
Citrongruppen och Äpplegruppen på Vänerparkens 
förskola har följt byggandet av Elisabeths Port sedan 
starten. En tisdag i februari fick de äntligen komma  
innanför grindarna för att se Vänersborgs skyskrapa  
inifrån och beskåda utsikten uppifrån. SID 4

Små 
byggare  
på stort  
uppdrag.

Fyra fantastiska entreprenörer  
Mohammad Monjur är en av fyra entreprenörer som  
hyr hos Vänersborgsbostäder på Edsgatan 1. SID 10 

Årets hyror är äntligen klara 
Efter segdragna förhandlingar har vi kommit överens  
med Hyresgästföreningen om 2023 års hyror. SID 14
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Vi tar  
vårt  
uppdrag  
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allvar.
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Ny modell för  
hyresförhandlingar 
Som VD för Vänersborgsbostäder 
kan jag inte lämna ifrån mig årets 
första ledare utan att även skriva om 
det som händer just nu med hyres-
förhandlingarna och den nya modell 
som vi har att förhålla oss till. Vårt 
uppdrag är att erbjuda attraktiva och 
prisvärda lägenheter för alla som vill 
bo i Vänersborg. En uppgift som vi tar 
på stort allvar. Bland annat innebär 
det att vi varje år lägger en stor andel 
av våra hyresintäkter på underhåll av 
fastigheterna och lägenheterna. Men 
som vi skrev om i förra numret av 
DP har har Sveriges alla kommunala 
bostadsbolag fått en ny modell för att 
förhandla hyror. En modell som redan 
i sin uppbyggnad tyvärr inte ger oss 
full kostnadstäckning utan leder till 
besparingsåtgärder. 

Vi står rustade inför 2023
Inför 2023 års budget minskade vi 
våra underhållskostnader med 10 
miljoner kronor och effektiviserade 
vår verksamhet med ytterligare 
4 miljoner. Det innebär att vi står 
rustade inför 2023, som för med sig 
höga räntor och skenande kostnader 
på el, värme och driftkostnader. Den 
här typen av åtgärder kan vi göra ett 
enskilt år, men inte varje år på lång 
sikt. Vi har valt att följa modellen och 
mycket noggrant och ingående sett 
över hur och var vi kan genomföra be-
sparingar. I modellen ingår dock inte 
hyresgästernas betalningsförmåga, 
vilket hade bidragit till en bättre 
helhetsbild.   

Vi välkomnar alltid en seriös  
och konstruktiv diskussion
I skrivande stund har förhandling-
arna om årets hyror precis slutförts 
och skickats till Hyresmarknadskom-

Inför skapandet av årets första nummer av 
DP samlades vi i redaktionsgruppen för att 
diskutera innehållet. Vi valde att lyfta fram 
möjligheter och positiva exempel som  
speglar Vänersborgsandan så som nyfikenhet 
och entreprenörskap. I det ena reportaget 
kan du läsa om fyra lokala entreprenörer och 
egenföretagare i våra lokaler på Edsgatan 1.  
I det andra får du följa med Vänerparkens 
förskola, som under ett och ett halvt års tid 
skapade band med byggarna på Elisabeths 
Port, innan de till slut fick komma på ett efter-
längtat besök i Vänersborgs högsta byggnad. 

Gunnar Johansson, vd 
Vänersborgsbostäder 
0521 – 260 260 
gunnar.johansson@abvb.se

mittén, en nationell organisation som hanterar 
hyrestvister om den årliga hyresförhandlingen 
mellan Sveriges Allmännyttas och Hyresgäst-
föreningens parter. Att förhandlingarna varit 
segdragna är inget som varit unikt för Vänersborg. 
Rekordmånga ärenden har i år avgjorts centralt 
i Stockholm. Min största oro handlar därför mest 
om förhandlingssystemets och hyresrättens över-
levnad på sikt. Vi på Vänersborgsbostäder välkom-
nar och förväntar oss en seriös och konstruktiv 
diskussion med Hyresgästföreningen om ansvar 
och rimliga hyror. 
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En toppen-
dag.
I dubbel  
bemärkelse. 

V  i har precis kommit innanför grindar-
na och hälsat på platschefen Jörgen 
Palm när vi ser det neongula tåget av 
små varselvästar komma gående på 

andra sidan gatan. Det är med stora ögon som 
barnen i Citrongruppen och Äpplegruppen på 
Vänerparkens förskola äntligen ska få komma 
innanför grindarna och se Elisabeths Port 
inifrån. Vi vuxna är minst lika förväntansfulla.

