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Våren snart här…

Ny Miljöbil som arbetsfordon

Tiden går fort det vet vi ju alla och nu är
våren här igen. Det blir längre dagar och
ljusare kvällar och man får mer tid att vistas
ute och det är skönt efter de mörka
vinterkvällarna. Men då gör sig också det
kända vårtecknet ”det som göms i snö
kommer upp i tö” påmind. Vi vill väl alla ha
det snyggt och prydligt inom våra bostads
områden och vi har naturligtvis våra fastig
hetsskötare som gör så gott de kan för
att hålla efter nedskräpningen, men vi har
själva också ett ansvar gentemot bostads
området och våra grannar.
Vi kommer under våren att starta ett
”mjukt” projekt inom Badhusberget, som
i grund och botten handlar om att ändra
attityder till sin omgivning och sina grannar,
detta projekt gäller ju självklart inte enbart
ett bostadsområde, jag vill att vi tillsam
mans skall ändra attityder inom samtliga
bostadsområden, visa hänsyn, hälsa på din
granne när ni möts i trapphuset eller ute
på gården. Det kostar så lite med ett glatt
hej och man kan få så mycket tillbaka i olika
former, det blir också ett trygghetstecken
då man får ett glatt leende tillbaks istället
för att man går omkring och stirrar i mar
ken när man möts.
De planerade underhållsarbetena startar
runt om i våra fastigheter och på bl a
Vadstensberget i Grundsund startar fasad
målningsarbete som omfattar samtliga hus.
På Fridhem startar första etappen av totalt
tre etapper där vi skall byta fönster, ytter-,
entré-, och loftgångsdörrar samt inkläd
nader av balkonger och loftgångar. Där
utöver kommer en del mindre projekt att
genomföras för att fortsatt upprätthålla en
hög standard inom vårt fastighetsbestånd.
Bokslutet för 2014 är klart och såväl solidi
tet som likviditet har avsevärt förbättrats.
Bolaget har en stark ekonomi att luta sig
mot 2015 och vi har möjlighet att amor
tera på våra lån likväl som vi kan göra mer
underhållsarbeten än vad som planerats för
2015. Det finns flera faktorer som påverkat
detta – avyttringar av fastigheter är en del
och arbete med kostnader en annan.
Jag har för avsikt att försöka hinna med att
ta mig ut i våra bostadsområden framöver
och skulle ni se mig gå runt i ert närområde
får ni gärna utropa ett glatt hej!

Göran Enqvist
goran.enqvist@lysekil.se
VD LysekilsBostäder
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Sedan drygt en månad tillbaks rullar LysekilsBostäders nya arbetsfordon runt på Badhus
berget. Det är en praktisk elbil med lastflak som tyst och smidigt tar sig fram i trafik och
bostadsområden, säger en nöjd Bonny Koskela Andersson hos LysekilsBostäder. Det är
ett perfekt arbetsfordon för allt som har med fastighetsskötsel att göra och som kan
hantera lättare och medeltunga transporter på ett miljövänligt sätt. Välkommen att kika
på vårt tysta nytillskott när vi dyker upp utanför ditt fönster, avslutar Bonny.

Nu erbjuder vi ett 65+ boende på
Stenströmsbacken i Fiskebäckskil
Delar av det tidigare äldreboendet Gullvivan i Fiskebäckskil kommer nu
att bli ett 65+ boende. Lägenheterna som tidigare hyrts av kommunen
har under vintern genomgått en renovering och erbjuds nu som
seniorboende till dem som är över 65 år, säger förvaltare Micael Melin
på LysekilsBostäder.

Vad är ett seniorboende?
Du ska bo bra hela livet. Men att bo bra kan
innebära olika saker vid olika tidpunkter. I ett
seniorboende är alla hyresgäster över 65 år.
Du har du din egen lägenhet men det finns
också gemensamma utrymmen som ni tillsam
mans ansvarar för. Du kan inte byta, överlåta
eller hyra ut en seniorlägenhet i andra hand.
Lägenheterna på Stenströmsbacken är belägna
i tre envåningshus runt en mysig innergård
och består av två rum med kokvrå på 48 m2 .
Samtliga har balkong och är utrustade med
egen tvättmaskin och torktumlare.
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Kom in på kvartersvärdskontoret
på Badhusberget och säg hej!
För oss är trygghet och engagemang viktigt. Finns trygghet ökar möjligheten
till välbefinnande. Den 1:a april inviger vi vårt nya kvartersvärdskontor på
Badhusberget, säger VD Göran Enqvist på LysekilsBostäder. Vi ska se till att
du som hyresgäst skall trivas och få en nära och god service direkt i vårt
största bostadsområde. Kontoret kommer att vara bemannat av vår lokala
”Kvartersvärd” Eva Isaksson som kommer hjälpa till att svara på frågor och
funderingar som rör ditt boende!

