mat till så många ger en bra 
förståelse för hur man hushåller med råvaror och 
får maten att räcka – inte bli över. 

Fastighetsbranschen för båda
Både Julia och Oskar jobbar idag inom fastighets-
branschen; Julia som fastighetsvärd på Väners-
borgsbostäder och Oskar ska precis byta jobb från 
ställningsbyggare till sanerare i Uddevalla. ”Jag 
visste inte vad jag ville bli efter skolan”, förklarar 
Julia. ”Först ville jag bli veterinär, men efter att jag 
sommarjobbat fyra somrar hos Vänersborgsbostä-
der så blev jag nyfiken på att fortsätta.” 

Laga mat från grunden
Även om båda är utbildade fältkockar är det Oskar 
som lagar maten hemma. ”Jag gillar inte att diska”, 
avslöjar Julia och förklarar att den som lagar maten 
också är den som tar hand om allt efteråt. ”Ja, fast då 
får ni tänka på att Julia får ta resten av lägenheten”, 
flikar Oskar in och skrattar. ”Jag tycker om att laga 
mat från grunden. Det blir både billigare och 
godare”, fortsätter Oskar. ”Och man blir stolt och 
känner att man har lyckats med något.”

Första egna hemmet
Julia flyttade från sin pappas lägenhet till lägenhe-
ten på Lyckhemsgatan. ”Den största skillnaden var 
väl att man fick upptäcka hur dyrt det är med allting. 
Mat och möbler kostar”, säger Julia. ”Och sen är det 
ju så tråkigt att tvätta.” För Oskars del var omställ-
ningen att flytta från Östersund till Vänersborg om 
möjligt ännu större. ”Just nu har jag fruktansvärd 

”Jag tycker om att laga mat från 
grunden. Det blir både billigare 
och godare”

Julia och Oskar har flyttat ihop i sin första gemensamma lägenhet hos Vänersborgsbostäder. De hjälps åt att få vardagen att gå ihop med 
matlagning, planering, städning och andra bestyr. Något de delar är matglädje och viljan att laga ekonomiskt och gott.
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Oskars pastatips
Bryt inte av – koka alltid pastan hel.

Salt som havet – använd rikligt med 
salt i pastavattnet.

Stormkoka – låt inte pastan  
småputtra, koka ordentligt.

Olja efteråt – ringla olja över pastan 
när den är klar så blir den mindre torr.

Al dente – koka pastan någon minut 
kortare än vad som står på paketet 
för att få precis rätt tuggmotstånd. 
Under tiden pastan blandas med 
varm sås fortsätter den nämligen att 
mjukna något.

Julias budgettips
Kort datum – du sparar massor på att 
köpa varor med kort datum. 

Medlemsrabatter – bli medlem hos 
flera butiker, jämför priser mellan 
butiker och utnyttja rabatter.

Flexibel inköpslista – skriv en inköps-
lista för att undvika spontanköp. Men 
var flexibel så att du kan byta ut 
exempelvis kött till det som är 
billigast för veckan.

Ris och pasta – billigt och enkelt. Du 
tjänar på att köpa storpack.

Korv, grytor, soppa och paj – enkla 
rätter som går att variera massor.

Baka eget bröd – mycket billigare och 
mycket godare.

Frys in pålägg – köp när det är 
kampanj och frys in.

Storkok och matlådor – laga mycket 
mat samtidigt och gör matlådor.

Kaffetermos – köp inte kaffe ute, 
brygg hemma och ta med i termos.

Vi jämför också priserna mellan olika 
affärer, men det vi sparar in mycket på är 
också att köpa mat med kort datum. 
Nästan allt går ju att frysa in.

6 I    



hemlängtan. Jag hörde häromdagen att den första snön 
redan har kommit.” Både Oskar och Julia älskar friluftsliv 
och allt som har med utomhus och snö att göra. 

Kort datum och rabattkuponger
Medan Julia lagar TikTok-pasta och Oskar knådar surdegs-
bröd pratar vi om deras strategi när det gäller att handla 
smart och billigt. ”Julia gillar att göra matlådor, men 
eftersom jag ofta är ute på jobb och äter i bilen blir det 
svårare för mig som inte kan värma maten någonstans”, 
berättar Oskar. Julia förklarar att de brukar skriva inköps-
listor, använda rabattkuponger och köpa varor med kort 
utgångsdatum. ”Vi har en lista på vad vi ska köpa, men vi 
är flexibla så om till exempel kyckling är billigare just den 
veckan tar vi det i stället för kanske köttfärs som vi tänkt 
från början. Vi jämför också priserna mellan olika affärer, 
men det vi sparar in mycket på är också att köpa mat med 

kort datum. Nästan allt går ju att frysa in.”

Nyår i Norrland 
Så här års går det ju inte att göra ett hemma-hos-reporta-
ge utan att fråga hur det blir till jul och Julia och Oskar 
planerar att fira julen hemma i Vänersborg. ”I mellanda-
garna åker vi upp till min familj och stannar över nyår. Det 
ska bli skönt att få komma hem en sväng”, avslutar Oskar. 
Och vi på DP tackar för titten (och tipsen) och önskar en 
riktigt god jul och ett gott nytt år.  

TIKTOK-PASTA OCH  

SURDEGSBRÖD (4 PORT) 

Ingredienser: 
2 vitlöksklyftor
2 förpackningar körsbärstomater eller  
babyplommontomater (á 250 g)
Ca 3–4 msk olivolja
3 tsk torkad basilika eller oregano
Salt
Peppar från kvarnen (tex pepparmix)
1–2 förpackning fetaost (á 250 g)
4 port valfri pasta (gärna spaghetti, 4 port 
motsvarar ca 300 g okokt)
1 kruka basilika (för smak och topping)

Gör så här:  
Sätt ugnen på ca 225 grader
Skala och riv vitlöksklyftorna.
Blanda tomaterna med vitlök, olivolja och 
oregano/basilika i en ugnsform. Krydda med 
salt och peppar efter smak.
Lägg fetaost i mitten av formen. (För mer smak 
välj 2 fetaostar). Sätt in formen i mitten i ugnen  
i ca 25 min.
Sätt på en kastrull med vatten och salt till 
pastan.
Koka pastan enligt förpackningens instruktion. 
Häll av pastan, men behåll ca 2–3 dl av 
kokvattnet för smak och redning.
Ta ut ugnsformen när osten och tomaterna ser 
lite mosiga ut.
Blanda/mosa fetaosten och tomaterna i 
ugnsformen, så att det blir en sås. Blanda ner 
pastan och späd ev. med kokvatten, lite i taget, 
tills pastan får en önskad krämig konsistens. 
Smaka av med salt och peppar.
Lägg färsk basilika ovanpå och servera pastan.

