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Jag känner mig sporrad

JOHAN REDLUND, VD

NOTERAT

SAMHÄLLET STÅR INFÖR ett antal 
utmaningar, vilket i vissa fall kommer leda 
till stora omställningar. Bostadsbranschen 
och allmännyttan likaså. Boverkets senaste 
prognos visar på ett behov 
av 705 000 nya bostäder 
till 2025. Men förutsätt-
ningarna ser annorlunda ut 
jämfört med när vi sist skulle 
bygga bort bostadsbristen 
med miljonprogrammet på 
1960-talet.

ALE HAR KOMMIT närmare 
Göteborg. Inte geografiskt, 
men mentalt. Infrastrukturen 
har gett oss bra pendlings-
tider och möjligheter. Det 
visar sig på prisutvecklingen 
på bostäder och efterfrågan på 
hyresrätter. Aldrig har så många stått i kö för 
att få bostad hos Alebyggen, och aldrig har 
kötiden varit så lång för att få ett kontrakt.

Det finns inte en lösning på utmaningen. 
Det handlar om att jobba på många fronter. 
För att samhället ska hänga ihop, krävs att 
alla har möjlighet att hänga med. En bostad 
är en grundförutsättning för att livets pussel-
bitar ska kunna falla på plats. Alebyggen har 
ett antal grundläggande uppgifter. 

VI SKA LÄGGA MANKEN till för att bygga 
så mycket som möjligt. Mycket är på gång 
de närmaste åren, men med långa ledtider 
till byggstart måste vi planera för det som 
ska förverkligas om fem år. Det handlar om 
att hitta mark, ta oss igenom planprocesser 
och överklaganden, bygga smart och håll-
bart. Men det handlar också om att lyckas 
bygga till hyresnivåer som är attraktiva och 
samtidigt ger en hanterbar kalkyl för bolaget.

VI SKA FÖRVALTA vårt bostadsbestånd så 
att vi levererar den kvalitet som efterfrågas. 

Vår senaste NKI-mätning visar att mycket 
fungerar bra, inte minst när det gäller  
kontakten med hyresgäster och service i  
lägenheten. Totalbetyget från hyresgästerna 

är gott, vilket vi tackar för. 
Men vi ser också förbätt-
ringspotential när det gäller 
utemiljö, trygghetsfrågor och 
allmänna utrymmen.

VI SKA UTVECKLA relationer 
med våra hyresgäster. Det 
handlar om att skapa möj-
ligheter att mötas, och hitta 
vägar till boendeinflytande.  
I världens mest individualise-
rade land. Men med en stark 
tradition av kollektiva samför-
ståndslösningar. Därför kom-
mer vi längre fram under året 

att avsätta särskilda resurser för att jobba 
med det vi valt att kalla områdesutveckling. 
För att göra det lättare att knyta ihop männi-
skor som vill göra skillnad, tillsammans med 
andra. För att det blir roligare så.

JAG KÄNNER MIG SPORRAD av utma-
ningen och tackar för förtroendet. Det ska 
bli roligt att fortsätta arbetet med att skapa 
hemlängtan. Tillsammans med duktiga 
kollegor. Tillsammans med nya och gamla 
hyresgäster.

 
  

”Det handlar 
om att jobba på 
många fronter. 

För att samhället 
skall hänga ihop, 

krävs att alla 
har möjlighet att 

hänga med.”

personer ökade Ale kommuns befolkning med 
under 2015. Det är en ökning med 1,54 procent 
och därmed mest i Göteborgsregionen. Ale ligger 
dessutom över genomsnittet för hela landet.439

ALEBYGGENS RESULTAT för räken-
skapsåret 2015 var knappt 27 miljoner 
kronor. Tack vare bland annat låga räntor 
kan alltså Alebyggen, med det bästa 
resultatet genom tiderna, tryggt starta tre 
planerade byggprojekt under 2016. 