Tema bygg och konstruktion
”Varje år har vi ett tema och förra året var det 
bygg och konstruktion”, berättar Maria Nilsson 
som är förskollärare på Vänerparkens förskola. 
”Det var ett intresse som gruppen hade. Barnen 
byggde mycket med klossar och de byggde 
högt. Så vi började gå förbi bygget här en gång 

TEXT FIA ERIXON/MAX DAHLLÖF  
FOTO OLLE GUSTAFSSON

I över ett och ett halvt år har barnen på Vänerparkens förskola följt byggprocessen 
på Elisabeths Port – från en tom asfaltsplan till en färdig byggnad på femton 
våningar. Och när MVB som är totalentreprenör för byggandet bjöd in förskole-
barnen på ett besök ville förstås vi på DP också vara med. 

i veckan och kopplade ihop det med pedago-
giken”, fortsätter Maria. ”Vi räknade våningar 
och fick in lite matte på det sättet. I år är temat 
kroppen så på våra promenader hit har vi lite 
nya utmaningar och aktiviteter varje vecka. Ett 
sådant här bygge är ju jättespännande.”

Alla ville åka bygghiss
Jörgen Palm, platschef på MVB, frågar om det 
är någon som vill åka i hissen inne i huset eller 
om alla vill åka i bygghissen som går på utsi-
dan. ”Det skakar och låter lite. Men det är inget 
farligt”, försäkrar han barnen om. Det är ingen 
som vill åka inomhus så vi kliver in allihop i den 
stora hissen på utsidan och börjar åka upp mot 
femtonde våningen.  
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Det är inte så mycket man kan se från hissen, 
speciellt inte om man är under 170 centimeter, 
men det finns några springor att kika ut genom 
och det tar inte lång stund innan vi är högre upp 
än allt annat runt omkring oss. Det är en kittlande 
känsla att vara på väg uppåt och det syns i ansiktet 
på barnen. 

Första stopp, femtonde våningen
När dörrarna öppnas kliver vi rakt in på femtonde 
våningen. Lägenheterna har stora fönsterpar-
tier och barnen trängs för att hitta den perfekta 
utsikten. Ett gäng är snabba och hittar ut på den 
inglasade balkongen. Alla barnen pekar och 
beskriver i mun på varandra vad 
de ser. När vi gått husesyn i två av 
lägenheterna frågar Jörgen om vi 
är redo för att komma ännu högre 
upp. Vi går på led upp i trapphuset 
och landar i ett kök. Våningsplanet 
kommer att vara gemensamt och 
hyresgästerna kommer att kunna 
abonnera köket på takterrassen. 

Magisk utsikt över 
Vänersborg
Från det gemensamma köket går dörren ut till 
den stora takterrassen. Det dröjer inte många 
sekunder innan alla barn står som klistrade mot 
de höga glasväggarna där ute. Utsikten är slående 
och man kan riktigt föreställa sig en ljummen 
sommarkväll med goda grannar här uppe. ”Jag ser 

mitt hus! Det vita där borta, ser du?”, utbrister en 
liten pojke och viftar med handen så det är svårt att 
uppfatta om huset ligger bort mot Dalbobron eller 
mot Gropbron. Men det är inte så noga. Det är ett 
fantastiskt glatt gäng som beundrar utsikten från 
Vänersborgs högsta hus. Och stämningen blir om 
möjligt ännu bättre när det delas ut gympapåsar 
fyllda med både russin och pyssel.

En dag att prata om länge
Även om vi nog alla skulle vilja stanna kvar här 
uppe så blir det lite kallt efter en stund. Och om det 
var lite tyst, spänd förväntan i hissen på väg upp är 
det raka motsatsen i hissen ner. Det är skratt och 

glada tillrop, gympapåsarna 
ska både inventeras och 
hänga på ryggarna med 
det rätta stuket. Väl nere på 
markplan igen är det svårt att 
urskilja svaren på vad som 
var häftigast med att ha varit 
däruppe på taket. Svaren 
kommer i kör och alla har 
sin egen uppfattning om vad 
som var bäst. Vi på DP tackar 
både MVB och Vänerparkens 

förskola för att vi fick vara med. Och bli inte förvå-
nad om det kommer bli en ovanligt stor kull med 
byggnadsarbetare och byggingenjörer om sisådär 
femton år. Eller att någon av hyresgästerna då kan 
berätta att de var här som barn, när huset höll på 
att byggas. 

