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tillsammans är vi starka

Tertialrapporten (ekonomiskt
resultat januari – april).

VD har ordet
När ni läser dessa rader börjar vi närma
oss midsommar och allt vad det innebär
av ledighet,sommarvärme, blå himmel och
hav men inte riktigt varmt i vattnet för ett
bad ännu!
Tänk med omtanke om och när ni känner
för matlagning ute i det fria eller på era balkonger/uteplatser!
Under våren och försommaren har vi kommit igång med de renoveringsprojekt som
vi planerat, projekten flyter på och följer
våra projektprognoser. Mer om detta kan
ni läsa om på annan plats i denna tidning.
Multisportarenan och tillhörande skatepark
av den större modellen, (bara skatedelen
är ca: 200 m²), kommer att bli en succé, det
kan jag lova, den kommer att sätta ett stort
avtryck i barnen och ungdomarnas hjärtan.
Den officiella invigningen kommer att ske i
slutet av augusti. Detta projekt är en del i
det integrationsprojekt som vi jobbat med
sedan våren 2015.

LysekilsBostäder AB:s verksamhet går bra, det visar det första delresultatet
för året. Under perioden januari t.o.m april följer det ekonomiska resultatet
väl den budget som upprättats för helåret 2016. Bolaget har ett vinstkrav
från ägarna, Lysekils kommun, på 2,3 miljoner kronor för helåret och det
kommer bolaget att klara av att leverera. Bolaget gör stora investeringar i
fastighetsbeståndet samtidigt som man numera månadsvis amorterar på
sin låneportfölj. Amorteringarna under senaste 2,5 åren uppgår till ca: 28
miljoner kronor. Under andra halvan av 2016 kommer bolaget att amortera
ytterligare 25-30 miljoner kronor på grund av de intäkter som uppstår vid
försäljningen av Ekgatan 10, 14, 16.
Bolagets totala låneportfölj uppgår idag till 457 miljoner kronor, det skall
man ställa i förhållande till det bokförda värdet som idag uppgår till 510
miljoner kronor. Marknadsvärdet för samtliga fastigheter bedöms till ca: 720
miljoner kronor.
LysekilsBostäder AB har en stark och sund ekonomi vilket också är en trygghet för våra hyresgäster.

Sommarjobbare!

Som ni också kan läsa på annan plats i denna tidning kommer jag att lämna LysekilsBostäder innan nästa utgåva av Hyresläget
och vill därför passa på att tacka er för den
tid jag varit här. Västkusten har något speciellt, även för en värmlänning! Det har varit fina år med många bra möten med er
i olika sammanhang.
Som avslutning vill jag tacka min personal
för de goda insatser ni gör i ert dagliga värv
och i möten med våra hyresgäster, ni är
mitt lag och jag är er coach, och vi är ett
vinnande team tillsammans.
Passa nu på att ta en välbehövlig vila och
njut av den fantastiska svenska sommaren.
Göran Enqvist
VD, LysekilBostäder AB
E-post: goran.enqvist@lysekil.se

Nu är sommaren här och våra sommarjobbare är också redan på plats. Vi tar
emot ett antal ungdomar som får jobba några veckor under sitt sommarlov
och får därmed möjlighet att tjäna lite pengar som man kan ha nytta av senare under sommaren. Vi har många ungdomar som vill jobba hos oss men
vi har inte möjlighet att ta emot för många eftersom det krävs handledning
från vår egen personal, och de behöver också ha semester. Ungdomarna gör
ett jättebra jobb och vi planerar ut totalt ca: 90 arbetsveckor (3420 timmar)
under sommarmånaderna. I år kommer vi dessutom att ta emot ensamkommande barn som praktikanter. Det blir 8 st. totalt under åtta veckor.
Det kommer två praktikanter som stannar i två veckor i taget, därefter kommer ytterligare två under nästkommande tvåveckorsperiod o.s.v. Detta är
ett samarbete med arbetsmarknadsenheten inom kommunen. Det känns
bra att vi kan erbjuda ensamkommande barn en möjlighet att prova på sommarjobb. Passa på att hälsa och byt några ord med dem när ni möter dem i
era bostadsområden, det kommer både ni och de att uppskatta.
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Medgivande till BG
Autogiro via hemsidan
Från och med 1 juni 2016 kan LysekilsBostäder erbjuda nya tjänster för bekvämare och snabbare betalningar av hyresavierna i tid. Till tjänsten BG Autogiro,
förutom pappersblanketten, finns nu två tillvalsfunktionerna för att elektronisk
kunna teckna autogiromedgivande.
-

