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NOTERATHELLMANS HöRNA

◆ äggvärMArE kan 
vara en bra idé om du har 
problem med alltför snabbt 
avsvalnande ägg. Eller 
bara vill ha en lite 
skojigare frukost eller 
påsklunch!

FiNNS på:  
www.designtorget.se

inspiration, 
information &
HEmLänGtan 
ges ut av  
ab alebyggen

ansvariG 
utGivarE  
Lars-ove  
Hellman

rEDaKtion anders ulander, 
Helena petersson, mirela Cehic  
och patrik björk

skriv till info@alebyggen.se

proDuKtion 
www.medialaget.com

tryCK ale tryckteam

omsLaGsbiLD 
Eleonor Härsjö och dottern 
Emma hjälps åt med 
vårstädningen i Änggården 
Etapp 3 i södra nol.     
foto: anders västlund

ab aLEbyGGEn är ett 
allmännyttigt bostadsföretag 
som äger och förvaltar 
cirka 2 200 lägenheter i ale 
kommun.

bEsöKsaDrEss
ab alebyggen
ale torg 7, nödinge 
0303 -330 800
www.alebyggen.se

aKuta fEL 
sos alarm 031-334 10 45

öppEttiDEr 
måndag – torsdag 10 –17
fredag 10 –13
lunch må – to 12 –12.45

vÄXELtiDEr 
måndag – torsdag 8 –17
fredag 8 –13.30

NOTERATHELLMANS HöRNA

i LEdArEN TiLL Hemlängtan nr 3-2012 
skrev jag om ungdomars bostadssituation. 
Jag skrev också om att kostnaden för ny-
byggnation av lägenheter är så hög att ung-
domar inte kan efterfråga dem. I storstads-
regionerna finns en betydande bostadsbrist, 
inte minst när det gäller hyreslägenheter och 
inte bara för ungdomar.

Varför byggs det då inte fler hyreslägen-
heter? Varför fungerar inte marknaden? 

Jag återkommer med en dåres envishet till 
hyresrättens orättvisa behandling i skattesys-
temet jämfört med bostads- och äganderät-
ten. Denna orättvisa kostar hyresgästen 
uppemot 2  000 kronor i månaden mer i en 
nybyggd hyreslägenhet än i motsvarande ny 
bostadsrätt. Orättvisan drabbar även äldre 
hyreslägenheter.

MEN dETTA är iNTE hela problemet. Ett 
minst lika stort problem är de orimliga kost-
nadsökningarna i själva byggandet. I kurvan 
här intill kan ni se att Konsumentprisindex 
(KPI) har ökat tre gånger mellan 1980-
2010 medan byggkostnaderna för flerbo-
stadshus har ökat 6,5 gånger och för villor 
sju gånger under samma period. I bygg-
branschen skyller alla internt på varandra: 
Byggnadsarbetare skyller på materialkost-
nader och underentreprenörer och under-
entreprenörer skyller på varandra. Material-
leverantörerna skyller på löneutvecklingen, 
och så vidare, och så vidare. Det enda de 
har gemensamt är att skylla på kommunerna, 
Plan- och bygglagens överklagandemöjlig-
heter samt ökade byggkrav och normer, 
vilket mestadels är rent struntprat. Vi byggde 
helt nyligen ett hyreshus enligt dagens nor-
mer med ritningar från 1993.

Vi måste som beställare nog inse att priset 
utgår från vad någon vill och kan betala, helt 
oberoende av vad det kostar. Vi ser det tyd-
ligt på kurvan. När det byggdes lite i början 
av 2000-talet sjönk priserna. Sen kom inves-
teringsbidrag runt 2004–2005 och priserna 
steg snabbt. När räntorna därefter gått ner 
och hushållen fått jobbskatteavdrag så har 

byggpriserna stigit kraftigt. Fler har fått råd 
och byggbranschen är snabb att sno åt sig. 
Det har hänt tidigare, se 1987–1992. Då 
byggdes det mycket och priserna steg kraf-
tigt till följd av det. Sen försvann de statliga 
subventionerna och priserna gick ner. 

vAd vi SOM bESTäLLArE således behö-
ver är en rejäl konjunktursvacka i bostads-
byggandet. Personligen tror jag att den kan 
vara nära, hur märkligt det än kan låta. Det 
som byggs idag är så dyrt att färre och färre 
normalinkomsttagare har råd att betala. 
Det är därför det inte byggs mer trots att 
det finns behov. 
Branschen har 
helt enkelt prisat 
sig ur marknaden. 
Man har åter en 
gång varit alltför 
girig.