Ökad trygghet och
service i området
– Vi kommer att arbeta närmare
dig som hyresgäst och hjälpa dig
med allt som rör ditt boende, säger
kvartersvärd Eva Isaksson. Det kan
vara frågor om nycklar, tvättstuga,
förråd, sophantering etc eller andra
frågor som du normalt skulle kon
taktat kundtjänst med. Nyinflyttade
kommer att få det enklare med att
komma tillrätta och snabbare känna
sig hemma i området och den nya
bostaden. Vi finns ju alltid i närhe
ten och kan på plats ge stöd när
man ställs inför något ovant som
man behöver hjälp med, säger Eva.

Vad händer mer på
Badhusberget?
Utöver ökad service i form av
kvartersvärd så kommer Lysekils
Bostäder att fortsätta rusta upp
Badhusbergsområdet. Genom att
satsa pengar på den yttre miljön, se
över belysningen, skapa nya mötes
platser i form av exv grillplatser,
konstprojekt, odlingslotter, rensa
upp i buskage etc så öppnar vi upp
för ökad trygghet och trivsel.

Fler odlingslotter…

Anläggande av odlingslotter för två
år sedan har varit en stor succé och
många av er hyresgäster har efterfrågat
fler. Nu gör vi slag i saken och kommer
inför sommaren att utöka området och
färdigställa fler bakom hus nr 11. Varmt
välkomna att odla…

Säg hej till din granne!
För att få till attitydförändringar och stärka områdets profil i positiv riktning
så kommer LysekilsBostäder tillsammans med andra organisationer att ordna
olika typer av aktiviteter. Invigningen den 1 april blir startskottet.
Du som bor på Badhusberget ska ges möjlighet att lära känna och umgås med
andra. Tillsammans ska vi öka trivseln i området – du lär märka skillnad!
Till att börja med så slår vi ett slag för grannsämjan – goda grannar är bra
för hälsan. Börja därför att hälsa på din granne redan idag,
avslutar Göran och Eva

Hej

Cао

Hello Salut
Nabadeey
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”Utkik” – en 32 ton tung
skulptur tar plats…

Lagom till invigningen den 1 april så
kommer vi att avtäcka vårt nya konst
verk på Badhusberget – en 32 ton tung
stenskulptur gjord av den kände skulptö
ren Pål Svensson. Konstverket som heter
”Utkik” kommer att placeras utmed
västra kanten av Badhusberget!
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Respektera handikapp
parkeringarna – endast
de med tillstånd har
rätt att parkera där!
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Gästuthyrning av lägenheter

Nu är det dags att boka semesterboendet för dina vänner och bekanta som skall
besöka Lysekil i sommar. Sedan ett år tillbaks erbjuder LysekilsBostäder fyra fullt
möblerade lägenheter som inretts för korttidsuthyrning/semesterboende. De om
bonade lägenheterna som vardera rymmer totalt sex personer (fyra ordinarie bäddar
och två extrabäddar) är belägna på Badhusberget – nära till både bad och de centrala
delarna av Lysekil, säger Viktoria Bengtsson på LysekilsBostäder.
Lägenheterna hyrs ut dygnsvis och man betalar ett fast pris per bädd och dygn. För bok
ning och mer info kontakta Viktoria på LysekilsBostäders kundtjänst på 0523-61 16 90.

Nya medarbetare
LysekilsBostäder tar ansvar för ditt boende och behöver anställa fler medarbetare. Då
ordinarie fastighetstekniker Eva Isaksson blir ny kvartersvärd på Badhusberget kommer
Alexander Ivarsson att vikariera i hennes ställe. Behovet av hantverkstjänster ökar och
vi nyanställer därför Leif Almqvist som ny elektriker i bolaget, säger VD Göran Enqvist.
Vi hälsar de nya medarbetarna varmt välkomna till gemenskapen i LysekilsBostäder!

Fr o m 9 mars kommer Alexander Ivarsson
att vikariera för Eva Isaksson som fastig
hetstekniker på Badshusberget i Lysekil.
Alexander kommer närmast från Lysekils
kommun där han arbetat på arbetsmark
nadsenheten. Alexander har två barn, är
gift och bosatt i Lysekil. Främsta intressen
är familj samt musikintresset med gitarren.

Fr o m 1 april kommer Leif Almqvist
arbeta på den nyinrättade tjänsten som
elektriker hos LysekilsBostäder. Han
kommer närmast från Rylanders el i
Lysekil där han arbetat som elektriker
i 36 år. Leif har två vuxna barn, är gift
och bosatt i Lysekil. Främsta intressen är
familj, motorcykeln och familjens hund.

Det är viktigt att respektera de
särskilt utmärkta handikapplatser i våra
områden – de får endast användas av
bilister som har särskilt handikapptillstånd,
säger Micael Melin på LysekilsBostäder. Vi
får ofta in samtal om att dessa platser är
upptagna av bilar utan tillstånd. Platserna
finns där för att alla medborgare med
funktionshinder ska ha en rimlig
tillgänglighet till service och boende.
Det kan bli dyrt för den som utan
tillstånd parkerar på en handikapplats.
Både polis och parkeringsvakt är infor
merade och kommer att se till att
platserna är tillgängliga för de som
verkligen behöver, avslutar Micael.
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