Medgivande via vår hemsida där hyresgäst anmäler sig till Bg Autogiro genom att fylla i ett webbformulär och signerar
med sin e-legitimation (Bank-ID).
Medgivande via Internetbanken vilket innebär att hyresgästen kan teckna Autogiro direkt via sin internetbank.
Mer information om tillvalsfunktionerna för internetbanken får ni via er bank.

Vanliga frågor och svar:
-Vad är ett medgivande?
Ett medgivande är en fullmakt för betalningsmottagaren (företaget) att belasta betalarens konto på förfallodagen.
-Hur gör jag för att betala med Autogiro?
Kontakta oss på LysekilsBostäder och berätta att du vill betala via Autogiro eller anmäl dig via din internetbank.
-Hur tecknar jag ett medgivande till Autogiro?
Det enklaste är att teckna ett medgivande elektroniskt med en betalningsmottagare.
Du gör det via din internetbank eller via ett formulär / länk på LysekilsBostäders hemsida.
-Varför blev min betalning stoppad trots att den kom in pengar på kontot samma dag som betalningen skulle utföras?
När en betalning ska genomföras gör Bankgirot en täckningskontroll hos din bank. Täckningskontrollen görs på betalningsdagens morgon.
För att veta varför banken svarat att täckning saknades behöver du kontakta din bank.
-Jag ska byta bank men vill ha kvar alla mina medgivande till Autogiro. Hur gör jag då?
Informera din nya bank att du har medgivande till Autogiro så hjälper banken dig att flytta över medgivandena till ditt nya
bankkonto.
Hyresavi via e-post
Vi har precis bytt ut vårt befintliga fastighetsprogram till ett nyare och modernare. I och med det kommer vi att ha möjligheten att skicka ut hyresavier via e-post till den som vill. Avierna skickas till den e-postadress som ni uppgett, och ni får ett
e-postmeddelande för varje avi. Precis som tidigare kommer vi att göra hyresaviseringarna en gång per kvartal.
Om ni är intresserade av att få avier via e-post måste ni fylla i formuläret på vår hemsida och lämna in det på
LysekilsBostäders kontor eller skicka det ifyllt till viktoria.bengtsson@lysekil.se
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Pågående & färdiga byggpr
FRIDHEM

FRIDHEM

Byte av fönster o dörrar, renovering av fasader samt balkonger och loftgångar, installation av dragfri
tilluftsventilation.
Etapp 2 av projektet som omfattar Almgatan 7 och Lindvägen 1 o 2, skall vara färdig och avslutad 4
november 2016.
Arbetena följer den tidsplan som upprättats med ett planerat uppehåll under 2-3 veckor i juli, beroende på hur vi ligger till i fas då. Under arbetet med att slipa bort den gamla cementskarven mellan
tegelstenarna uppstår det en del oväsen som vi tyvärr inte kan göra så mycket åt. Efter det att man
slipat bort den gamla cementskarven och ersatt den med en ny kommer fasaderna få ett fantastiskt
fint utseende. Balkonger och loftgångar får ny beklädnad, entréerna får nya inklädnader som ger ett
välkomna intryck. Nya entrébelysningar som ger ett ljust, varmt och tryggt mottagande. De gamla
fönstren hade svarta karmar, de nya fönstren har vita karmar vilket gör att det blir ljusare inne i lägenheterna. De nyrenoverade fasaderna med vita fönsterkarmar gör att helheten blir fantastisk.
Under sommaren och hösten kommer ytterligare en entreprenad att genomföras. Vi skall anlägga
enhetliga uteplatser och göra en hel del förändringar på innergården. Nya plattsättningar, nya staket,
ny asfalt där förändringar påverkar nuvarande asfaltsytor. Planteringar och grönytor kommer också att
ses över, vi har engagerat Nisses Växter med Peter Hilton (känd från bl.a. radion) som projektledare,
det borgar för att detta skall bli bra. Vi hoppas att ni, våra hyresgäster står ut med detta för att nästa år
ha ett fantastiskt bostadsområde att känna sig hemma i och stolt visa upp för era vänner och bekanta
som kommer på besök.

