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Nyheter & information för dig som hyr hos LysekilsBostäder

Sid 4-5, Grundsund

Sid 2-3, Projekt Kungsgatan 30-32

Sid 6, Pepparkaksbakning

tillsammans är vi starka

Om- och tillbyggn
LysekilsBostäder AB har sedan förvärvet av fastigheterna som ligger utmed Kungsgatan diskuterat
vad som skulle vara bäst att göra med fastigheten.

VD har ordet
Som ni säkert märker händer det mycket inom LysekilsBostäder AB, vi har just nu ett driv i vår verksamhet som gläder en ledare för verksamheten.
Du håller just nu i en av de nya händelserna!
Från och med hösten 2015 arbetar vi mot en miljödiplomering och i det arbetet ingår att arbeta med
material som i mesta möjliga utsträckning är sprunget ur miljöriktiga material, återvunnet material och
minimalt klimatpåverkande material.
Den nygamla Hyresgäst-tidningen har inte längre en
glansig yta utan skall påvisa miljötänket genom sin
nya utformning. Den kommer framöver att ges ut i
två upplagor, en till midsommar samt en till jul, men
dessa upplagor kommer att bli mera omfattande och
informera om det gångna halvåret samt det som är
på gång det kommande halvåret. Hyresgästtidningen skall vara ett komplement till vår nya webbsida
där nyheterna skall exponeras så snart de blir kända
och där har vi gemensamt ett ansvar att internt och
externt informera varandra om vad som kan vara av
intresse att redovisa för andra.
Vi tror och hoppas att detta skall bli en förändring
i vår exponering av företaget och vår verksamhet
framöver. Ni får gärna lämna synpunkter direkt till
mig via brev eller e-post, så att vi kan vidta ev. förändringar i något avseende.

Ett alternativ skulle vara att riva de gamla husen och uppföra en ny byggnad som samtidigt skulle inkludera garageplan i källaren. Kostnaden för ett
projekt av den typen skulle bli så pass hög att det vid färdigställandet skulle
bli krav på nedskrivning av värdet på fastigheten samtidigt som hyran per
kvadratmeter skulle bli så hög att det skulle vara svårt att hyra ut affärslokalerna i gatuplanet till rimliga månadskostnader. Hyresnivåerna för lägenheterna skulle också hamna på nivåer som skulle göra det svårt att attrahera
hyresgäster.
Ett annat alternativ är att renovera och återställa de befintliga byggnaderna
efter gatan till tidstypiskt utseende samtidigt som man kompletterar med
ett antal nya lägenheter på gården bakom befintliga byggnader. Efter en
lång tids process har bolaget kommit fram till det andra alternativet och
startat processen där om- och tillbyggnaderna skall vara slutförda 2017-0630, med successiv inflyttning under sista halvåret.
Uppdraget som arkitekt för projektet blev EFEM Arkitektkontor i Göteborg,
som för övrigt även ritade lägenheter och villor inom Östra Skolberget
Grundsund Skaftö.

LysekilsBostäder AB står nu inför en utveckling med
byggande av nya bostäder inom de centrala delarna
samt inom Skaftö/Grundsund. I två enskilda reportage i denna tidning kan ni läsa om dessa projekt. Våra
vakanser har de senaste två åren stadigt sjunkit och
idag lider vi brist på lägenheter för uthyrning, dessutom ser vi på sikt att behoven kommer att öka.
Nu närmar vi oss jul och slutet på året, ett år där
vi arbetat intensivt med våra underhållsåtgärder
och vår ekonomi, vi hoppas på ett fortsatt gynnsamt
läge kommande år och ser på sikt ett betydligt bättre
läge för bolaget att stå starkt inför kommande utmaningar.
Jag vill passa på att tacka mina medarbetare för stort
engagemang i vårt gemensamma strävande att vara
en attraktiv hyresvärd inom bostadsmarknaden i Lysekil.
Det är hela tiden vårt övergripande mål och något vi
har med oss i vårt dagliga arbete.
Ditt boende vårt ansvar!
Från oss alla på LysekilsBostäder AB till Er alla som är
våra hyresgäster och samarbetspartner, vill jag rikta
ett varmt och hjärtligt God Jul och Ett Gott Slut!