Byggbranschen  
är svaret skyldig

LArS-OvE HELLMAN, vd

av hyresgästerna tycker att de får valuta för sina hyrespengar 
hos Alebyggen. Det visar årets NKI-undersökning, som du kan 
läsa mer om på sidorna 4–5.

vArjE vår arrangeras Ales största 
ungdomssatsning Festivalborg på Ale 
gymnasium. Det är ungdomarna själva 
som bestämmer vilka artister som ska 
framträda och står för mycket av arbe-
tet bakom den drogfria konserten. 

Vi lottar ut 15 biljetter till dig som 
är hyresgäst hos Alebyggen. Eposta 
till info@alebyggen.se senast 25/4 
för att ha en chans att vinna biljetter 
till spelningen. Skriv ”Festivalborg” i 
ämnesraden. 

Läs mer på festivalborg.com.

Sommarjobb?
viLL du jObbA på ett engagerat bo-
stadsföretag och skapa hemlängtan hos 
våra hyresgäster? Då kan du söka jobb 
hos alebyggen till sommaren.

Läs mer på alebyggen.se och tänk på 
att ansökan ska vara inne senast  
31 mars.

79,7 %

.se

Hemsidan jubilerar
dEN 11 MArS FyLLdE Alebyggens hemsida 
ett år i sin nuvarande skepnad. Vi har fått 
mycket beröm och fortsätter att göra den 
bättre för dig som bor eller vill flytta in hos 
Alebyggen. 

Vinn en fågelbok!
viSSTE du ATT Alebyggen har 150 stycken 
fågelholkar monterade i sina områden? Eller 
att företaget ser ill att fåglar får mat hela 
vintern på ett tiotal platser?

Men hur låter fåglarna vi ser? Nu lottar 
vi ut tre exemplar av boken Fågelsång, som 
innehåller fina fågelbilder och dessutom en 
ljudspelare med fågelsång. 

Skicka ett mail 
senast 15 maj 
adresserat till 
info@alebyggen.se 
för att delta i ut-
lottningen. Skriv 
”Fågelsång” i  
 ämnesraden 
för mailet.

Fri månadshyra för NKi-svar
ALEbyggEN LOTTAdE uT en fri månadshyra bland de hyresgäster som svarat på NKI-
undersökningen. Vinnare blev Asim och Irma Birdal i Nödinge.

– Det känns jättebra att vinna en månadshyra, säger Asim Birdal som bott i sin lägen-
het i 25 år.

Asim och hustrun Irma trivs bra hos Alebyggen. 
– Allt är bra här. Om det blir något problem så fixar de det direkt.
Bland dem som svarat på undersökningen lottades också fem kontantkort ut, värda 

500 kronor vardera. Vinnare till dessa var:
Britt Carlsson, Nödinge, Kristinn Johannesson och Katrin Kjartansdottir, Nödinge, Gun 

Dahlgren, Nödinge, Andreas Carlström och Johanna Claesson, Nol, samt Pia Bengtsson, 
Skepplanda.

◆ EN HäNgSTOL på bal-
kongen eller uteplatsen låter  
dig njuta till fullo av vårluften.  

Passar perfekt för  
den som inte  
har plats för en  
hängmatta! 

FiNNS på:  
www.hamaca.se

pryLHöRNA

◆ TOMATOdLiNgSväSKAN 
hänger uppochner, vilket gör 
att grenarna inte behöver 
bindas upp och förhindrar 
svampangrepp. Dessutom tar 
det mindre plats.