BADHUSBERGET

BADHUSBERGET

Här genomför vi renoveringar av balkonger och byte av staket och vindskivor runt uteplatserna inom
Badhusberget 1 – 6. Balkongräcken tas bort och man renslipar och reparerar balkonger och balkongspetsarna, innan man återmonterar balkongräckena. Renovering samt nyanläggning av enhetliga uteplatser för boende i bottenplan. Vi byter ut den slitna inklädnaden och vindskivor runt uteplatserna
med nya furustaket och vindskivor. Det kommer att bli lite stökigt under juli månad för några av er då
vi måste genomföra denna entreprenad i en följd för att hinna klart innan vintern är här. Vårt mål är
att vi skall vara klara till månadsskiftet oktober-november.

KUNGSGATAN

KUNGSGATAN

Här pågår renoveringen av Kungsgatan 30 och 32, dessutom kommer det att byggas två st nya hus
inne på gården med 6 st lägenheter. Totalt blir det 14 st lägenheter när projektet är klart sommaren
2017. Nu pågår första etappen av tre och den etappen omfattar renovering av Kungsgatan 30 samt ett
nytt hus på innergården, första etappen skall vara klar vid årsskiftet. Andra etappen som omfattar ett
nytt hus på innergården bakom Kungsgatan 32 påbörjas i mitten av augusti och skall vara klar under
våren 2017, och slutligen startar den tredje och sista etappen med renovering av Kungsgatan 32 inkl.
Cafe Kungsgatan i början på januari 2017 och skall vara klar i slutet av april. Samtliga tre etapper inkl.
markarbeten mellan husen skall vara klara vid halvårsskiftet 2017. Detta projekt kommer att bli ett
lyft för hela Kungsgatan med fasader som återskapas till ett tidstypiskt utseende från tiden då husen
uppfördes i slutet av 1800 talet. Vi har också engagerat LP och Bohusläningen och bett dem återkommande följa projektet så att vi kan tillgodogöra det stora intresset som detta skapat i Lysekil.

BRASTAD / BJÖRKVÄGEN 10-12

Här kommer vi under sommaren att ersätta de gamla hissarna med nya moderna hissar. Detta kommer att pågå under en längre tid då det är specialbyggda hissar som skall anpassas till byggnaden och
som inte har någon allmän nivåstandard. Vi har under längre tid haft problem med de ursprungliga
hissarna och eftersom de var specialbyggda gick det inte att hitta reservdelar längre vilket medförde
att vi blir tvingade att genomföra detta byte. Vi har tittat på olika lösningar för att försöka hitta en
lösning som skulle vara kostnadseffektiv men tyvärr fanns ingen hiss på marknaden av standardkaraktär som skulle passa in i denna byggnad. De nya hissarna blir därför tyvärr betydligt dyrare än en
standardvariant av hiss, detta ä därför anledningen till att det tagit extra lång tid att komma till ett
beslut vad som skulle genomföras. Nu hoppas vi att ni har tålamodet att vänta på att de nya hissarna
skall komma i drift under hösten.
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BRASTAD / BJÖRKV

rojekt!