Göran Enqvist

VD, LysekilBostäder AB

E-post: goran.enqvist@lysekil.se

Lokalerna där Café Kungsgatan är belägna nu. 1948 var där ett urmakeri.
Café Kungsgatan kommer att få en modern layout med en tillgänglighetsanpassad serveringslokal, dessutom blir uteserveringen på baksidan renoverad och anpassad så att den verksamheten kan fortsätta sommarhalvåret.
En ny handikapptoalett kommer att anläggas i anslutning till plan 0/uteserveringen. I byggnad Kungsgatan 32 kommer dessutom hiss att installeras
som kommer att underlätta både för caféverksamheten samt de boende i
huset.
Två stycken gårdshus med 2 resp. 4 lägenheter kommer att byggas vilket
innebär att samtliga parkeringsplatser på gården tas bort. En grön yta mellan gårdshusen anläggs för att skapa en grön miljö i balans mot sten och
asfalt.
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nad av Kungsgatan 30 – 32.
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Ett lyft för hela
Kungsgatan.

*c5'6)$6$'

Kungsgatan 32
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Idag finns i befintliga byggnader fyra lokaler och tre lägenheter (varav en används som lokal av LHK), efter omoch tillbyggnad blir det totalt fem lokaler och 14 lägenheter, en 4 rum & kök, en 3 rum & kök, åtta st 2 rum & kök
)$6$'027*$7$1
samt fyra
st 1 rum & kök.

För att få möjlighet att hyra lägenhet inom lägenheterna
på Kungsgatan måste man vara registrerad i LysekilsBostäder ABs bostadskö, där man erhåller poäng för varje
dag man stått i kö.
Gå in på vår hemsida och registrera dig om du inte redan
gjort det. Efterhand som lägenheterna blir klara, läggs
de ut på vår hemsida, där du kan anmäla ditt intresse.
Inflyttning inom etapp 1 beräknas påbörjas
7UHROLNDNXO|UHU 2017-01-01,
därefter kommer inflyttning etapp 2 ca. 2017-04-01 och
sista etappen inflyttning 2017-07-01. Se bifogad etappindelning

Lägenheterna kommer att bli moderna i sin utformning
med bl.a. egen tvätt/torktumlare i varje lägenhet, eftersom det inte blir tvättstugor inom dessa byggnader. Fjärrvärme samt fiberanläggning, gårdshusen blir av typen
passivhus med mycket låg energiförbrukning.
1<)$6$'0279b67(5




Kungsgatan 30

1<)$6$'027g67(5


)|UVODJWLOORPE\JJQDGQ\E\JJQDG.XQJVJDWDQRFK

HIHPDUNLWHNWNRQWRUDE

Så här ser det ut idag!

Etapp 1. Genomförande pågår under perioden 2016-02-29 till preliminärt 2016-12-16, etappvis slutbesiktning.
Etapp 2. Genomförande pågår under perioden 2016-08-15 till preliminärt 2017-03-31, etappvis slutbesiktning
Etapp 3. Genomförande invändiga arbeten pågår under perioden 2017-01-09 till preliminärt 2017-03-31, Plan 0 och 1.
Genomförande och färdigställt Plan 2 och 3 till och med 2017-05-30
Utvändiga arbeten skall vara helt färdigställda senast 2017-06-17. Etappvis slutbesiktning.
Slutliga markarbeten, grönytor och planteringar genomförs under perioden 2017-04-01 till och med 2017-06-10.
Avetablering klart 2017-06-17. Avslutat projekt senast 2017-06-30.
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Nybyggnad av +65 boende Lönndalsvä
LysekilsBostäder har blivit uppvaktad av pensionärsföreningarna på Skaftö angående avsaknad
av lägenheter för äldre där standarden är hög
och tryggheten i boendet är god och säker.
Det var inte boendet lika Slättegården inne i Lysekil som efterfrågades utan boende med gemenskapskänsla, där man bor ”nära” grannarna och kan umgås och hjälpas åt med de vardagliga sysslorna. Enligt
medverkande pensionärsorganisationer finns ett stort behov där man
nämnde 20 talet som var intresserade av lägenhet typ +65 år.
LysekilsBostäder AB tillämpar kölista där man själv registrerar sig och
hanterar sin köplats med önskemål om speciella områden och typ av
lägenhet, tyvärr har nog inte den grupp som visar intresse gjort en anmälan till kölistan och vi kan därför inte ta fram det exakta behovet som
finns i Grundsund då det gäller +65 boenden.
LysekilsBostäder AB känner ändock att man behöver göra något åt den
tomt som förvärvats från Lysekils Kommun (fd Träffpunkten), och som
genom fastighetsreglering lagts samman med vår egen fastighet Lönndalsvägen 49 (Solrosen). Detaljplanen kommer att ändras, då den begränsar byggnadernas utformning inom området.