FiNNS på:  
www.smartasaker.se
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Kpi

bpi flerbostadshus

bpi småhus

Jämförelse mellan utvecklingen av  
konsumentprisindex och 
byggprisindex
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NKi-uNDERSöKNING  NKi-uNDERSöKNING

Fototävling
Vilken är din favoritplats? Hur ser området ut när solen skiner eller när det 
regnar? Kanske är det finast mitt på dagen, eller precis i gryningen? Visa 
oss med en bild. Vi lottar ut fina priser!

Hur ser ditt bostadsområde ut på våren?

GÖR SÅ HÄR: fotografera ditt bostadsområde. Maila oss sedan 
bilden för att delta i Alebyggens fototävling.       
    Skicka en högupplöst bild (max 5 Mb) i jpeg-format till adressen 
info@alebyggen.se senast 5 maj och märk mailet med ”fototäv-
ling”. Glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer.
Alla bilder kan komma att användas av Alebyggen: i tidningen 
Hemlängtan, på hemsidan eller till annan marknadsföring.

kontakten du som hyresgäst har med 
vår personal och när du får service 
vid fel i lägenheten. 93 procent av 
våra hyresgäster tycker det är bra eller 
har blivit bättre.

Leder till åtgärder
I nästa nummer av Hemlängtan får 
du lite mer detaljerad information 
om vad vi tänker göra i olika områ-

den, med stöd från undersöknings-
resultatet.

- Hyresgästernas synpunkter väger 
väldigt tungt i det sammanhanget 
och tillsammans med vår underhålls-
plan för 2013 kommer vi att kunna 
presentera ett paket av olika åtgärder, 
säger förvaltningschef Ylva Berner.

KENTH LÄRK

93 %
93 procent av hyresgästerna 
tycker att de får ganska bra 
eller mycket bra hjälp när det 
behövs. Bara 7 procent angav 
svarsalternativen ”Inte så bra” 
eller ”dåligt”.

Jouko Kangasoja vann den första 
etappen av Alebyggens fototävling. 

Priset är en rolig kamera av modellen 
Fisheye Baby 110 från Lomography. 

79,3%
prOduKTiNdEx: Bland hyresgästerna 
som svarat på undersökningen är 79,3 

procent nöjda med den produkt som 
Alebyggen levererar. Frågorna i den här 

kategorin gäller till exempel din lägenhet, 
allmänna utrymmen, och utemiljön. Det är inte utan viss stolthet vi kan 

sammanfatta att 94 procent trivs med 
Alebyggen som hyresvärd. Det visar 
den NKI-undersökning – Nöjd Kund 
Index – som hela 71,5 procent av 
samtliga hyresgäster har svarat på.
 
De områdessatsningar som gjorts  
under perioden har fallit hyresgäst-
erna i smaken och enkäten ger ett bra 
underlag att planera kommande för-
bättringar. Alebyggen vill tillägna dig 
som svarat på enkäten – och därmed 
deltagit i förbättringsarbetet – ett stort 
varmt tack!

”Kvitto på att det fungerar”
Alebyggen placerar sig i topp i Aktiv 
Bos Nöjd kund-index 2012, till ex-
empel när det gäller kundservice, ett 
mycket bra betyg från er hyresgäster. 
Frågorna är indelade i olika grup-
per och utgör tillsammans ett index. 
Serviceindex och Produktindex är de 
viktigaste och mest prestigefulla, och 
beskriver konkret vad du tycker om 
det Alebyggen erbjuder. 

Resultaten som presenteras 
här är ett genomsnitt 
för hela Alebyg-
gens bostadsbestånd, 

du kan hitta motsvarande material på 
hemsidan för just ditt eget bostads-
område.

– Alebyggen införde central fel-
anmälan i januari 2012. Att så många 
tycker att man får hjälp när det be-
hövs är ett mycket tydligt och positivt 
kvitto på att felanmälan fungerar på 
ett utmärkt sätt, förklarar hyres- och 
kundservicechef Johan Redlund.

Utifrån ett antal profilfrågor berät-
tar undersökningen att 94 procent av 
hyresgästerna trivs med Alebyggen 
som hyresvärd – en fantastisk siffra – 
och 82 procent känner att Alebyggen 
är mån om dig som hyresgäst. Kanske 
är det därför som hela 79,7 procent av 
hyresgästerna säger att man får valuta 
för pengarna man lägger på hyra och 
93 procent kan tänka sig att rekom-
mendera Alebyggen som hyresvärd till 
vänner och bekanta.

