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Nyheter & information för dig som hyr hos LysekilsBostäder

Sid 2-3 , Fridhem

Sid 8, Hyrorna klara.

Sid 4, Ny VD

tillsammans är vi starka
Foto: Lasse Nyfjäll

Förvaltaren har ordet
När vi nu skall summera 2016 kan vi konstatera att mycket har hänt inom vårt fastighetsbestånd. På bostadsområdet Fridhem har stora
förändringar skett. Almgatan och Lindvägen har
fått nya fönster och dörrar, vi har renoverat fasaderna samt fixat till uteplatser och utemiljön.
Ekgatan 10, 14 och 16 såldes den 1 juli till ägaren
av Ekgatan 12.
Nu har Björkvägen 10 - 12 fått nya hissar. Det har
varit mycket krångel med de gamla hissarna, vilket ställde till besvär för våra äldre hyresgäster.
Badhusberget 1-6 har fått balkongerna lagade
och målade och nya staket på uteplatserna har
det blivit för dem som bor på bottenplan. En
multisportarena och en skatepark har anlagts
vid Badhusbergets förskola.
Gullvivan i Fiskebäckskil har fått en behövlig
uppfräschning av fasaderna genom målning.
Flera områden har fått återvinningsgårdar för
sop sortering som ett led i vår miljödiplomering,
detta kommer vi att jobba vidare med under
2017.
Vår ambition är att kunna fortsätta att hålla en
hög nivå på underhållet även under 2017.
Kvartersvärdsprojektet på Badhusberget kommer under nästa år att bli permanent, det har
varit ett tvåårigt projekt som slagit väldigt bra ut,
så styrelsen för LysekilsBostäder har beslutat att
permanenta detta i vår organisation.
Följande förändringar har skett inom fastighetsservice, Claes Johansson har nyanställts och
Alexander Ivarsson har gått från projektanställd
till fastanställd. Bonny Koskela Andersson har
bytt ansvarsområde och kommer nu att jobba i
Brastad och Brodalen.
Den 1 januari tillträder vår nya VD
Christina Johansson sin post.
Från oss på LysekilsBostäder till er hyresgäster
vill vi rikta ett varmt tack för det gångna året och
önska er en riktig God Jul & ett Gott Nytt 2017!

Fridhem utemiljö
Efter det att husen på Fridhem fått en välbehövlig upprustning av fönster
och fasader, har det nu även blivit dags för en upprustning av utemiljön,
detta har påbörjats på Almgatan, och kommer under nästa år fortsätta på
Lindvägen.
Efter förslag från Peter Hilton på Nisses växter samt Arkitekt Marie Erbeus,
har nu samtliga bottenlägenheter fått nya uteplatser som omgärdas av en
avenbokshäck, samtliga har även försetts med grind.
Även vid varje entré har det lagts nya plattor och även planterats en rad
med avenbok för att göra entrén till trapphusen trevligare. Några större
planteringar har även gjorts på husens gavlar. Nya cykelparkeringar har
gjorts i ordning.
Inför 2017 kommer även innergården på Almgatan att få en rejäl
uppfräschning, även ytterbelysningen på gården kommer att förbättras.
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Gemensamhetsytor & planteringar
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bild lånad från http://vaxtforum.se/system/data/10922/content/Geranium_macrorrhizum_Foto_perenner.se.JPG

bild lånad från http://www.eggert-baumschulen.de/images/product_images/popup_images/7_1_Carpinus-betulus-Hainbuche-Weissbuche.JPG

Detalj från plan Fridhemsberget -ej skalenlig
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Mm2