Receptet är vegetariskt och innehåller mjölkprotein. 

Vid gluten: välj glutenfri pasta. 
Vid laktos: välj laktosfri fetaost. 

Äggfri: välj äggfri pasta. 
Byt ut animalieprodukterna i pastan (ägg) och  

osten (mjölk) för att få en vegansk måltid.

Vårt bästa recept >
Man kan experimentera mycket med detta grund- 
recept. Ersätta eller lägga till ingredienser. Lägg 
exempelvis till oliver, honung, räkor, skinka, kött, 

kyckling. Du kan ta bort lite fetaost och addera sallads-
ost, creme fraiche, Philadelphiaost eller parmesan. Det 
går också att lägga till andra typer av kryddor ifall man 

vill eller extra oregano och vitlök för mer smak. 
Serveras gärna med bröd.

Receptet är enkelt att göra, billigt, funkar som matlåda 
och blir inte så mycket disk efteråt. Något som är bra 
att känna till är att man ska vara frikostig med vattnet 

då det lätt blir torrt om det får stå en stund, samt att det 
kan ta lite mer tid att få önskad effekt i en del ugnar.  

Brödet som Oskar bakade var surdegsbröd. Han 
gjorde det lätt den här gången eftersom det tar tid att 
göra degen, så han köpte en färdig surdegsblandning 

från Ica och utgick från den. I vanliga fall kan vi utgå 
ifrån Icas recept på Surdegsbröd och gå lite på 
magkänsla. Vi gillar salt så vi brukar ofta toppa  

brödet med lite salt.  
Hoppas det smakar! Julia & Oskar 
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Visste du att du kan få kostnadsfri hjälp 
med konsumentvägledning, budget- och 
skuldrådgivning och energirådgivning av 
Vänersborgs kommun? 

Har du frågor om köp av varor eller 
tjänster, har du hamnat i ekonomisk 
jobbig situation med skulder och annat 
eller bara vill få tips och råd kring hur du 

kan spara el?  Vänta inte med att höra av dig till oss!”, 
förklarar Tina Lundström, konsumentvägledare på 
Vänersborgs kommun. 

Konsumentvägledning
Konsumentvägledningen hjälper dig med allt från 
vilka rättigheter du har som konsument, till hur du 
gör när du vill klaga på något som blivit fel, vill ångra 
ett köp eller protestera mot en faktura. 

Kontakta: 

Tina Lundström, konsumentvägledare Vänersborgs 
kommun, 0521-72 10 99,  
konsument@vanersborg.se

Budget- och skuldrådgivning
Budget- och skuldrådgivningen hjälper dig med allt 
från att sätta upp en budget för ditt hushåll till hjälp 
att kontakta dem som har fordringar på dig och 
information, råd och stöd kring en eventuell 
skuldsanering. 

Kontakta: 

Budget- och skuldrådgivare Vänersborgs kommun, 
0521-72 24 60, 0521- 72 24 77,  
konsument@vanersborg.se

Energi- och klimatrådgivningen
Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med 
information, tips och råd kring allt från uppvärm-
ningssystem och ventilation till solceller och 
laddboxar för elbilar. 

Kontakta: 

Patrik Dokken, energirådgivare, Trollhättans stad 
och Vänersborgs kommun,  
0520-49 70 43,  
Patrik.dokken@trollhattan.se

Har du 
svårt att få 
vardagen 
att gå ihop?
Vänta inte med att kontakta  
oss på kommunen om du har 
frågor om hyra, energi eller  
om din ekonomi!
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Notiser & Nytt

Om något går sönder eller inte funkar… 
Våra fastighetsvärdar och reparatörer finns alltid nära till hands om du behöver hjälp med något.  
Är det akut så ringer du 0521-260 260 (knappval 2), men du kan självklart göra din felanmälan på 
Mina sidor. Där finns också tips på hur du kan lösa enklare problem på egen hand.
minasidor.vanersborgsbostader.se

Vill du få din hyresavi som  
autogiro, e-faktura eller PDF?
Autogiro: Pengarna dras från ditt konto den siste varje månad. Ett enkelt 
och säkert sätt att betala i tid. Anmälningsblankett hittar du på vår 
hemsida/Mina sidor.
E-faktura: Fakturan skickas till din internetbank där du godkänner 
betalningen. Anmälan gör du från din internetbank.
E-post: Om du inte vill ha en papperfaktura kan vi skicka hyresavin som 
en pdf till din mailadres. Hör av dig till oss så ordnar vi det.

Snart är alla tvättstugor  
och tvättmaskiner numrerade
För att underlätta för alla som bor hos oss att göra en tydligare felanmä-
lan, sätter vi nummer på alla tvättstugor och tvättmaskiner. När du har 
loggat in på Mina Sidor är det enkelt att göra en Felanmälan där. 
Vill du hellre ringa till oss gör du det på 0521–260 260 (knappval 2) 
vardagar kl. 07.30-12.00. 

Det mesta är enklare  
med nya Mina sidor
Den 20 oktober lanserade vi nya Mina sidor där du också kan hitta lediga 
lägenheter. I stället för lösenord loggar du in med ditt BankID (om du har 
ett svenskt personnummer). Här kan du se dina hyresavier, avtalsinforma-
tion och annan viktig boendeinformation. Nya avtal signerar du smidigt 
med BankID och i flera av våra fastigheter bokar du även tid i tvättstugan 
från Mina sidor. 