Trenden visar att Alebyggen under 
det senast året har varit oförändrat bra 
eller blivit bättre – detta tycker 84,4 
procent av dem som besvarat under-
sökningen. Särskilt utmärkande är 

Siffror att  
vara stolt över

MEd ETT SErvicEiNdEx på 84,6 procent 
placerar sig Alebyggen bland de bästa 
av de 50 företag som anlitar Aktiv Bo för 

kundundersökningar.

nöjd: 84,6 %

www.alebyggen.se

Mer om nkI hittar du på 

7 %

inte nöjd: 15,4 %
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BESIKA vårSTÄDNING

En kylig majmorgon förra 
våren, klockan är tio. Ur 
nästan varje hus kommer de 
utströmmande – grannarna 

i radhusområdet Änggården i Södra 
Nol. Påpälsade med täckjackor och 
vantar samlas de runt Fred Manning-
er, som fördelar sysslorna. Alla verkar 
på det klara med vad som ska göras, 
och de verkar ha ganska roligt.

Frivilligt att delta
– Det är ju socialt också. Nu för tiden 
umgås man ju inte alltid så mycket 
med grannarna, så det är ett tillfälle 
att träffas, säger Fred Manninger.

Han är den som organiserar den så 
kallade självförvaltningen i området. 
Sedan 1994 är hyresgästerna ansvariga 
för den yttre skötseln, vilket utöver 
höst- och vårstädning också inbegri-
per bland annat gräsklippning under 
sommarhalvåret. Det är inget tvång 
för de boende att vara med och hjälpa 
till, men de som deltar kompenseras 
genom sänkt hyra.

Fred har bott här sedan området 
byggdes i början av 1990-talet. Då, 

under självförvaltningens fornstora 
dagar, anordnade man ”Änggårdens 
dag” med ponnyridning och bål i 
samband med vårstädningen. Riktigt 
lika storslaget är det inte nu för tiden, 
men uppslutningen och stämningen 
är fortfarande god och det bjuds i 
alla fall på korv med bröd, kaffe och 
dricka.

– Vi brukar hålla till vid lekplatsen. 
Och om det är dåligt väder går vi 
bara in i ett garage, säger Fred Man-
ninger.

Arbetet är i gång
Under vårstädningen råder en febril 
aktivitet vart man än vänder sig. Det 
sopas, rensas, krattas, klipps och läggs 
ut jord och täckbark från två stora 
högar på parkeringen.

– När vi har använt det som be-
hövs till de gemensamma ytorna får 
de boende ta resten till sina egna täp-
por, förklarar Fred.

Helene Janhäll och dottern Sanna 
Janhäll står och rensar mellan plattor-
na utanför förråden på gården. Båda 
är ordentligt påpälsade och brottas 

blir roligare tillsammans

Varje vår och höst samlas hyresgästerna i Änggården 
etapp 3 i Södra Nol och krattar löv, klipper buskar och 
gör fint i sitt bostadsområde. Hemlängtan följde med på 
vårstädning i fjol, och snart är det dags igen!

Liljorna och tulpanerna i rabatten trotsar 
det kyliga vädret.

tEXt: maria LaGErGrÉEn, KaLLE LEKHoLm
foto: anDErs vÄstLunD
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Vårstädningen

Lars Schüler tycker det är lite 
kyligt men hugger i ändå.



8   HEMLäNGTAN 1-2013     

 NOTERATvårSTÄDNING

fråga  
förvaltaren

FrågA: Ett säkert vårtecken 
är när gruset sopas bort. När 
gör ni det?