En del av Badhusbergets Multisportarena

BADHUSBERGET

Nu har vi genomfört första delen av projektet ”Badhusbergets Multisportarena” och den
grönt lysande konstgjorda gräsmattan finns på plats, det som återstår är att anlägga skateboardparken, det arbetet kommer att påbörjas i mitten av juni och vara avslutat till månadsskiftet juli-augusti. En större invigningsprocedur kommer att gå av stapeln i slutet av
augusti då vi skall bjuda in radio och tv för att föreviga invigningen och sprida information
om detta till övriga omvärlden. Detta är ett projekt som kommer att ge avtryck genom att
vi arbetar med integration och samverkan mellan barn och vuxna från olika ursprung och
länder. Multisportarenan och den fina mötesplatsen som vi iordningsställde hösten 2015
bildar en gemenskap, till detta kommer också sambandet med de koloniodlingar som finns
på samma gård. Här kan hela familjer umgås genom sportaktiviteter, fikapauser med egenodlade grönsaker och en gemenskap. Vi tror på det vi gör och hoppas skapa förutsättningar
för ett tryggt och trivsamt bostadsområde där alla är välkomna.
En del av Badhusbergets Multisportarena

VÄGEN 10-12
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Personalförändringar hösten 2016
Vår fastighetsskötare Eva-Lena (Lotta) Johansson, som har Brastad - Brodalen som sitt fastighetsområde, har beslutat sig för
att varva ner och gå i pension, trots att hon har några år kvar innan hon uppnått pensionsålder. Det är slitsamt emellanåt att
vara fastighetsskötare varför Lotta väljer att ägna sig åt sin egen trädgård och ser fram emot att få lite lugnare dagar framöver. Lotta har dock erbjudit sig att rycka in och jobba lite extra sommartid framöver men inte på heltid.
Lotta lämnar sin tjänst i slutet av september. Rekrytering av fastighetsskötare pågår och beräknas vara klart innan slutet av
augusti.
Jag som bolagets vd, lämnar också bolaget före årsskiftet efter knappt 3 år på tjänsten. Under dessa 3 år har företaget
genomfört en hel del förändringar som skapat ett företag i en stark utveckling med en stark ekonomi. Jag har försökt vara
drivande och genomfört ett antal projekt som kommer att inverka positivt på bolagets utveckling, både när det gäller ekonomi, minskade vakanser samt integration i framtiden. Ett ”mjukt” projekt som pågår är Badhusbergsprojektet, med ett
kvartersvärdskontor samt en multisportarena och en ny mötesplats, detta är ett av de projekt som jag känner extra starkt
för. Efter ett år visar det redan resultat i attityder, trygghet och ett något lugnare bostadsområde. När en ny vd är på plats är
idag oklart. Jag vill passa på att hälsa och tacka hyresgästerna för den tid som varit.

Lysekil i sommarskrud...

Foto: Tess Carlsson
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Gästlägenheter – Väntar du gäster
i sommar?
Tre lägenheter på Badhusberget anpassade för gästuthyrning.
Vi får ofta frågor om LysekilsBostäder kan erbjuda korttidsuthyrning av lägenheter i samband med att vänner och bekanta till ordinarie hyresgäster
vill besöka Lysekil.
Tidigare har inte denna typ av uthyrning varit möjlig men nu har vi iordningställt tre lägenheter anpassade för gästuthyrning, säger Viktoria Bengtsson
på LysekilsBostäder. Möblerad lägenhet till besökande vänner och bekanta.
Det är andra året som vi har tre lägenheter på Badhusberget anpassats för
gästuthyrning. Lägenheterna har renoverats samt inretts och möblerats för
att kunna erbjudas som korttidsboende till besökande vänner och bekanta.
I första hand vänder vi oss till släkt och vänner till ordinarie hyresgäster men
även andra som vill ha ett korttidsboende med möjlighet att själv ordna sin
hushållning när de besöker Lysekil. Lägenheterna ligger strategiskt bra till –
nära till både centrum, bad och natur. Att kunna erbjuda dessa lägenheter
innebär att vi höjt både service och kvaliteten i våra boenden.
Du bokar lägenheterna via LysekilsBostäders kundtjänst på
0523-61 16 90.