Illustration av Lönndal.

Vi har därför påbörjat projekteringen av en trevåningsbyggnad med 9
st lägenheter, samtliga lägenheter är 2 rum & kök, boyta 44 m² med
balkong/ uteplats bottenplan.

n

+65 boendet är ett stort samtalsäm
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ägen 49 Grundsund, Fd Träffpunkten.
Byggnaden kommer att bli tillgänglighetsanpassad, entréer och hiss
samt badrum m.m. anpassas till gällande normer för tillgänglighet.
Egen kombimaskin tvätt/torktumlare till varje lägenhet.
Huset blir ett lågenergihus vilket innebär att energiförbrukningen begränsas till 65 kW/m²/år. Ansökan om bygglov kommer att inlämnas så
snart planförfarandet är genomfört.
På innergården mellan nybyggnad och befintliga byggnader finns idag
en bergsknalle som kommer att sprängas bort i samband med projektets genomförande. Innergården blir då luftigare och lägenheter i befintlig byggnad som tidigare skuggats av berget får ett bättre läge.
En mindre förrådsbyggnad med lägenhetsförråd/kallförråd kommer att
byggas inom en del av innergården. En mindre fiskdamm anläggs i samband med markarbetena på innergården.
Projektet planeras att vara klart för inflyttning månadsskiftet juni/juli
2017.
Ni som har tänkt er att vilja bo i en av de nya lägenheterna i
Grundsunds centrum måste därför snarast gå in på vår hemsida
www.lysekilsbostader.se och registrera er i vårt kösystem och där ange
att ni vill bo i Grundsund, först då får ni möjlighet att vara med i kön till
de nya lägenheterna. Vi har bara en lista och det finns inga förturer till
lägenheter utanför listan.
Man får en poäng för varje dag man står i vår bostadskö.

LysekilsBostäder AB

ne i Grundsund.
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Juletider

........

Pepparkaksbakning
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Miljötratten
Varje år lägger vi stora pengar på att rensa igentäppta avloppsrör. Det är ett kostsamt arbete
som enkelt hade kunnat förhindras om använd
matolja/ fett inte hälldes ut i slasken.
Då vi vill minska mängden fett och matolja som hamnar i avloppsnätet
har vi köpt in Miljötratten som gör det lätt för våra hyresgäster att ta hand
om överbliven olja utan en massa spill och kladd.

Smarrigt fudge
julgodis
Ca 40 bitar, Tid: ca 20 minuter
Man skruvar fast tratten på en tom PET-flaska och förvarar korken i locket. Efter att den använda oljan har svalnat helt, häller man den i flaskan.
Sedan kan man förvara den under diskbänken till den har blivit full, då
skruvar man på korken och slänger den i soppåsen tillsammans med övriga brännbara sopor.
Tratten fästs på nästa PET-flaska och används igen.
Använder du mycket olja/fett i din matlagning kan du gå till Kvartersvärdskontoret på Badhusberget eller till LysekilsBostäders kontor och få en miljötratt. På så sätt hjälper du oss att hålla avloppen rena och förhindra
onödiga och kostsamma stopp!