Häck avenbok

AVENBOK

Marktäckare flocknäva

FLOCKNÄVA

Corténplåt 30cm synlig

VÄXTMATERIAL

Sprängstensmur

Trätrall

Materialbyte Mm1-Mm2

Laminat +gunnebonät

Markmaterial 1 Betongplatta 42x42

Bef.träd

Cykelpållare

Angöring vajrar

Föreslaget träd se växtlista

SITUATIONSPLAN

Dagvattenbrunn

FRIDHEMSBERGET

Felanmälan på
Fel och problem inträffar i lägenheter och allmänna utrymmen med jämna mellanrum, efter att hyresgäster anmält
dem till kontoret åtgärdas de så snart som möjligt. När fel och problem uppstår på kväller och helger ringer man
istället till vårt vaktbolag NOKAS som i sin tur ringer ut jourhavande fastighetsskötare om ärendet bedöms som
akut. Under kvällar och helger åtgärdas endast akuta saker, medans andra fel får vänta till nästkommande arbetsdag. Nedan följer en lista med exempel på saker som vi åtgärdar respektive inte åtgärdar under jourtid:
Avlopp:
- Stopp i avlopp kök/badrum åtgärdas om nästkommande dag ej är en arbetsdag.
- Stamstopp åtgärdas.
Toaletter:
- Stopp i toalett åtgärdas om det endast finns en toalett i lägenheten.
- Vid fel på spolning eller rinnande toa ombeds hyresgästen att spola med en spann om nästkommande dag är en
arbetsdag, om inte skall problemet åtgärdas.
Vattenläcka:
- Droppande kranar och element åtgärdas ej.
- Rinnande vattenkranar åtgärdas.
- Läckande vatten- och avloppsrör åtgärdas nästkommande arbetsdag om hyresgästen kan lösa det tillfälligt genom
att ställa något under.
- Övriga vattenläckor åtgärdas.
Varmvatten:
- Åtgärdas efter anmälan från minst två hyresgäster.
- Åtgärdas i lägenheter som har separat elpanna.
Värme:
- Åtgärdas efter anmälan från minst två hyresgäster om innetemperaturen understiger 18 grader.
- Åtgärdas i lägenheter som har separat elpanna om innetemperaturen understiger 18 grader.
Ventilation:
- Centralfläktar åtgärdas endast om nästkommande dag ej är en arbetsdag.
TV, Bredband:
- Åtgärdas då flera hyresgäster i samma fastighet är drabbade.
- Övriga av hyresgästen köpta tjänster hänvisas till leverantören av tjänsten.
El:
- Hyresgästen kontrollerar egna säkringar.
- Helt strömlös lägenhet åtgärdas.
- Fas-fel åtgärdas i kök.
- Övriga fas-fel åtgärdas om nästkommande dag ej är en arbetsdag.
- Strömlösa gemensamhetsutrymmen åtgärdas.

Ny VD på LysekilsBostäder
Ny VD för Lysekilsbostäder AB blir civilekonom Christina Johansson.
Hon kommer från en tjänst som marknads- och affärsområdeschef i Uddevalla Energi AB.
Dessförinnan har hon innehaft chefspositioner i bland annat Uddevallahem
och Manpower.
Christina är född, uppvuxen och bosatt i Lysekil, och ser mycket fram emot
att få arbeta i sin hemstad efter många år som pendlare.
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kvällar och helger
Lås:
- Fel på lägenhetsdörrens lås åtgärdas om dörr ej går att låsa/öppna.
- Tillhållarlås åtgärdas endast om det inte finns annat fungerade lås.
- Fel på lås i entrédörrar, dörr till gemensamma utrymmen och portar åtgärdas.
- Låsöppning vid utelåsning bekostas av hyresgästen och utförs av NOKAS.
Dörrar:
- Hål i lägenhetsdörr och trasiga karmar åtgärdas.
- Entrédörrar/portar åtgärdas vid fel på stängning.
- Garageport som ej går öppna/stänga åtgärdas.
Glas:
- Allmänna utrymmen åtgärdas vid glasskada så att andra skador ej uppstår.
- Städning av glaskross utförs.
- Glasrutor i lägenhet åtgärdas vid genomslag.
Hissar:
- Åtgärdas om person fastnat i hiss
- Ej fungerade hiss åtgärdas om nästkommande dag ej är en arbetsdag.
- Ej fungerade hiss åtgärdas på särskilda boenden samt där hyresgästen är beroende av hiss.
- Trapphissar hänvisas till Lysekils Kommun.
Tvättstuga:
- Åtgärdas då samtliga tvättmaskiner är ur funktion.
- Tvätt som fastnat åtgärdas.
Sopor:
- Stopp i sopnedkast åtgärdas om nästkommande dag ej är en arbetsdag.
Ohyra:
- Vid ohyra i lägenhet skall hyresgästen kontakta Anticimex.
- Vid ohyra i allmänna utrymmen kontaktas Anticimex.