Barnen byggde mycket  
med klossar och de 
byggde högt. Så vi 
började gå förbi bygget 
här en gång i veckan 
och kopplade ihop det 
med pedagogiken.
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DET  
HÄR  
FIXAR  
DU! 
När du ringer till vår felanmälan finns det ärenden som vi tar betalt för. Vi går 
då efter Sveriges Allmännyttas pristabell. Men för att du ska slippa onödiga 
utgifter ger vi dig här tips på sådant som du enkelt kan fixa själv. 

Om strömmen har gått
Kontrollera säkringarna. Tryck upp reglaget om 
någon av säkringarna har gått eller byt trasiga 
proppsäkringar. 

Om någon lampa inte lyser
Byt ut den trasiga glödlampan. Se till att du står 
på stadig stol eller stege om det är en taklampa.

Om det rinner dåligt  
eller är stopp i duschen
Lyft på silen (locket till golvbrunnen) och gör ren 
golvbrunnen. Det brukar samlas mycket hår i 
duschavloppet så ha för vana att städa ur 
golvbrunnen efter ibland. 

Om det rinner dåligt  
eller är stopp i handfatet
Skruva isär och rensa vattenlåset under handfa-
tet. Ställ en hink under vattenlåset och skruva 
loss locket i botten. Spola lite vatten i handfatet 
och se om det släpper. Gör det inte det kan du 

behöva peta och rensa med något smalt i 
vattenlåset och röret för att få bort all smuts. 

Om dörr- eller  
skåpshandtag sitter löst

Testa att dra åt skruvarna  
med en skruvmejsel.

Om det är mörkt i kylskåpet,  
frysen, ugnen eller spisfläkten
Under de genomskinliga plastkåporna sitter 
lampor som du kan behöva byta. Snäpp loss 
kåpan och ta ut lampan. Beroende på fabrikat 
kan det vara lite olika lampor. Ett tips är att ta 
med den trasiga lampan till affären så att du får 
rätt lampa. 

Om det luktar stekos  
eller är dåligt drag i spisfläkten
Eftersom os och matfett fastnar i fläktfiltret är 
det bra att ha för vana att göra rent fläkten 
ibland. Snäpp loss filtret och diska det med 
vanligt diskmedel. Låt torka och sätt sedan 
tillbaka. 

Om vattnet rinner dåligt 
eller det är stopp i diskhon
Diskhon är ett ställe där vi spolar ner mycket fett 
och rester när vi diskar. Eftersom fett stelnar och 
sätter igen rören bör du istället skrapa av 
matrester från tallriken i soporna innan du 
diskar den och aldrig hälla ner stekfett i diskhon. 
Om det blivit stopp kan du först testa 
att spola med varmt vatten och se 
om det släpper. Gör det inte det kan 
du behöva använda ett propplösan-
de medel.

Allt kan man ju inte fixa själv och vi vill absolut inte att du som hyresgäst utsätter dig för några risker. 
Men enklare saker, som på listan ovan, tänker vi att du skulle kunna fixa själv. Går inte det eller om du 
känner dig tveksam, är du självklart välkommen att ringa till oss, så hjälper vi dig. 

Här ser du delar av det vi har genomfört och det vi planerar i våra bostadsområden.  
Vi uppdaterar löpande våra planer och insatser. Följ gärna framstegen på  

vanersborgsbostader.se/omradesnyheter

V Ä N E R S B O R G / B R Å L A N D A / F R Ä N D E F O R S / V A R G Ö N

Målning exteriört
Under våren och sommaren kommer vi att 
måla klart utomhus på Kronogatan. Målningen 
på Muraregatan, Fasanvägen, Tomtevägen och 
Storegårdsvägen 13 påbörjas under året. 

Inventering invändig målning och mattor
Vi har gått ut med ett erbjudande till våra 
hyresgäster på Karlslundsgatan 2, där de fått 
välja om de vill få ommålat eller inte samt om 
de vill få sina golvmattor utbytta eller inte. Vi 
kommer under våren att fortsätta med 
inventering av lägenheterna på Karlslundsga-
tan 4 och 6.

Byte av låssystem
På Kastanjevägen 3-55 kommer vi att byta ut 
alla lås till Iloq före sommaren. 

Takbyte med solpaneler
På Valhallavägen blir det takbyte i år. Vi väntar 
på att upphandlingen av entreprenörer ska bli 
klar och hoppas kunna sätta i gång före 
sommaren.