Miljödiplomering!
LysekilsBostäder AB, har under drygt ett års tid genomfört ett arbete för att
genomföra en miljödiplomering av företaget. Ingemar Skarstedt och Bonny
Koskela Andersson har varit ledande i detta grupparbete med bistånd från
Leif Almqvist. En total inventering av allt miljömaterial som finns inom företaget har genomförts, nya instruktioner för samtliga arbetsplatser har upprättats och en inspektion från en inspektör som är utsedda att genomföra
diplomeringen har genomförts.
Detta arbete har slutligen lett till att LysekilsBostäder AB har blivit miljödiplomerade. Men arbetet med diplomeringen slutar inte där, nu gäller det att
vi kontinuerligt lever upp till den miljöpolicy som företaget upprättat för vår
verksamhet. Detta innebär att ni som är våra hyresgäster också skall följa vår
miljöpolicy och hantera avfall samt material som kan återvinnas på ett sätt
som följer vår policy.
Har ni frågor kring detta är ni välkomna att ta kontakt med Ingemar Skarstedt
eller Bonny Koskela Andersson. Ni kan också fråga den fastighetsskötare som
arbetar inom det bostadsområde ni bor i så kan de hjälpa er med de svar som
ni söker.
Vi blir nu godkända att använda miljösymbolen på allt vårt material som vi
använder inom våra verksamheter

Chocochip
cheesecake
150 gram digestive kex
(ca 10 stycken)
150 gram Chocolate chip cookies
(ca 14 stycken t.ex Göteborgs)
80 gram smält smör
3 ägg
1 nypa salt
2 dl strösocker
200 gram Philadelphia ost
3 dl vispgrädde
- Smula kexen och kakorna och blanda med smält smör. Strö 2/3 delar
av degen i botten på en 24 cm stor
form med löstagbara kanter och
ställ i kyl.
- Vispa äggvitorna med några korn
salt till en fast skum.
- Vispa äggulorna poröst tillsammans med socker och vispa sedan
ner osten.
- Vispa grädde för sig
- Blanda ostblandningen, grädde
och äggvitorna varsamt.
- Häll smeten i form och strö över
1/3 del av kexen.
- Frys i minst 6 timmar.
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Grilla med omtanke!
Nu är sommaren här och det naturliga suget efter att lägga något på grillen ökar.
Tänk då på att om du vill grilla på balkongen eller uteplatsen är det elgrill
med jordat uttag som gäller. Kol-, gasol-, eller engångsgrillar är inte tillåtna på dessa platser eftersom röklukt och matos kan vara störande för
dina grannar.
Finns gemensamma grillplatser i ditt område – använd gärna dessa då
du grillar.

På gång i vårt
område
Som ni kommer att märka under
hösten och vintern kommer vi att
placera nya avfallsbyggnader inom
våra bostadsområden. Först ut var
Björkvägen och Bagarvägen i
Brastad. Där genomförde personal
från LysekilsBostäder en information om hur man separerar olika
fraktioner då man slänger sitt hushållsavfall.
Detta kommer att fortsätta inom
övriga områden under hösten och
vintern. Passa på att delta och ställ
frågor kring avfall och fraktioner till
vår personal när vi kommer med
nya avfallshus till ditt område.

Vår Kvartersvärd & vår Förvaltare

Eva och Micael vid Multisportarenan på Badhusberget.
En litet ordspråk ...
”inget förändras om du inte förändrar dig själv”

Vi på LysekilsBostäder
önskar
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Er en varm och
trevlig sommar!