Miljövänlig sophantering
För att hänga med i tiden och för att tillmötesgå Rambos krav har vi påbörjat en förändring av vår sophanteringen.
Vi startade i somras med Bagarvägen och Björkvägen i Brastad och i oktober på Kungsgatan 59 i Lysekil.
De senaste områdena som blivit berörda av förändringen är Enevägen och Sågvägen i Brastad och Broälvsvägen i Brodalen. Mellan den 6-8 december togs de nya sopskåpen i bruk och de gamla demonterades och sopnedkast stängdes igen.
Det nya med detta förfarande är att vi skiljer på matavfall och restavfall, från att tidigare ha slängt allt i samma påse.
Alla förpackningar av plast, plåt, glas, metall och tidningar skall sorteras och slängas på kommunens återvinningsgårdar.
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Tiden flyger iväg

Vanliga frågor angående betalningar och kravbrev från
Intrum Justitia
Fråga: Jag är sen med min betalning.
Svar: Är du sen med din betalning, eller har du svårt att betala den här månaden?
Då ska du kontakta oss så fort som möjligt. Ju tidigare du kontaktar oss, desto lättare är det för oss att komma fram till en
lösning.
Fråga: Jag har betalat enligt ursprungsfakturan. Måste jag betala resterande belopp enligt ert kravbrev?
Svar:
Ja!
-Om vi har bokfört din betalning samma dag eller senare som vi har skickat dig vårt kravbrev (datum på brevet), så måste
du betala kostnaderna och du måste betala dem inom 8 dagar från utskriftsdatum på kravet.
Nej!
-Om din betalning är bokförd innan vi skickat vårt kravbrev (datum på brevet) behöver du inte betala kostnaderna.
Fråga: När avslutar ni ärendet?
Svar: Om du fullbetalt ditt ärende enligt vårt inkassokrav avslutas ärendet så snart vi bokfört din betalning i ärendet.
Vi meddelar därefter vår uppdragsgivare.
Fråga: När är betalningen gjord?
Svar: Det tar 1-3 bankdagar innan din betalning når mottagaren och inte förrän då anses den som gjord.
Med andra ord bör du betala några dagar innan sista betalningsdag för att vara säker på att pengarna är på mottagarens
konto i tid. Det finns ett undantag och det är hyresfordringar, de anses betalda samma dag de når post- eller bankgirot.
Fråga: Min skuld har ökat, varför?
Svar: När en skuld hamnar på inkasso får den som skickar kravet ta ut en avgift på 180 kronor av den som är skyldig
pengarna. Den kostnaden styrs av inkassolagen (IkL).
Fråga: Varför kommer brevet från Intrum Justitia?
Svar: LysekilsBostäder som du är skyldig pengar har valt att använda Intrum Justitia för att sköta kravhanteringen.
Det finns en mängd lagar och regler kring hur man får inkassera pengar och många företag tycker att det är enklare att
överlämna kravhanteringen till Intrum Justitia som har det som sin huvudsakliga uppgift.
Källa: Intrum Justitia www.intrum.se
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Brandrisken ökar i juletider
Varje dygn brinner det i 80 bostäder runt om i Sverige. Till
20 av dessa rycker räddningstjänsten ut medan 60 bränder
är småbränder som de boende själv klarar att släcka. 8590 personer omkommer vid bostadsbränder varje år och
ca 1000 personer skadas. De vanligaste brandorsakerna är
torrkokning, rökning och levande ljus.
-Levande ljus är en ganska uppenbar säkerhetsrisk. Grundregeln är att den
som tänder ett ljus också är den som skall se till att det blir släckt och att sist
man som lämnar ett rum kollar så att det inte finns några levande ljus tända.
Lämna aldrig barn eller djur ensamma med tända ljus eller tomtebloss.
Använd ljusstakar som tål hög värme, undvik träljusstakar som kan fatta
eld och var försiktig med brandfarliga dekorationer som mossa, bomull osv.
Tänk också på att ljusen inte får stå nära gardiner eller andra tyger som kan
fladdra till.
-Kombinationen julmys och julstress är sällan bra med tanke på brandsäkerheten.
Lämna aldrig spisen obevakad om du bakar eller lagar mat, och var extra
noga om du till exempel har smör, margarin eller andra fetter som lätt
överhettas på spisen. Torrkokning är en av de vanligaste brandorsakerna i
hemmet. Om det börjar brinna på spisen – kväv elden med ett lock, en plåt
eller en brandfilt, aldrig med vatten eftersom det kan ge ett explosionsartat
förlopp och förvärra branden.
Stäng av köksfläkten så att inte elden kan spridas i ventilationssystemet.
Brinner det i fläkten, ring omedelbart brandkåren!
Räddningstjänsten rekommenderar att alla har minst en 6 kg pulversläckare
i sin bostad. En annan bra sak att ha i hemmet är en brandfilt, den kan man
ha för att släcka brand i kläder eller andra mindre bräder genom att kväva
dem.
Alla våra lägenheter skall vara försedda med en brandvarnare. Saknas det i
din lägenhet kan du kontakta oss så kommer vi och sätter upp en. Tryck på
testknappen med jämna mellanrum så att du vet att batteriet inte tagit slut,
det är du som hyresgäst som ansvarar för att det finns ett fungerade batteri
i den.