Isolering av vindar
Vi fortsätter med våra energibesparande 
åtgärder där isoleringen av våra vindar är en 
viktig del. Bangatan 2 är näst på tur.  

Anläggning av vildängar
För att bidra till den biologiska mångfalden 
kommer vi under våren att anlägga en vildäng 
på Bangatan 9-11 och Belfragegatan samt tre 
vildängar vid äldreboendet Niklasberg. 

Inventering invändigt av lägenheter
Under våren kommer vi att genomföra en 
invändig inventering av renoveringsbehoven 
för lägenheterna på Kyrkogatan 28 och 
Kronogatan 11-23. 

Fastighetsnära insamling
Regeringen har tagit fram nya regler för fastig-
hetsnära insamling och sortering av förpack-
ningar som ska leda till mer resurseffektiv 
återvinning. Senast den 1 januari 2027 ska 
fastighetsnära insamling vara införd för hushål-
len. Vi förbereder oss redan inför förändringen 
och öppnar i år upp tomma sophus där vi sätter 
in sopkärl. 

Fortsatt upprustning av Kvarteret Alen
På Kronogatan 60-66 fortsätter vår totala upp-
rustning med invändig renovering och färgsätt-
ning samt tillförande av balkonger. Andra huset 
kommer vara redo för återinflyttning i mars. Då 
flyttar hyresgästerna i tredje huset tillfälligt ut så 
att vi kan fortsätta arbetet där. Tredje huset 
beräknar vi vara klara med till i sommar och 
fjärde huset kommer att bli klart till hösten. 
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Våra blickar fångas av den traditionella, 
färgglada, snurrande barberarskylten i 
fönstret på Salong Midos. Haidar 
Abdelrazak Khatab som driver salong-

en står och klipper en gentleman. Vi går in och 
sätter oss i sofforna. Vi vill inte störa varken hans 
koncentration eller samtalet han har med vad som 
uppenbarligen är en gammal kär kund.

Populär salong sedan tolv år tillbaka
Samtidigt som Haidar lägger den sista ”touchen” 
på herren i stolen berättar han för oss att han har 
varit frisör och barberare i 24 år. Salong Midos har 
han drivit i tolv år. ”Det har gått väldigt bra. Det är 
kul. Jag har många kunder som åker hit både från 
Uddevalla och Brålanda.”

Det viktiga är att kunden blir nöjd
Vi frågar om han har någon speciell favoritfrisyr 
som han gärna klipper. ”Nä, det är kul att klippa 
vilken frisyr som helst. Det viktiga är att kunden 
blir nöjd. Jag brukar be dem visa en bild på hur 
de vill ha det och så klipper jag så. Det brukar bli 
väldigt bra”, förklarar Haidar. 

Bland maskiner och mästarbrev
Vi säger tack och hej till Haidar och smiter in 
genom granndörren till Puttes Lås & Nyckelser-
vice. I butiken hänger nycklar i alla färger och 
former på tavlor och ett helt gäng olika maskiner 
står uppradade på arbetsbänken. Peter Öhlund 
står bakom disken och har precis kommit tillbaka 
från utejobb. ”Varje dag jobbar jag ute mellan 
kl. 8 och 10. Då monterar jag lås i byggnader för 
kommunen, olika bostadsbolag och bostads-
föreningar eller för privatpersoner. Varje fredag 
jobbar jag i Mellerud.”

Ett av de sista skråna med gesällprov
Peter jobbade som elektriker i 15 år innan han tog 
över verksamheten efter sin bror. ”Jag gick som 
lärling, sedan avlade jag ett gesällprov”, säger han 
och pekar på mästarbrevet som hänger på väggen 
ovanför maskinerna. ”Det finns ju inte så många 
skrån kvar där man går som lärling och därefter 
avlägger ett prov. Men låsmästare är ett av dem. 

Det finns en 3-årig 
utbildning i Stockholm 
man kan gå annars om 
man inte får möjligheten 
att gå som lärling.” På 
frågan vad vi gör fel med 

Pomada,  
punka och  
papadam.
Vänersborgsbostäder hyr inte bara ut lägenheter, utan även 
lokaler. Och det är en tidig torsdag i februari när vi beger oss 
bort mot Edsgatan 1B-C för att träffa några av våra driftiga 
hyresgäster i kvarteret Pionen och höra hur de har det. 