Ursäkta att vi tjatar:  
Kontrollera dina uppgifter
Har du kontrollerat så att det står rätt telefonnummer, e-postadress och 
annan information angivet på Mina Sidor. Det är viktigt att allt är korrekt så 
att all information som vi skickar ut kommer fram ordentligt.  
Du uppdaterar dina uppgifter under fliken "Mitt sökande" -> "Sökande-
profil" och även längre ner under fliken "Konto"-> "Mina uppgifter"

Saknar du BankID?
Har du svenskt personnummer men saknar BankID, så tar du kontakt 
med din bank för att få hjälp att skaffa ett. Om du ändå vill fortsätta logga 
in med lösenord är det bara att höra av dig till oss så skickar vi ut en 
aktiveringslänk för ditt konto.

KOLLA 
DINA UPP- 

GIFTER!
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TEXT FIA ERIXON FOTO JERRY LÖVBERG

.Julen närmar sig och du kanske har  
smyckat ditt hem med ljusslingor. Nu när 

elpriserna är så höga ville vi på DP ta reda på 
hur stor skillnad kostnaden blir om du  

använder LED-lampor i  julbelysningen 
istället för glödlampor. 

Nu 
tändas  
tusen  

julejus.  
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Åsa Johansson och Malin Karlsson skapade julstämning och 
pyntade granen tidigt för att kunna mäta hur mycket el som går 

åt varje år när vi lyser upp vintermörkret med ljusslingor, 
adventsstakar och stjärnor. 

Om du vill låna en elmätare under några dagar, för att se hur 
mycket energi som går åt hemma hos dig, så hör gärna av dig, 

så har vi några att låna ut på kundcenter på Torpavägen 1.

Vi riggade två julgranar, fyra ljusstakar och två 
adventssjtärnor med glödlampor och LED-lampor. 
Sen tände vi dem och mätte skillnaden i elåtgång. 

Granbelysning
I den ena granen satte vi en ljusslinga med 16 
glödlampor och i den andra satte vi en slinga med 
32 LED-lampor. 

Julstjärnor
Vi tände också en julstjärna med glödlampa och en 
stjärna med LED-belysning. 

Adventsljusstakar
Sen tände vi två adventsljusstakar med sju glöd-
lampor och två ljusstakar med sju LED-lampor i 
vardera ljusstake (= 14 lampor av varje sort). 

Elmätning
Vi lät julbelysningen lysa under 10 timmar/dygn i  
35 dagar och mätte elåtgången. Totalt lyste alltså 
alla lampor under 350 timmar. I vårt exempel har vi 
räknat med att elen kostar 3 kr /kwh. 

Resultat:
Glödlamporna drog sammanlagt:  
36,75 kwh (x 3 kr) = 110, 25 kr.

LED-lamporna drog sammanlagt:  
3,605 kwh (x3 kr) = 10,80 kr.

Skillnad: 99 kr och 45 öre! 

Du sparar nästan en hundralapp  
på att byta till LED-lampor, bara  
i julbelysningen.

Vad gör du för 
att spara el? 

Tipsa oss och vinn en egen elmätare!
Mejla ditt bästa elspartips till redaktion@abvb.se senast den 15/1 och 

vinn en elmätare (värde 150 kr). Vinnarbidraget koras i slutet av januari 
och publiceras sedan på vår facebook-sida. Vi kommer även att 

meddela dig som vinner via mejl. Lycka till! 

LÅNA  
EN SMART  
ELMÄTARE!

VINN  
EN SMART  
ELMÄTARE!
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Hur sätts  
elpriset och 
 varför går  
det upp 
Sedan hösten 2021 har elpriserna varit ovanligt höga  
i Sverige. Men vad beror det på̊ och hur sätts egentligen 
energipriserna? 

TEXT FIA ERIXON

Med elpriser som 
vissa gånger nått 
upp till nästan 8 
kronor/kWh under 

2022 är det svårt att tänka sig att 
vi här i Sverige har haft mycket 
lägre elhandelspriser jämfört 
med många andra europeiska 
länder. De höga elpriserna beror 
i huvudsak på två saker (Det 
ovanliga vädret spelar också in): 

1. Den fria europeiska  
elmarknaden

2. Höga priser på fossila 
bränslen

De höga priserna är en konse-
kvens av att Ryssland i stor 
utsträckning har strypt tillgång-
en på naturgas. Här hemma i 
Sverige är vi inte beroende av 
fossilgas, men när andra länder i 
Europa drabbats av minskad 
tillgång på fas så har efterfrågan 
på svensk el ökat och då även 
priserna. 

Ett europeiskt elsystem 
I Sverige har vi traditionellt sett 
haft relativt låga elpriser. Det 
beror dels på̊ att vi inte är så 
beroende av fossila bränslen och 
dels på en hög andel kraftverk 
(vatten- och kärnkraft). Men vårt 
elnät är sammankopplat med 
resten av Europa. 

Vi handlar helt enkelt med el 
över gränserna och hjälper 
varandra att ha tillräckligt med el 
till rimliga priser. Så som 
situationen är idag, med stor 
efterfrågan och höga priser på el 
i nästan hela Europa, så får även 
vi i Sverige höga elpriser. 

Hur sätter man  
elpriserna? 
El säljs och handlas per kilowatt- 
timme (kWh). Marknaden är 
komplex och styrs av en mängd 
olika komponenter, aktörer och 
faktorer. Både priset och produk-
tionen på̊ el sätts per timma. 

Priset styrs av prognoser på̊ 
tillgång och efterfrågan. Dessa 
prognoser görs ett dygn i förtid.  
I de nordiska länderna och 
Baltikum köps och säljs el på 
börsen genom Nord Pool. Så när 
efterfrågan går upp, eller när 
utbudet går ner, ökar priset. Det 
slutgiltiga priset som du får beror 
på vilket elavtal du har.

Har vi en elkris i Sverige? 
Nej, det har vi inte. I alla fall inte 
om man med elkris syftar på 
brist på el. Sverige är en av de 
största exportörerna av el i 
Europa. Däremot pågår en stor 
elbrist i Europa som påverkar 

Sverige genom att driva upp 
priserna. Det cirkulerar falska 
uppgifter om att det planeras för 
omfattande ransonering i vinter. 