Silviakaka
Ingredienser:

4 ägg
4 dl socker
4 dl mjöl
2 tsk bakpulver
2 dl kallt vatten
Vispa ihop ägg och socker.
Blanda i resten av ingredienserna.
Häll i en långpanna som är cirka
30x24cm, klädd med bakplåtspapper.
Grädda i 175 grader i cirka 20 minuter.
Glasyr
200 g margarin
2 dl socker
2 äggulor
2 msk mjöl
4 tsk vaniljsocker
kokos/strössel till topping
Smält margarinet. Ta grytan från
plattan och vispa ner socker, äggulor
och mjöl.
Låt koka upp under vispning (det
bränner lätt). Lägg därefter i vaniljsockret.
Bred över den avsvalnade kakan och
strö över kokos eller strössel.
Skär upp i rutor.
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FÖRRÅD
Det uppstår ofta problem när det kommer till lägenhetsförråden, därför vill vi förtydliga några saker:
- Det finns ett förråd till varje lägenhet.
- Det är bra om ni märker förrådet med ert namn.
- Man kan inte ta ett extra förråd bara för att det står tomt,
hyresgästen kanske har tänkt ställa in saker där vid ett senare tillfälle.
- Lås ditt förråd även om du inte använder det. Det tillhör lägenheten.
- Kontakta kontoret om du inte hittar ditt förråd eller om det förråd 		
som tillhör din lägenhet är fullt.

Nya
medarbetare
på fastighetsservice

Tar du ett annat nummer blir någon annan utan.

Hyresförhandlingarna för 2017 klara!
Tisdag den 15 november genomfördes årets hyresförhandling mellan
LysekilsBostäder AB och Hyresgästföreningen Region BohusÄlvsborg-Skaraborg.
LysekilsBostäder representerades av styrelsens ordförande Richard Åkerman,
dåvarande VD Göran Enqvist och förvaltare Micael Melin.
Från Hyresgästföreningens sida framfördes ett önskemål om ett flerårigt
avtal parterna emellan då sådana avtal tidigare träffats inom regionen.
En överenskommelse om ett tvåårigt avtal träffades med följande höjningar:
- Bostadshyror höjs med 0,55% från 1 januari 2017 och 1 januari 2018.
- Garage höjs med 10 kr/månad från 1 januari 2017 och 1 januari 2018.
- P-platser höjs med 5 kr/månad från 1 januari 2017 och 1 januari 2018.

Ny på fastighetsservice är Claes
Johansson. Han kommer att vara
stationerad på Badhusberget och
i första hand utföra reparationer.
Claes har tidigare jobbat på en
mekanisk verkstad i Munkedal.

Räkneexempel:
En normalstor 3-rumslägenhet med en hyra på 5791 kr kommer att få en höjning på 32 kr från och med 1 januari 2017.

Bygget på Kungsgatan
Bygget på Kungsgatan
30 är nu i full gång och
räknas vara klart i mars
2017. Kungsgatan 32
beräknas inflyttning
juni 2017.

En litet ordspråk ...
”Om man aldrig gör något - Kan man aldrig göra några fel”

Ansvarig Utgivare: Micael Melin
Redaktör: Mikael Carlsson
Produktion: Alltryck i Lysekil AB
Tryck: Alltryck i Lysekil AB

Postadress: Kungsgatan 59 | 453 33 Lysekil Besöksadress: Kungsgatan 59, Lysekil
Telefon: Tel: 0523-61 16 90 |e-post: info@lysekilsbostader.se | www.lysekilsbostader.se

Nygammal medarbetare är
Alexander Ivarsson som jobbat
hos oss som vikarie under de
två år som vi genomfört Projekt
Kvartersvärd på Badhusberget. Då
projektet nu blivit permanent är
Alexander nu fast anställd.