TEXT FIA ERIXON/MAX DAHLLÖF   
FOTO JERRY LÖVBERG

Jag gick som 
lärling, sen 
avlade jag ett 
gesällprov.

Peter på Puttes lås och nyckelservice har grannar där han  
både kan äta gott, laga cykeln och fixa frillan. Edsgatan 1 hyser 

fyra fantastiska entreprenörer– Haidar på Salong Midos, 
Mohammad på Incredible India, Joakim på Bernies cyklar  

och så Peter förstås. 
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våra lås kommer svaret fort. ”Smörjer för lite. Och 
det ska vara en torr spray. Teflonspray är bra!”

Från Bangladesh via Stockholm 
Vi vänder in mot centrum igen och stannar till vid 
mässingsstolparna med det röda repet. Incredible 
India står det på fönstren. Mohammad Monjur 
Morshad, som äger restaurangen, kommer ut från 
köket när vi går in genom dörren. ”Välkomna!”, 
säger han med ett stort leende. Även om restau-
rangen bara funnits i fyra månader är det är en 
van restauratör som möter oss. Innan han öppna-
de Incredible India här på Edsgatan drev han en 
restaurang i Trollhättan med samma namn. Före 
pandemin drev han restaurang i Stockholm i 13 år. 

Med smaker från Bombay och Calcutta
Maten är traditionell East Indian. Smakerna är 
från trakterna av Bombay och Calcutta. Vi frågar 

Populärast är våra 
Sizlar-rätter, där 
maten kommer in på 
bordet i en fräsande 
gjutjärnsform.

De här cyklarna har 
massor kvar att ge. 
Nya däck och en  
ny kedja så är de  
som nya igen!

om kryddningar och i synnerhet den urstarka 
chilin. "Jag tycker det är gott men många kan nog 
tycka det blir lite väl starkt", skrattar Mohammad. 

Sizlar är populäraste rätten
”Populärast är våra Sizlar-rätter, där maten 
kommer in på bordet i en fräsande gjutjärnsform”, 
berättar Mohammad. Efter en snabb sväng in i 
köket kommer han tillbaka med två tallrikar. ”Lite 
snacks vi vill bjuda på. Det här är Onion Bhaji, en 
indisk variant på friterade lökringar.” Vi hugger in 
och njuter. Mätta och varma, tackar vi för maten 
och beger oss i väg mot vårt sista stopp för dagen.

Mer än bara cykelservice 
På hörnet Edsgatan/Gasverksgatan ligger Bernies 
cykelservice. Här är det full fart. Nade håller på 
med ett kedjebyte och Anton hjälper kunder. ”De 
här cyklarna har massor kvar att ge. Nya däck och 
en ny kedja så är de som nya igen”, säger Anton 
som, precis som Nade, arbetstränar på Bernies. 
”Personalen består av både anställda och folk 
som arbetstränar”, berättar Joakim Holm, som 
driver verksamheten. ”Just den här verksamheten 
lämpar sig väldigt bra för arbetsträning. Det är 
sällan det är bråttom. Och är det då någon som 
är på väg ut i arbetslivet igen efter, säg en arbets- olycka, eller någon som inte behärskar språket 

fullt ut, då måste det få ta lite tid. De fyra som är 
anställda här nu har tidigare arbetstränat. Det blir 
väldigt bra.”

Återbruk av övergivna cyklar
Här på Bernies kan man lämna in sin cykel på 
service eller köpa en cykel som gänget har fixat 
till. Det finns massor av bättre begagnade att välja 
på och riktiga guldkorn om man är ute efter något 
speciellt som till exempel gamla militärcyklar. 
”Vi fixar till övergivna cyklar och säljer. Hos oss 
kan man köpa en barncykel för 200 kronor, det är 
vettigt”, avslutar Joakim. Vi på DP kan inte annat än 
hålla med och när vi packar ihop oss för dagen kan 
vi konstatera att vi fått lära oss mycket om många 
olika hantverk. Och oavsett om du vill få en ny 
frisyr, göra en nyckel, köpa en cykel eller bli mätt så 
är du alltid välkommen till gänget på Edsgatan 1.  

Och är det då någon 
som är på väg ut i 
arbetslivet igen efter, 
säg en arbetsolycka, 
eller någon som inte 
behärskar språket 
fullt ut, då måste  
det få ta lite tid. 