Detta är en feltolkning av 
Svenska Kraftnäts analyser. 
Bortkoppling av elkunder är 
något som det länge funnits 
beredskap för som en sista 
nödåtgärd. Skillnaden i år är att 
risken har värderats upp något 
jämfört med tidigare år. Att 
hushåll kopplats bort helt från 
elnätet har aldrig hänt i Sverige, 
under modern tid. 

Vad kan jag, som  
konsument, göra för  
att undvika höga  
elräkningar? 
Enligt Our world data 2020 har vi 
i Sverige världens sjunde högsta 
elkonsumtion per capita. Ett 
historiskt lågt pris på el har gjort 
oss svenskar vana vid att 
använda mycket el. 

Visste du att så mycket som  
30 procent av ett hushålls totala 
el förbrukas av apparater och 
funktioner som står på, trots att 
de inte används eller behövs? Ett 
tips är att se över dina apparater 
därhemma, gärna mäta elåtgång 
och koppla ifrån stora eltjuvar 
när du inte använder dem. 
Elmätare kan du vinna eller låna 
hos Vänersborgsbostäder, läs 
mer på sid 11. Fler spartips finns 
på sid 20. 

Låna en elmätare  
och spåra upp eltjuvar 
hemma, se sid 11! 
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GUNNAR JOHANSSON
VD Vänersborgsbostäder

Att du som hyresgäst hos oss är engagerad och delar med dig av dina 
åsikter kring boendet är guld värt. En gång om året genomför vi därför 
en undersökning där våra hyresgäster ges möjlighet att svara på en rad 
frågor. Helt anonymt förstås. Genom att svara är du och dina grannar 
med och påverkar vårt förbättringsarbete och hur vi ska prioritera både 
vad gäller underhåll och investeringar. På följande sidor presenterar vi 
årets Check-resultat. Precis som tidigare år har vi summerat svaren både 
totalt och områdesvis, så att du kan se hur ni svarat just i ditt område. 

Check!
H Y R E S G Ä S T U N D E R S Ö K N I N G  2 0 2 2

Dina åsikter betyder 
mycket för oss
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BASTUBAN |  FJÄLLSKIVLINGEN |  GALLSOPPEN |  OXELN |  FLÄDERN |  KASTANJEN |  PENSÉEN |  CYPRESSEN  
 ALEN |  FÄNRIKEN |  HOLMÄNGS HAGE |  PLOMMONTRÄDET NARCISSEN |  LINNÉAN |  PIONEN |  NEJLIKAN 

Så här upplever våra hyresgäster  
att vi levererar på följande områden: Trend: 2022 2020 2018

Ta kunden på allvar - 91 % 91 % 89 %

Trygghet

➝➝

86% 87 % 82 %

Rent och snyggt

➝➝

80% 81 % 77 %

Hjälp när det behövs

➝➝

86% 90 % 86 %

Lägenhetens standard

➝➝

84% 85 % 78 %

Allmänna utrymmen - 88% 88 % 83 %

Utemiljö ➝➝ 80% 76 % 74 %

Information om vad som ska hända i 
fastigheten

- 85% 85 % 83 %

Nöjd-kund-index (NKI)  
sammanfattningsvis ➝➝ 96% 95 % 93 %

Centrum, Nordstan,  
Holmängen och Blåsut

Planerade arbeten 2023:
Utvändig målning Edsgatan 33-35, Kyrkogatan 28 A-G, Edsgatan 31, 37, 
Kronogatan 11-23
Markarbeten (entréer plattsättningar osv) Karlslundsgatan 2-6, 
Skansgatan 3-5, Kronogatan 55-59
Invändigt underhåll av väggar och golv Karlslundsgatan 2-6,  
Skansgatan 3-5, Kronog 55-59, Edsgatan 33-35, Kyrkogatan 28 A-G,  
Edsgatan 31, 37, Kronogatan 11-23 85%      

ÄR NÖJDA MED 
INFORMATION OM  
VAD SOM SKA HÄNDA  
I FASTIGHETEN

Check!  H Y R E S G Ä S T U N D E R S Ö K N I N G  2 0 2 2

Genomförda arbeten 
sedan 2020

Utveckla våra bostadsmöten och ta 
vara på våra hyresgästers åsikter och 
synpunkter
Målning av plåt på tak och fasad, 
Duellvägen 10-108

Målning av trapphus, Gasverks gatan 
8-16, Södergatan 7

Renovering av tvättstugor, 
Gasverksgatan 8-16 och Södergatan 7

Delvis genomförd invändig renovering, 
Edsgatan 31 + 37, Kronogatan 11-23 och 
Kyrkogatan 28
Taggsystem,  
Norra Järnvägsgatan 4-8

Erbjudande av kökstillval, kvarteret 
Plommonträdet, Fjällskivlingen och 
Gallsoppen
Utökning med en tvättstuga, 
Gasverksgatan 3

Bättre trappstädning och tillsyn av källare

Säkerhetsdörrar, Sandmarksgatan 14-18

Svaren kommer från hyresgäster i  
896 lägenheter på följande adresser:

Norra Järnvägsgatan 4-8 A-B
Edsgatan 1 B-C + 31 + 33-35  
(Kastanjen Trygghetsboende) + 37
Södergatan 7
Gasverksgatan 3 A-G + 4-6 + 8-16 + 18 A-C 
Skansgatan 3-5
Kronogatan 11-23 + 49 + 55-59 + 66-66
Karlslundsgatan 2-6 
Nygatan 34 A-G
Residensgatan 36
Kyrko gatan 10 B-C + 28
Drottninggatan 42 A-B 
Östergatan 24-26
Björkholmsgatan 16-34
Landerivägen 14-40
Åkervägen 4 
Skogsvägen 35-37
Sommarhemsvägen 36 A-B
Duellvägen 10-108



I 15

TUPPEN |  HÄGERN |  SPARVEN |  RIPAN |  GIRAFFEN |  TJÄDERN |  HAREN

Egnahem, Storgatan,  
Reuterskiöldska

Planerade arbeten 2023:
Renovering av kök och badrum Torpavägen 7 och 11,  
Sandmarksgatan 14