SvAr: Vi brukar ha som målsätt-
ning att gruset, (eller fliset som 
det heter) ska vara borta före 
påsk. Men i år infaller påsken 
tidigt, sista helgen i mars, så det 
kommer nog att vara för tidigt. 
Det är vädret som styr. Ligger 
det snö och är minusgrader kan 
vi ju inte ta bort det. 
  Det är vi och kommunen som 
delar på ansvaret att få bort 
fliset. Generellt kan man säga 

att kommunen har ansvar för 
sina gator och vi för våra. För 
Alebyggen handlar det oftast 
om gångvägar mellan husen 
och de parkeringsplatser som vi 
ansvarar för.  
  Normalt blåser vi ihop det med 
blåsmaskinen och sedan tas 
högarna upp och fraktas bort 
med lastbil.

FrågA: Hur stora mängder 
grus handlar det om?

SvAr: under 2012 använde vi 
111 ton flis för halkbekämpning. 

I det här numret av Hemlängtan svarar fastighetskötaren Joel Päkkilä på en klassisk 
vårfråga. Har du en fråga? Skriv till info@alebyggen.se

med att vinden sveper iväg deras 
hopkrattade högar.

– En gång fick vi ställa in vårstäd-
ningen för att det hade snöat på nat-
ten, så detta är ju lite bättre, men så 
synd att det inte är så skönt som det 
var tidigare i veckan, säger Helene.

Både Helene och Sanna brottas 
med ogräset mellan plattorna och 
muttrar något om att Alebyggen bor-
de ha lagt nät under plattorna för att 
minska mängden ogräs i springorna.

– Detta är vårt gissel, säger Helene 
och Sanna nickar instämmande.

Hon bor inte i området för tillfäl-
let men kommer ändå på städdagen.

– Ja, det är klart! Det är ju roligt 
att få greja lite, det hör till tycker jag!

Lite längre bort står några damer 

och sprider ut jord och barkmull i de 
nyrensade rabatterna. En granne har 
lämnat sin fyra månader gamla valp 
löst fastbunden i en stolpe och det 
är tydligt att valpen inte riktigt kan 
bestämma sig om det är viktigast att 
hälsa på alla som passerar eller attack-
era den livsfarliga sopborsten.

Hjälp från Alebyggen
Fred Manninger tycker att själv-
förvaltningen fungerar bra och att 
Alebyggen varit lyhörda och ställt 
upp med utrustning och hjälp. Och 
kanske leder självförvaltningen till att 
man tar bättre hand om sitt bostads-
område året runt?

– Ja kanske det, man vet ju att det 
är man själv som får städa, säger han.

namn:
adress:

hyres-id (lägenhetsnummer):

Alebyggen bjuder våra hyresgäster på 
en biljett till Teatervindens föreställning

Byt denna talong mot en biljett hos någon 
av återförsäljarna nedan och följ med 
Teatervinden på en nostalgisk resa. 
Föreställningen spelas på Furulunds 
dansbana i sommar.
   Läs mer på www.teatervinden.se.

Återförsäljare: Biblioteket i Nödinge  
och Allans i Älvängen.

Dansen på  
Furulund

Fred Manninger (nedan 
till vänster) samordnar 
vårstädningen. När allt 
är klart bjuds det på 
korv och dricka.

HEMLäNGTAN 1-2013   9 
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fastighetsskötare tobias skoglund tipsar om smarta sätt att spara på råvarorna.

 TOBBES MiLjöSKOLAwEbbHöRN@N

Du som är hyresgäst hos Alebyggen 
behöver inte alltid greppa telefonen 
för att anmäla ett fel lägenheten. Det 
går lika bra att göra en felanmälan på 
hemsidan.
   – 18 procent felanmäler på webben 
i dag, och vi ser gärna att det blir fler, 
säger Mirela Cehic, hyreskontorist.

Samtliga hyresgäster har fått den 
inloggning till ”Mina sidor” som 
behövs för att gå in och göra en 
felanmälan på Alebyggens hemsida. 
Behöver du en ny inloggning går det 
enkelt att beställa en på hemsidan.

Felanmälan görs i flera olika steg, 
men Mirela Cehic vill poängtera att 
systemet är enkelt.

– Det är ett rullgardinssystem. Du 
kan bara välja en sak i taget – först 
rum och sedan vilken detalj eller en-
het felet gäller. Det är inte svårt eller 
krångligt.

I nuläget väljer en av fem att göra 
sin felanmälan via internet. Men att 
göra den på nätet innebär faktiskt 
ofta att anmälan behandlas snabbare.