I 1312 I    



Säkrare lås med Iloq
Flera av våra lägenhetsdörrar är utrustade med så kallade Iloq-lås. Flera av våra lägenhetsdörrar är utrustade med så kallade Iloq-lås. 
Fördelen med dessa är att ingen kan kopiera din nyckel om du Fördelen med dessa är att ingen kan kopiera din nyckel om du 
skulle tappa den. Programmering av nycklarna görs digitalt hos skulle tappa den. Programmering av nycklarna görs digitalt hos 
Vänersborgsbostäder. Vänersborgsbostäder. 
På de flesta dörrar finns en ON-knapp och en OFF-knapp på På de flesta dörrar finns en ON-knapp och en OFF-knapp på 
insidan av låsvredet. När du sätter knappen på ON så kan vi på insidan av låsvredet. När du sätter knappen på ON så kan vi på 
Vänersborgsbostäder öppna dörren med vår servicenyckel. Det Vänersborgsbostäder öppna dörren med vår servicenyckel. Det 
underlättar vid tillfällen då vi exempelvis behöver släppa in en underlättar vid tillfällen då vi exempelvis behöver släppa in en 
reparatör, om du inte är hemma. reparatör, om du inte är hemma. 
Har du en Iloq-nyckel, som du har tappat, måste du meddela oss Har du en Iloq-nyckel, som du har tappat, måste du meddela oss 
vilken färg den hade, så spärrar vi den.vilken färg den hade, så spärrar vi den.
En ny Iloq-nyckel kostar 1 000kr. Ring oss på 0521–260 260 så En ny Iloq-nyckel kostar 1 000kr. Ring oss på 0521–260 260 så 
löser vi det. löser vi det. 

Årets hyresförhandlingar är klara!
Vi har efter segdragna förhandlingar kommit överens med Vi har efter segdragna förhandlingar kommit överens med 
Hyresgästföreningen om 2023 år hyror. Utfallet blev följande  Hyresgästföreningen om 2023 år hyror. Utfallet blev följande  
– alla lägenheter höjs med 4,5%, förutom:– alla lägenheter höjs med 4,5%, förutom:

• • Lägenheter med kallhyra (Residensgatan, Ringaregatan, Lägenheter med kallhyra (Residensgatan, Ringaregatan, 
Prästängsgatan, Villagatan, Gasverksgatan 4-6) höjs med 3,9%Prästängsgatan, Villagatan, Gasverksgatan 4-6) höjs med 3,9%

• • Lägenheterna på Landerivägen höjs med 3,9% Lägenheterna på Landerivägen höjs med 3,9% 

• • Lägenheterna på Vallhallavägen och Lärovägen där elen ingår i Lägenheterna på Vallhallavägen och Lärovägen där elen ingår i 
hyran höjs med 5,1%hyran höjs med 5,1%

Alla hyror höjs från 1 februari. Den retroaktiva hyran (för februari Alla hyror höjs från 1 februari. Den retroaktiva hyran (för februari 
och mars) kommer att läggas på hyran i april och maj.och mars) kommer att läggas på hyran i april och maj.

Så här räknar du ut din nya hyra
Du räknar ut din nya hyra på följande sätt:  Du räknar ut din nya hyra på följande sätt:  
nuvarande hyra X 1,045 = nya hyrannuvarande hyra X 1,045 = nya hyran

EXEMPEL: EXEMPEL: 
Nuvarande hyra 6000 kr/månad X 1,045 = Nuvarande hyra 6000 kr/månad X 1,045 = ny hyra 6270 kr/månadny hyra 6270 kr/månad

Obs! Varje gång vi skickar ut en enkät går den ut till hälften av alla Obs! Varje gång vi skickar ut en enkät går den ut till hälften av alla 
hyresgäster. Det betyder att får du ingen enkät nu i april så hyresgäster. Det betyder att får du ingen enkät nu i april så 
kommer den till dig nästa år i stället. kommer den till dig nästa år i stället. 

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. 
vanersborgsbostader.se/felanmalanvanersborgsbostader.se/felanmalan

Bona bäst med  
bikarbonat!
Bikarbonat är ett mirakelmedel som kan användas till så mycket  
mer än bakning. Visste du till exempel att du med bikarbonat kan bli  
av med fläckar, dålig lukt, fräscha till mattor och rengöra både kök och 
badrum? Bikarbonat har så många användningsområden att vi valt  
att göra en lista över massa bra användningsområden: 

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Få bort dålig lukt i  
kylskåpet och i sophinken.  
Blanda en skål med vatten och några Blanda en skål med vatten och några 
matskedar med bikarbonat och doppa matskedar med bikarbonat och doppa 
en trasa i lösningen och torka sedan ur en trasa i lösningen och torka sedan ur 
kylen. Bikarbonat gör rent och suger kylen. Bikarbonat gör rent och suger 
upp den dåliga lukten. Du kan även hälla upp den dåliga lukten. Du kan även hälla 
lite bikarbonat i botten på din sophink, lite bikarbonat i botten på din sophink, 
det suger upp både fukt och dålig lukt. det suger upp både fukt och dålig lukt. 