Check!  H Y R E S G Ä S T U N D E R S Ö K N I N G  2 0 2 2

Svaren kommer från hyresgäster i  
698 lägenheter på följande adresser:

Belfragegatan 7 A-P + 34 A-L + 38-42 A-B 
Bangatan 1-11 + 2-6 A-F + 13-23
Hedmansgatan 4
Rådmansgatan 5-7 
Marierovägen 18-26
Sandmarksgatan 14 A-C  + 16-18 A-B
Torpavägen 7-11 
Lyckhemsgatan 35
Adolf Andersohnsgatan 7-16
Storgatan 28-30 

Så här upplever våra hyresgäster  
att vi levererar på följande områden: Trend: 2022 2020 2018

Ta kunden på allvar - x 90 % 89 %

Trygghet - x 82 % 81 %

Rent och snyggt - x 79 % 77 %

Hjälp när det behövs - x 89 % 89 %

Lägenhetens standard - x 77 % 77 %

Allmänna utrymmen - x 80 % 78 %

Utemiljö - x 82 % 77 %

Information om vad som ska hända i 
fastigheten

- x 85 % 86 %

Nöjd-kund-index (NKI)  
sammanfattningsvis

- x 89 % 88 %

Genomförda arbeten 
sedan 2020

Utveckla våra bostadsmöten och ta 
vara på våra hyresgästers åsikter och 
synpunkter
Bättre tillsyn och städning av 
 gemensamma utrymmen

Renovering av lekplats, Ripan 8

Erbjudande om kökstillval,  
kvarteret Tjädern 

Byte av låssystem, kvarteret  
Tjädern, Korpen och Kråkan 3

Utökning med en tvättstuga,  
kvarteret Tuppen

Fasadtvätt, kvarteret Tjädern  
18-20, Korpen och Kråkan 3

X%      
ANTALET INKOMNA SVAR 
GAV INTE TILLRÄCKLIGT 
STORT UNDERLAG FÖR  
EN NY BERÄKNING
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VIPAN |  VIGGEN |  SKATAN |  SPOVEN |  TEODOLITEN |  LINJALEN |  SIRIUS

Torpaområdet

Planerade arbeten 2023:
Markarbeten för att färdigställa Kastanjevägen 3-55
Byte av låssystem Kastanjevägen 3-55
Säkerhetsdörrar Poppelvägen 2-22, 24-44 och 13-33

Check!  H Y R E S G Ä S T U N D E R S Ö K N I N G  2 0 2 2

Så här upplever våra hyresgäster  
att vi levererar på följande områden: Trend: 2022 2020 2018

Ta kunden på allvar - 85 % 85 % 85 %

Trygghet ➝➝ 81 % 76 % 76 %

Rent och snyggt ➝➝ 73 % 72 % 69 %

Hjälp när det behövs

➝➝

86 % 88 % 84 %

Lägenhetens standard

➝➝

72% 75 % 75 %

Allmänna utrymmen

➝➝

76 % 78 % 72 %

Utemiljö

➝➝

70% 74 % 67 %

Information om vad som ska hända i 
fastigheten ➝➝ 85% 78 % 81 %

Nöjd-kund-index (NKI)  
sammanfattningsvis

➝➝

84% 90 % 90 %

Svaren kommer från hyresgäster i  
540  lägenheter på följande adresser:

Kastanjevägen 2-36 + 3-55 + 42-96
Marierovägen 45-185 Almgatan 82-220 
Poppelvägen 2-44 + 13-33

Genomförda arbeten 
sedan 2020

Utveckla våra bostadsmöten och ta 
vara på våra hyresgästers åsikter och 
synpunkter

Säkerhetsdörrar, Kastanjevägen 2-36

Målning av entréer,  
Kastanjevägen 3-55, 2-36

Nytt låssystem, Almgatan och  
Poppelvägen

Fortsatt gårdsupprustning,  
Kastanje vägen 3-55

Förbättrad sophantering,  
Almgatan 82-220

Byte tak Marierovägen, 45-185

Minska bilkörning i samtliga kvarter

Bättre trappstädning,  
Kastanjevägen 3-55, 2-36

86%      TYCKER ATT DE  
FÅR HJÄLP NÄR  
DET BEHÖVS
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VESSLAN |  FÅRAHERDEN |  VISTHUSET

Planerade arbeten 2023:
Inga planerade arbeten.

Check!  H Y R E S G Ä S T U N D E R S Ö K N I N G  2 0 2 2

Onsjö, Roddaregatan
Check!  H Y R E S G Ä S T U N D E R S Ö K N I N G  2 0 2 2

Så här upplever våra hyresgäster  
att vi levererar på följande områden: Trend: 2022 2020 2018

Ta kunden på allvar

➝➝

89% 91 % 92 %

Trygghet

➝➝

86% 91 % 90 %

Rent och snyggt ➝➝ 80% 76 % 79 %

Hjälp när det behövs

➝➝

85% 88 % 91 %

Lägenhetens standard

➝➝

78% 83 % 85 %

Allmänna utrymmen

➝➝

88% 92 % 94 %

Utemiljö

➝➝

73% 74 % 74 %

Information om vad som ska hända i 
fastigheten

➝➝

85% 89 % 92 %

Nöjd-kund-index (NKI)  
sammanfattningsvis

➝➝

80% 97 % 97 %

Svaren kommer från hyresgäster i  
302 lägenheter på följande adresser:

Enebacksgatan 1-51 A-D
Agnesborgsvägen 1-95 
Roddaregatan 2-12

80%      TYCKER ATT  
DET ÄR RENT 
OCH SNYGGT

Genomförda arbeten 
sedan 2020

Utveckla våra bostadsmöten och ta 
vara på våra hyresgästers åsikter och 
synpunkter

Fortsätta arbeta för att få en bättre 
skötsel av de privata uteplatserna

Badrumsrenovering, Agnesborgs vägen 
1-95 och Enebacksgatan 1-51

Fortsatt markförbättring,  
Agnesborgsvägen 1-95

Renovering av tvättstugor, 
Enebacksgatan 1-51
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HUNNEDIABASEN |  PENEPLANET |  SEDIMENTET |  SLAGGBOLLEN |  SKÄNKEN | FILTRET |  PAPPERSMÄSTAREN 