– En anmälan på nätet finns i fast-
ighetsskötarens mobil direkt när du 
klickar på klar. Dessutom slipper du 
sitta i telefonkö om det är upptaget 
hos oss, säger Catarina Blomqvist, 
som också tar emot felanmälningar.

uppdaterad information
En stor fördel med felanmälan via 
webben är att man kan följa sitt ären-
de på Mina sidor. Om fastighetsskö-
taren exempelvis beställer en kompo-
nent till ett trasigt kylskåp skrivs det 
direkt in i ärendet.

– På nätet kan du se hur långt ditt 
ärende kommit, och om det har av-
slutats. Så slipper du undra över vad 
som händer med det, säger Anders 
Ulander, informatör på Alebyggen. 

LEONORE NORDIN

Så gör du felanmälan på webben

Mirela Cehic och Catarina Blomqvist på Alebyggen hjälper gärna hyresgäster som har frågor 
om felanmälan på webben.

www.alebyggen.se
Läs mer på

Mycket ätbar mat slängs direkt i soporna.
En katastrof för såväl miljö som plånbok.
Hemlängtan ger här några idéer för hur man 
ska kunna minska svinnet.

visste du att …
• Maten svarar för 25 procent av människans 

klimatpåverkan, genom utsläpp av bland annat 
koldioxid och kväve?

• Den mat som Sveriges hushåll slänger motsvarar 
ett koldioxidutsläpp på 1,4 miljoner ton, vilket är 
lika mycket som 525  000 bilar släpper ut?

• Varje svenskt hushåll slänger i genomsnitt 5,6 
kilo matavfall i veckan. En dryg tredjedel av 
maten hade kunnat ätas om den tagits tillvara på 
rätt sätt.

det här kan du göra
• Minska på köttet, som har en stor klimatpåver-

kan, och ät i stället mer vegetariskt.
• Välj miljömärkt fisk.
• Välj i första hand frukt och grönsaker 

som tål att lagras, som exempelvis 
rotfrukter. Frukt och grönt som inte 
tål att lagras väljs efter säsong.

• Ät mindre godis och sötsaker. 
Dessa påverkar miljön, utan att ge 
mycket näring.

• Förvara maten vid rätt temperatur.
• Magen blir fortare mätt än ögat. Det är 

bättre att ta om än att slänga mat.
• Det är inte alltid smart att storhandla. Gör 

du verkligen av med allting som du köper?  
Planera innan du handlar och köp inte mer än 
vad du gör av med.

• Du bestämmer ifall maten går att äta, inte 
bäst före-datum. Ofta är maten ätbar betydligt 
längre än så. Lukta och smaka!

• När det gäller ägg är datumet satt 
utifrån att äggen skulle förvarats i 

rumstemperatur. I kylskåp förlängs 
hållbarheten med flera veckor. 
Kokta ägg håller minst en vecka 
i kylskåp.

• Förvara maten på rätt sätt så 
håller den längre. Ställ in kylvaror 

som färskt kött, fisk och mejeriprodukter 
i kylskåpet så fort du kan. 

• Grönsaker och frukt håller bättre i kylskåp. Om 
du vill ha dem framme – ät upp dem snabbt.

• En bra kylskåpstemperatur är 4–5 grader. Bra 
frystemperatur är –18 °C.

KÄLLor: Birgitta Rasmusson, Släng inte maten!, Ica Bokförlag, 2009.
Livsmedelsverket, http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-miljo/

Släng inte maten i onödan

En liten  
morot...
alebyggen lottar ut 100 trisslotter 
bland de hyresgäster som gör felan-
mälan via webben mellan 15 mars 
och 15 maj.

Ju nogrannare du beskriver felet 
desto lättare får vi med rätt reserv-
delar och verktyg vid besöket.

• Du som inte har någon inloggning till 
hemsidan – gå in på Mina Sidor och 
välj ”Glömt lösenord”.

• Ju mer information du lämnar till 
fastighetsskötaren i din anmälan, desto 
snabbare kan felet bli åtgärdat.

• Ange alltid om fastighetsskötaren får 
använda Alebyggens extranyckel.