Rengöra tvättmaskinen.  
Kör tvättmaskinen på det snabbaste Kör tvättmaskinen på det snabbaste 
tvättprogrammet med bikarbonat i tvättprogrammet med bikarbonat i 
stället för tvättmedel. Det tar bort smuts stället för tvättmedel. Det tar bort smuts 
och fräschar upp maskintrumman.och fräschar upp maskintrumman.

Rengöra tvättkorgen. 
Luktar din tvättkorg ofräscht? Då kan du Luktar din tvättkorg ofräscht? Då kan du 
strö lite bikarbonat i den med jämna mel-strö lite bikarbonat i den med jämna mel-
lanrum, så undviker du dålig lukt i lanrum, så undviker du dålig lukt i 
korgen.korgen.

Rengöra toaletten. 
Spola toaletten så att insidan av toa- Spola toaletten så att insidan av toa- 
stolen är blöt och pudra sedan med stolen är blöt och pudra sedan med 
bikarbonat runt om i hela toastolen. Låt bikarbonat runt om i hela toastolen. Låt 
stå i minst en timme eller gärna över stå i minst en timme eller gärna över 
natten. Blanda lite ättika med vatten och natten. Blanda lite ättika med vatten och 
häll runt om i toastolen. Nu börjar det häll runt om i toastolen. Nu börjar det 
bubbla och fräsa. Skura med toaborsten bubbla och fräsa. Skura med toaborsten 
och se hur det blir rent och fräscht.och se hur det blir rent och fräscht.

Få bort te- och kaffefläckar. 
Har du fått fula missfärgningar på porslin Har du fått fula missfärgningar på porslin 
i dina kaffekoppar? Blanda 1 dl i dina kaffekoppar? Blanda 1 dl 
bikarbonat i hett vatten i din diskho, lägg bikarbonat i hett vatten i din diskho, lägg 
ner kopparna i 30 minuter och diska sen ner kopparna i 30 minuter och diska sen 
som vanligt.som vanligt.

Fräschare kattlåda. 
Täck kattlådans botten med bikarbonat Täck kattlådans botten med bikarbonat 
för att neutralisera lukten från kattkiss för att neutralisera lukten från kattkiss 
och häll kattsanden ovanpå.och häll kattsanden ovanpå.

Ta bort dålig lukt i kläder. 
Bikarbonat neutraliserar dålig lukt hos Bikarbonat neutraliserar dålig lukt hos 
handdukar och andra textilier som handdukar och andra textilier som 
utsätts för fukt eller rök. Tillsätt en halv utsätts för fukt eller rök. Tillsätt en halv 
deciliter bikarbonat med tvättmedlet när deciliter bikarbonat med tvättmedlet när 
du tvättar så får du väldoftande och du tvättar så får du väldoftande och 
fräscha kläder och handdukar - tvätt fräscha kläder och handdukar - tvätt 
efter tvätt. efter tvätt. 

Få bort svettfläckar. 
Gör en pasta av bikarbonat och vatten. Gör en pasta av bikarbonat och vatten. 
Gnid in pastan på fläcken och låt verka i Gnid in pastan på fläcken och låt verka i 
en eller två timmar innan du tvättar en eller två timmar innan du tvättar 
plagget. plagget. 

Använd som sköljmedel.
Kläderna blir lika mjuka som av skölj- Kläderna blir lika mjuka som av skölj- 
medel om du i stället häller bikarbonat i medel om du i stället häller bikarbonat i 
sköljmedelsfacket. Bikarbonat är dock sköljmedelsfacket. Bikarbonat är dock 
bättre för både hy och miljö. Häll ca 1 dl bättre för både hy och miljö. Häll ca 1 dl 
bikarbonat i sköljmedelsfacket.bikarbonat i sköljmedelsfacket.