Vargön

Planerade arbeten 2023:
Utvändig målning Storegårdsvägen 13, Fasanvägen 4-12 A-D, 
Tomtevägen 9-17 A-D
Takbyte inkl. solceller Valhallavägen 1-39
Säkerhetsdörrar Valhallavägen 1-39
Målning trapphus Valhallavägen 1-39
Säkerhetsdörrar Lärovägen 2-10, 12-30 
Markarbete på gårdarna Skolvägen 1-79

Check!  H Y R E S G Ä S T U N D E R S Ö K N I N G  2 0 2 2

Svaren kommer från hyresgäster i  
447  lägenheter på följande adresser:

Storegårdsvägen 9-11 (Runnarebo  
Trygghetsboende) + 13 A-M + 27-31
Tors väg 1-11 + 2-12 
Valhallavägen 1-39 
Lärovägen 2-30 
Skolvägen 1-79  
Tomtevägen 9-15
Fasanvägen 4-12 | 
Lindvägen 6-8

Genomförda arbeten 
sedan 2020

Utveckla våra bostadsmöten och ta 
vara på våra hyresgästers åsikter och 
synpunkter

Invändigt underhåll,  
Tors väg 1-11 och 2-12

Byte entrédörrar, Valhallavägen

Renovering hissar, Tors väg 1-11

Renovering gård, Valhallavägen
Renovering badrum,  
Storegårds vägen 13

Så här upplever våra hyresgäster  
att vi levererar på följande områden: Trend: 2022 2020 2018

Ta kunden på allvar

➝➝

87% 93 % 88 %

Trygghet

➝➝

82% 85 % 77 %

Rent och snyggt - 80% 80 % 82 %

Hjälp när det behövs

➝➝

86% 87 % 89 %

Lägenhetens standard

➝➝

77% 80 % 77 %

Allmänna utrymmen

➝➝

82% 88 % 85 %

Utemiljö

➝➝

78% 81 % 75 %

Information om vad som ska hända i 
fastigheten

➝➝

75% 90 % 75 %

Nöjd-kund-index (NKI)  
sammanfattningsvis

➝➝

86% 95 % 95 %

87%      TYCKER ATT  
VI TAR KUNDEN 
PÅ ALLVAR
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FRÄNDEFORS |  SÖRBYN

Check!  H Y R E S G Ä S T U N D E R S Ö K N I N G  2 0 2 2

Frändefors, Brålanda
Check!  H Y R E S G Ä S T U N D E R S Ö K N I N G  2 0 2 2

Svaren kommer från hyresgäster i  
98 lägenheter på följande adresser:

Hagtornsgatan 3-10 A-D
Villagatan 26-60 
Muraregatan 12-22 A-D 
Ringaregatan 11-13 + 14 + 20 
Prästängsgatan 3-5 
Ringaregränd 14 (Ringhem Trygghetsboende)

Planerade arbeten 2023:
Utvändig målning Muraregatan 10,12-22 A-D

Så här upplever våra hyresgäster  
att vi levererar på följande områden: Trend: 2022 2020 2018

Ta kunden på allvar ➝➝ 86% 85 % 89 %

Trygghet

➝➝

82% 86 % 84 %

Rent och snyggt

➝➝

80% 81 % 74 %

Hjälp när det behövs ➝➝ 86% 76 % 89 %

Lägenhetens standard ➝➝ 84% 82 % 83 %

Allmänna utrymmen

➝➝

82% 88 % 84 %

Utemiljö ➝➝ 78% 73 % 69 %

Information om vad som ska hända i 
fastigheten

➝➝

54% 70 % 72 %

Nöjd-kund-index (NKI)  
sammanfattningsvis

- 92% 92 % 100 %

82%      KÄNNER 
TRYGGHET

Genomförda arbeten 
sedan 2020

Utveckla våra bostadsmöten och ta 
vara på våra hyresgästers åsikter och 
synpunkter

Öka tillgången på bänkar och bord

Bättre städutrustning i tvättstugor

Bättre skötsel av grönytor 

87%      TYCKER ATT  
VI TAR KUNDEN 
PÅ ALLVAR



Håll utkik efter svinnpåsar i din matbutik
Ätbar mat som slängs innebär både ett resursslöseri och en klimatpåverkan helt i onödan. För 
att minska svinnet har många butiker därför börjat sälja ut frukt och grönt, som behöver ätas 
snart eller är kantstötta, till ett lägre pris. Frukterna och grönsakerna passar perfekt bland 
annat till smoothies och soppor. Genom att köpa svinn sparar du pengar och gör samtidigt en 
god gärning. 

Handla från matsmart.se 
Matsmart.se är en nätbutik som säljer ”rädda-planeten-grejer” som annars skulle slängas på 
grund av överproduktion, felaktiga förpackningar, säsongstrender, korta eller ibland passera-
de bäst före-datum. Matsmart räddar helt enkelt produkter och säljer dem med superrabatter. 
DP rekommenderar helt klart den här sajten. Du får dessutom 15 % extra rabatt på ditt första 
köp. Bra för plånboken, bra för planeten. 

Ladda ner appen Matpriskollen
Så här beskriver Matpriskollen sig själva: Sveriges största oberoende och dessutom helt 
gratis matprisapp, där du kan hitta dagens matpriser. Se och jämför veckans bästa erbjudan-
den i dina matbutiker och spara 1000-lappar med 25 % i snittrabatt. Värt att testa.

Byt glödlamporna mot LED
Har du inte redan gjort det så rekommenderar vi att byta glödlamporna mot LED-lampor. De 
drar endast en femtedel av vad en vanlig glödlampa gör och håller dessutom 30 gånger så 
länge. Tänk också på att släcka lamporna varje gång du lämnar ett rum eller går hemifrån. 

Koka med locket på
Att koka vatten med locket på innebär en minskning av energiförbrukningen med upp till 80 
% jämfört med att koka utan lock. Ännu bättre är det att investera i en vattenkokare. 