• Fullständiga kontaktuppgifter fylls i 
automatiskt, men du bör kontrollera att 
de stämmer och eventuellt komplettera 
dem om det behövs.

• Du kan självklart få hjälp att göra en 
felanmälan på webben om du känner 
dig osäker. Sätt dig vid datorn och ring 
så guidar vi dig.

bra att tänka på
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KrySSA räTT!
Var med och tävla i Hemlängtan – Alebyggens  
hyresgästtidning. Det enda du behöver göra är 
att svara rätt på fem frågor. Svaren hittar du  
genom att läsa tidningen. De av Alebyggens 
hyresgäster som skickat in rätt svar på någon 
eller några av tävlingsetapperna under året 
deltar i utlottningen av en fri månadshyra. 
Vinsten gäller hyran för december. 
      Första pris i etapptävlingen är en termos 
och ett Västrafikkort laddat med 400 kr. 
Andra och tredje pris är ett paraply samt ett 
Västrafikkort laddat med 100 kr. 

A. Hur många fågelholkar har  
Alebyggen monterat i sina områden?
1. 65
X. 150 
2. 380

b. Hur stor andel svarade på 
Alebyggens NKi-undersökning?
1. 55,5 % av hyresgästerna
X. 63,4 % av hyresgästerna
2. 71,5 % av hyresgästerna

c. vilka arbetar på Festivalborg?
1. ungdomarna själva

X. Scouterna
2. Staten

d. Hur länge håller sig kokta ägg  
i kyskåpet?
1. Minst en vecka
X. Flera månader
2. Ett par dagar

E. När fick de boende i änggården 
Etapp 3 ansvar för yttre skötsel?
1. 1981
X. 1994
2. 2009

Rätt rad:     A            B             C             D             E    

Namn:

Adress:

Lägenhetsnr:

Postadress:

Svarsformulär finns på www.alebyggen.se eller klipp ur talongen, frankera och posta 
till Alebyggen. Svaret ska vara oss tillhanda senast den 5 maj. Tävlingen gäller 
enbart Alebyggens hyresgäster. Endast en svarstalong per hushåll får sändas in.

SvArSKuPONG  
Plats för 
frimärke

Kryssa Rätt
AB Alebyggen
Box 104
449 22 Nödinge

VINN EN MÅNADSHYRA

Vinnare av Västtrafikkort laddat med 
100 kronor och paraply i Kryssa Rätt 
nr 4 2012 är Sven Johansson i Nol och 
Anita Adén Korneliusson i Nödinge. 

Ett stort grattis till Bo-Ivar Anders-
son på Mossvägen i Nol som vann 
första pris i etapptävlingen av 
Kryssa Rätt och fick dra några frågor 
ur Alebyggens frågelåda.

vad har du jobbat med och varför 
valde du så?

– Först jobbade jag som byggnads-
arbetare och det berodde nog mycket på 
att jag tyckte det var roligt med träslöjd i 
skolan. Därefter var jag fastighetsansva-
rig på HSB i Göteborg. Numera har jag 
sjukpension.

vilken är den bästa film du har sett?
– Det finns många filmer som jag tycker 

är väldigt bra. Film och idrott är mina 
fritidsintressen. Ska jag säga någon så blir 
det Cape Fear med Robert De Niro. Den är 
mycket spännande. Annars är jag allätare 
när det gäller film.

vad tycker du är det bästa med din 
lägenhet?

– Vi har en tvårummare på 64 kvadrat-
meter som är rymlig och bra planerad. 
Jag är uppvuxen i Hjällbo i Göteborg och 
flyttade hit 2005. Närheten till natur och 
kommunikationer betyder också mycket.

vad äter du helst till 
frukost?

– Det blir yoghurt 
med müsli, kaffe, ägg 
och ett par mackor. 
Jag håller med de som 
säger att frukosten är 
det viktigaste målet på 
dagen.

vilken är din sämsta egenskap?
– Det är väl humöret i så fall. Jag blir 

lätt arg om jag tycker att något är fel. Men 
numera har jag lärt mig att hantera det 
bättre än tidigare.

VINNAREN