Källa: Dammtussen.se

SMART, 
ENKELT & 
SÄKERT
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Anmälan till årets  
fotbollsskola är öppen
Tillsammans med Vänersborgs FK erbjuder vi våra unga  Tillsammans med Vänersborgs FK erbjuder vi våra unga  
hyresgäster (6 till 12 år) att gratis delta i Svenska fotbollsförbundets hyresgäster (6 till 12 år) att gratis delta i Svenska fotbollsförbundets 
fotbollsskola ”Lira Blågult”. Fotbollsglädje och sommarlov i en fotbollsskola ”Lira Blågult”. Fotbollsglädje och sommarlov i en 
härlig kombo! Årets fotbollsskola går av stapeln vecka 32  härlig kombo! Årets fotbollsskola går av stapeln vecka 32  
(7–10 augusti).  (7–10 augusti).  
Anmäl ditt barn på Anmäl ditt barn på vanersborgsbostader.se/fotbollsskolavanersborgsbostader.se/fotbollsskola

Stig, vår bäste, äldste hyresgäst!
Vår fina hyresgäst Stig Johansson, som alldeles nyss firade sin Vår fina hyresgäst Stig Johansson, som alldeles nyss firade sin 
95-årsdag, har bott i samma lägenhet i hela 70 år. Björn Engell 95-årsdag, har bott i samma lägenhet i hela 70 år. Björn Engell 
(fastighetsvärd) och Malin Karlsson (kundcenterchef) hälsade på för (fastighetsvärd) och Malin Karlsson (kundcenterchef) hälsade på för 
att fika och överlämna ett presentkort på 7000 kr till Vänersborgs-att fika och överlämna ett presentkort på 7000 kr till Vänersborgs-
bostäders mest trogna hyresgäst. Tack Stig, och grattis i efterskott bostäders mest trogna hyresgäst. Tack Stig, och grattis i efterskott 
på 95-årsdagen!   på 95-årsdagen!   

rabatt på indisk 
rätt från menyn  

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

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

Erbjudandet gäller en gång per hushåll och mot  Erbjudandet gäller en gång per hushåll och mot  
uppvisande av denna kupong. uppvisande av denna kupong. 

Vilken är din favorit bland rätterna i det Vilken är din favorit bland rätterna i det 
indiska köket? Daal, tandoorikyckling eller indiska köket? Daal, tandoorikyckling eller 
palek paner? palek paner? Incredible India Incredible India på Edsgatan 1 på Edsgatan 1 
erbjuder 10% rabatt på valfri rätt från menyn erbjuder 10% rabatt på valfri rätt från menyn 
15 mars – 15 maj 2023. 15 mars – 15 maj 2023. 

10 %

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

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

Erbjudandet gäller en gång per hushåll och mot  Erbjudandet gäller en gång per hushåll och mot  
uppvisande av denna kupong. uppvisande av denna kupong. 

Hos Hos Puttes Lås & NyckelservicePuttes Lås & Nyckelservice,   ,   
Edsgatan 1, utförs nyckelkopiering medan  Edsgatan 1, utförs nyckelkopiering medan  
du väntar. Den 15 mars – 15 maj 2023 du väntar. Den 15 mars – 15 maj 2023 
erbjuds du 15% rabatt på nyckelkopiering,  erbjuds du 15% rabatt på nyckelkopiering,  
så vad väntar du på? så vad väntar du på? 

15 %
rabatt på nyckel-  
kopiering  

rabatt på cyklar  
och service

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

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

Erbjudandet gäller en gång per hushåll och mot  Erbjudandet gäller en gång per hushåll och mot  
uppvisande av denna kupong. uppvisande av denna kupong. 

Är du på jakt efter en cykel, eller behöver  Är du på jakt efter en cykel, eller behöver  
den du har lite omtanke? Våra vänner på den du har lite omtanke? Våra vänner på 
Bernies CykelserviceBernies Cykelservice  på Edsgatan 1erbjuder på Edsgatan 1erbjuder 
20% rabatt på begagnade cyklar och cykel- 20% rabatt på begagnade cyklar och cykel- 
service 15 mars – 15 maj 2023. service 15 mars – 15 maj 2023. 

20 %

EN HÄRLIG  
HYLLNING  
TILL STIG!

En del av och  
stolt ambassadör  
för Vänersborg

FOTBOLLS- 
SKOLA 7-10 

AUGUSTI

Besök oss gärna på  
Torpavägen 1, Vänersborg.
Vi har öppet Vi har öppet mån 07.30-18.00, tis-fre 07.30-16.00mån 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   eller  
ringa oss på tel 0521-260 260. Välkommen!ringa oss på tel 0521-260 260. Välkommen!

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