Dra ur sladden
Mobilladdare ska inte sitta kvar i väggen när du inte laddar telefonen eftersom det är 
energikrävande. Stäng av alla apparater som bara står i viloläge, inklusive din laptop.

Tvätta full maskin eller ingen maskin
Ett sätt att spara el hemma, oavsett om du bor i hus eller lägenhet, är att tvätta och diska mer 
sällan. Har du för vana att slänga in favorittröjan på 60° så fort den fått en liten smutsfläck? 
Skrubba lite för hand i stället och vänta tills hela tvättkorgen är full innan du drar i gång en 
maskin. Tvättmaskiner förbrukar mängder, oavsett hur lite eller mycket kläder du stoppa in. 

Källor: Matsmart.se, Matpriskollen.se, Naturskyddsföreningen.se
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Tips!
F Ö R  B Å D E  K L I M AT  &  P L Å N B O K



TREPARTSÖVERENSKOMMELSEN: 

Ett historiskt 
avtal.

Varje år genomförs förhandlingar om hyrorna för 
svenska hyresrätter. I år är det extra speciellt med 
tanke på världsläget med kraftigt stigande energi- 
priser, räntehöjningar och inflation. Dessutom har 
det tecknats ett unikt avtal – Trepartsöverens- 
kommelsen – mellan Sveriges Allmännytta,  
Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. 

TEXT FIA ERIXON 

FOTO JERRY LÖVBERG

DP stämde träff med Gunnar Johansson på Väners-
borgsbostäder, Magnus Elsing på Hyresgästföreningen 
och Rikard Ljunggren på Fastighetsägarna för att reda 
ut begreppen och få svar på vad allt det här betyder för 
dig som hyresgäst. 
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DP stämde träff med Gunnar Johansson på Vänersborgs-
bostäder, Magnus Elsing på Hyresgästföreningen och 
Rikard Ljunggren på Fastighetsägarna för att reda ut 
begreppen, få svar på vad allt det här betyder för hyres-
marknaden och för dig som hyresgäst. 

Så hur går de årliga 
hyresförhandlingarna 
till egentligen, på vilket 
sätt kommer den nya 

trepartsöverenskommelsen 
underlätta och när kommer de 
nya hyrorna att sättas? 

Ingen förhandlar  
som vi i Sverige
Det förhandlingssystem vi har i 
Sverige idag är unikt. Precis som 
på arbetsmarknaden handlar det 
om att parterna själva ska 
förhandla, utan statlig inbland-

ning. ”När vi parter kommer 
överens skapar vi en trygghet och 
långsiktighet som politiken och 
dess svängningar inte kan 
erbjuda”, beskriver Gunnar 
Johansson, vd på Vänersborgsbo-
städer. Han berättar att Sveriges 
Allmännytta, Fastighetsägarna 
och Hyresgästföreningen 
förhandlar om hyrorna för över 
1,5 miljoner lägenheter varje år. 

En mer förutsägbar 
hyresmarknad
”Trepartsöverenskommelsen 
kommer bidra till en mer 
förutsägbar hyresmarknad”, 
förklarar Magnus Elsing som 
representerar Hyresgästfören-
ingen. ”Överenskommelsen 
säkrar en bättre förhandlings-
process genom att göra det 
tydligt vilka faktorer som ska 
ligga till grund för den årliga 
hyresutvecklingen.” 

Fem gemensamma 
faktorer
”Sedan 2011 har vi inte varit 
överens om vad vi ska basera 
våra förhandlingar på. Men i och 
med Trepartsöverenskommel-
sen är vi nu eniga om vilka 
faktorer som vi ska utgå ifrån” 
berättar Rikard Ljunggren på 
Fastighetsägarna. ”Två faktorer 
handlar om de lokala förhållan-
dena som avgifter för el, värme, 
avfall, vatten och avlopp samt 
förvaltnings- och under-
hållskostnader. De tre andra 
faktorerna är nationella och 
handlar om räntor, BNP och BNP/
capita samt inflation exklusive 
hyror. Sen behöver man även ta 
hänsyn till den samhällsekono-
miska utvecklingen lokalt.”

25 procent höjning  
skulle behövas
”I Sverige har vi haft ett lågt 
ränteläge som under en period 
har drivit upp värdet på fastighe-
ter. Men nu ser utvecklingen 
annorlunda ut och bara förvalt-
ningskostnaderna för bostäder 
har det senaste året ökat med 
närmare 20 procent. För att 
kunna hantera de kraftigt ökade 
kostnaderna skulle hyrorna 
behöva höjas med 20–25 procent 
under 2023. Så kommer det 
naturligtvis inte att bli, men en 
hållbar affärsmodell för en 
fastighetsägare måste ändå vara 
att intäkterna i slutändan ska 
kunna täcka kostnaderna”, säger 
Rikard Ljunggren och förklarar 
att om hyrorna hålls nere 
signalerar det att det inte  
heller är värt att investera 
i nya bostäder. 

Det finns en stor oro
”Det är klart att det finns en stor 
oro för att det kommer att bli 
kärvt för många hushåll. De 

När vi parter kommer 
överens skapar vi en 
trygghet och 
långsiktighet som 
politiken och dess 
svängningar inte kan 
erbjuda.
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ökade kostnaderna för el, mat, 
kläder och annat påverkar 
naturligtvis privatekonomin. 
Bara en liten hyreshöjning kan 
vara tufft för de som inte har 
några marginaler”, fortsätter 
Gunnar Johansson. ”Samtidigt är 
våra hyresgäster förskonade från 
andra kostnadsökningar för sitt 
boende jämfört med exempelvis 
villaägare och bostadsrättsinne-
havare.

Varför höjs hyran  
nästan varje år? 
”Hyran bestäms utifrån ett 
bruksvärdessystem, där lägen-
hetens läge, modernitet och 
kvalitet sätts i relation till andra 
jämförbara lägenheter på orten”, 
berättar Magnus Elsing och 

fortsätter: ”Det är klart att man 
som hyresgäst reagerar på att 
hyrorna stiger årligen, men 
precis som allt annat i svensk 
ekonomi så stiger i regel priser 
på varor och tjänster”, säger 
Magnus Elsing. ”Hyresgästfören-
ingens mål är att den årliga 
hyresförändringen inte ska 
överstiga den allmänna prisök-
ningen i landet.”