Miljödiplomering
LysekilsBostäder kommer att genomföra en miljödiplomering enligt ”Göteborgsmodellen”. Vi håller på att genomföra ett arbete som innehåller
bla. kemikalie-inventering, miljöutredning, utökad sortering av fraktioner
för verksamheten, utbildning av personal.
En handlingsplan för ”diplomeringsåtgärder” dvs. miljöfrämjande åtgärder av olika slag har upprättats och kommer att genomföras. Vi arbetar
sedan tidigare med ”Skåne initiativet” ett nationellt upprop inom SABO
(allmännyttan) att spara energi och LysekilsBostäder har sedan 2007 sparat 11,8%. LysekilsBostäder siktar på att under våren 2016 fullfölja diplomeringen.
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400 g mörk choklad med 70% kakao
25 g smör
1 burk sötad kondenserad mjölk ca
397g (okokt)
2 dubbel-Daim hackade
1-2 dl hackade valnötter eller andra
nötter
Gör så här:
1. Smält chokladen och smöret i
en skål över vattenbad.
2. Tillsätt den kondenserade 		
mjölken och rör om.
Låt smeten svalna något så 		
Daimen inte smälter i smeten
(men inte för länge för då bör
jar smeten stelna).
3. Blanda försiktigt ner hackade
valnötter och Daimbitarna 		
(spar lite till garnering).
4. Bred ut smeten i en form 		
ca 24x32 cm, klädd 			
med bak plåtspapper (el		
ler i två mindre formar ca 		
12x16cm).
5. Strö över resten av
Daimbitarna. Låt svalna helt
och skär fudge i avlånga 		
bitar eller i 2x3cm bit

LysekilsBostäder med i kampanj
för trafiksäkerhet för skolbarn!
I april rapporterade WHO att 127 000 mäniskor dör i trafikolyckor och att
2,4 miljoner skadas varje år.
Sverige är ett föregångsland när det gäller trafiksäkerhet inte minst för
barn. Under hösten/vintern genomförs en trafiksäkerhetskampanj i Lysekil där barn på förskolor och grundskolor kommer att få reflexprodukter för att synas bättre.
LysekilsBostäder AB stöttar kampanjen för att öka våra barns säkerhet i
trafiken samt i/på andra platser där man behöver synas för att transportera sig säkrare.
Ni får jättegärna informera oss om att kampanjen når ut genom att ni ser
barn med reflexvästar med texten LysekilsBostäder AB på.

På gång i vårt
område
Krånglande hiss
Björkvägen 10-12
Våra hissar på Björkvägen 10-12
krånglar mycket. Ett underlag för
att handla upp nya håller på att
sammanställas, men då det inte går
att inhandla hissar av standardmått
till detta hus försvåras arbetet avsevärt.

Renovering på
Fridhem, etapp 2
Etapp 2 av renoveringen på Fridhem
kommer att påbörjas någon gång
under mars-april 2016. Almgatan
7 och Lindvägen 1 och 2 är de hus
som berörs denna gång. Liksom vid
etapp 1 kommer entreprenaden att
utföras av Tommy Byggare. I samband med renoveringen installerar
vi nya individuella elmätare för alla
lägenheter och det görs en överlåtelse av elavtalet till hyresgästen.
Ett förslag på förbättring av utemiljön på Almgatan 1-7 håller på att
utarbetas. Arbetet beräknas att påbörjas under hösten 2016.

Utvändig målning
Liten höjning av hyran efter
hyresförhandlingen!

Gullvivan på Fiskebäckskil och Trötens Förskola kommer att målas utvändigt under våren – sommaren
2016.

Nu har det precis varit hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen
och man har enats om en höjning på 0,57 % för 2016 års hyror. Procentsatsen gäller både varm och kallhyran.
För en lägenhet på 56 kvm motsvarar detta en höjning på 26,31 kr per
månad.

Balkongrenovering
Badhusberget

P-platser och garage kommer att höjas 5 kr.
En litet ordspråk ...
”Man kan varken ge eller ta med knuten hand”

Ansvarig Utgivare: Göran Enqvist
Redaktör: Mikael Carlsson
Produktion: Alltryck i Lysekil AB
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Postadress: Kungsgatan 59 | 453 33 Lysekil Besöksadress: Kungsgatan 59, Lysekil
Telefon: Tel: 0523-61 16 90 |e-post: info@lysekilsbostader.se | www.lysekilsbostader.se

Balkongrenoveringen på Badhusberget går vidare med en ny etapp.
4 el 5 hus kommer att beröras, dock
är det ej bestämt vilka det blir än.

Brodalen
Under våren 2016 kommer gemensamhetslokalen i Brostugan att
byggas om till 2 stycken nya lägenheter.