Rimlig hyresutveckling 
och stabila villkor
”Under förhandlingarna kommer 
vi kanske inte alltid att vara 
överens, men jag tror att vi alla 
tre parter är överens om att 
Trepartsöverenskommelsen är 
positiv. Målsättningen för oss är 
ju trots allt att ge hyresgästerna 
en rimlig hyresutveckling och 
samtidigt se till att vi som 
fastighetsägare får långsiktigt 
stabila villkor”, säger Gunnar 
Johansson och fortsätter: ”Sen 
exakt hur överenskommelsen 
kommer användas rent praktiskt 
är inte helt självklart ännu.  
Det är nämligen inte reglerat hur 
de olika faktorerna ska påverka 
hyran. Det är möjligt att vikta 
faktorerna olika beroende på 
vilken betydelse man tycker  
att de har.”

Hur går en  
förhandling till?
Vanligtvis förhandlas hyran 
varje år, från september till 
några månader in på det nya 
året. Det börjar med att någon 
av parterna påkallar förhand-
ling för att bestämma ny hyra. 
Sedan inleds förhandlingen  
där båda parter får möjlighet 
att framlägga sina argument 
för hyressättningen.

Vad händer om ni  
inte kommer överens?
Målsättningen är att förhand-
lingarna ska vara klara inom 
90 dagar. I vissa fall är det 
omöjligt för parterna att 
komma överens. 
Då kan processen ta längre tid 
och när det gäller allmännyt-
tan så kan man gå vidare till 
Hyresnämnden och Hyres-
marknadskommittén för att 
lösa frågan. 
Som läget är nu finns ingen 
instans för Fastighetsägarna 
om parterna inte kommer 
överens. Detta kan dock 
förändras till nästa år då en 
proposition om ”ett oberoen-
de tvisteförfarande” nu ligger 
på riksdagens bord för beslut. 
Förslaget innebär i korthet att 
parterna ska kunna gå till 
hyresnämnden som ska utse 
en skiljeman om man inte är 
överens. 

När kommer hyrorna  
för nästa år att vara klara?
Målsättningen är att vi ska vara 
klara i början av december 
och att den nya hyran börjar 
gälla från årsskiftet. 

Det är klart att man 
som hyresgäst 
reagerar på att 
hyrorna stiger 
årligen, men precis 
som allt annat i 
svensk ekonomi så 
stiger i regel priser på 
varor och tjänster.

Magnus Elsing, Gunnar Johansson och Rickard Ljunggren håller hård förhandling  
i Vänersborgsbostäders nya lokaler på Torpavägen 1.
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En trevlig baksida

Fem köer i stället för en 
Nu har vi fem köer i stället för en. Du som redan står i kö behöver 
inte göra någonting. Dina redan intjänade köpoäng flyttas automa-
tiskt över till rätt kö. All information hittar du på Mina sidor. När det 
gäller lediga garage och p-platser måste du själv bevaka vad som 
finns ledigt, precis som du gör när du söker en lägenhet. 

Köerna är följande:

- Lägenhet
- Seniorboende 60+
- Trygghetsboende 70+
- Fordonsplats
- Förråd

Dina köpoäng och bevakningar
När du har loggat in på Mina sidor hittar du en meny i vänsterspal-
ten. Klicka där det står ”Mitt sökande” under fliken "Bostad" så 
kommer du till sidan där du ser dina köpoäng och bevakningar 
(tidigare kallat ”prenumeration”). Nu när vi har bytt system måste du 
lägga in dina bevakningar på nytt. 

Kallt och ruggigt inomhus?
Vi får ofta frågor om temperaturen i våra lägenheter. Några tycker 
det känns för varmt, medan någon annan upplever det för kallt. Vi 
följer Socialstyrelsens rekommendationer och eftersträvar att 
inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsong-
en ska vara minst 20 grader.

VARMA TIPS:

Här är några enkla tips på vad du själv kan göra för ett skönare 
klimat där hemma: 
• Kontrollera att elementen är påvridna och  

fungerar. Ibland kan det ta ett tag innan värmen  
kommer i gång. 

• Möblera rätt. För att värmen ska spridas i hela  
lägenheten är det viktigt att inga möbler står  
direkt framför elementen.

• Dra ner persiennerna på natten  
så slipper värmen försvinna ut  
den vägen.

• Vädra snabbt med tvärdrag.  
Fem minuters ordentlig vädring  
fräschar upp luften inomhus  
och sparar energi.

• På vintern blir luften torr och  
då kan den upplevas som kallare.  
Gröna växter inomhus hjälper till  
att fukta luften och ger  
ett bättre inomhusklimat.

HIGH FIVE 
FÖR FLER 

KÖER!

En del av och  
stolt ambassadör  
för Vänersborg

Minst 
20°C 

Välkommen att hämta din  
almanacka för 2023!
Snart är det nytt år och vi 
har köpt in almanackor med 
smarta tips för hållbart 
boende, som vi delar ut till 
våra hyresgäster. Hämta 
den i vårt nya Kundcenter 
på Torpavägen 1. Vi har  
200 st och det är först till 
kvarn som gäller – så vänta 
inte. Gott nytt år!

Besök oss gärna på  
Torpavägen 1, Vänersborg.
Vi har öppet mån 07.30-18.00, tis-fre 07.30-16.00,  
(lunchstängt 12.30-13.30).
Du kan också maila oss på info@abvb.se eller ringa  
till något av våra telefonnummer. Välkommen.

TELEFONNUMMER OCH TIDER
0521-260 260, lunchstängt 12.30-13.30 
Uthyrning, knappval 1: mån 9.30-17.30, tis-fre 9.30-15.30
Felanmälan, knappval 2: mån-fre 7.30-12.00 
Hyresavdelningen, knappval 3: mån-tor 9.30-12.30
besökstid: mån 13.30 – 17.30, tis-tors 13.30 – 15.30