Det gäller cirka 160 lägenheter i  
Nödinge, Nol och Älvängen. 

I dagarna startar bygget på Norra Klö-
verstigen 22 i Nödinge, som vi skrev om i 
senaste numret av Hemlängtan. Alebyg-
gen har redan börjat gräva för fjärrvärme. 

Lite längre fram, i maj, ska den första 
bygg etappen i Nol komma i gång. Där 
ska Alebyggen också göra i ordning par-
kering längs med Folketshusvägen. 

BLAND MÅNGA andra går även Alebyg-
gens kvalitetssamordnare Ulf Wetterlund  
i pension i vår.

– Det ska bli roligt att få mer egen tid. 
Den kommer till största delen att gå till 
mina intressen politik, båt och hus men 
även nya uppdrag. Jag ska dela med mig 
av mina kunskaper som mentor till nya 
förmågor. 

Den 31 mars blir sista dagen i tjänst 
hos Alebyggen för Ulf Wetterlund.

ALEBYGGEN OCH Hyresgästföreningen 
Västra Sverige har kommit överens om 
2016 års hyror. Samtliga hyror höjs med 
0,65 procent från och med den 1 januari 
2016. Det innebär att hyreshöjningen för 
januari, februari, mars läggs på hyres-
avierna för april, maj, juni. 

Ett av Alebyggens huvudargument i för-
handlingen har varit det stora underhålls-
behovet i beståndet de kommande åren.

Hyreshöjningen: 
0,65 procent

Kvalitetscertifierad 
pension för Ulf

Rekordresultat 2015 
– nu bygger vi lägenheter

HYRESFAKTURAN – NU MED POSTEN
FRÅN OCH MED APRIL månads hyra kommer hyresfakturan med posten. Tidi-
gare har den delats ut av kvartersvärdarna, som nu får mer tid för till exempel  
rondering och utemiljö.

Eftersom du själv är ansvarig att betala din hyra i tid kan det vara bra att  
veta att du kan alltid se din faktura, OCR-nummer, belopp och bankgironummer,  
på Mina sidor.

VI VILL FIRA byggstarterna 
med dig genom att bjuda in till 
vårt kontor på Ale torg den  
22 april, klockan 10–13. 

Vi planterar fröer till sammans 
och det kommer att finnas möjlig-
het att få svar på frågor.

Det här är bara början, det är  
i år det börjar gro!

Kom och fira 
byggstarterna 
med oss!
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NY ORGANISATION

Spännande tid 
framför oss

– Alebyggen ska vara en  
motor i det goda samhället 
och fortsätta bidra till kom-
munens positiva utveckling. 
Vi har en otroligt spännande 
tid framför oss.

Det säger Johan Redlund som 
den första mars tar över som 
vd på Alebyggen efter Lars-
Ove Hellman. Johan har varit 
på Alebyggen i 4,5 år och har 
bland arbetat med den stora 
omorganisationen som genom-
fördes under 2015. 

Han har tidigare jobbat för 
Hyresgästföreningen och har 
bland annat suttit på andra 
sidan bordet och förhandlat 
hyror. 

ÄVEN OM JOBBEN i sig varit 
väldigt olika, finns det en sak 
som förenar: Johans engage-
mang för sociala frågor och 
en tro på allmännyttans roll i 
samhällsutvecklingen.

– Ska människor kunna 
ha ett bra liv så måste man ha 
någonstans att bo. Där har vi 
som allmännyttigt bostadsföre-
tag ett stort ansvar. Vi måste 

dessutom lösa utmaningen 
genom att bygga bostäder som 
människor har råd att bo i.

Utanför jobbet är Johan 
småbarnsförälder och bor i ett 
hus på Hisingen i Göteborg. 

– Det kan vara oerhört 
skönt att gå ut och klippa grä-
set efter en lång dag på jobbet. 
Och överlag så gillar jag kon-
trasten – att tänka mycket och 
sedan göra något praktiskt.

ÄN HAR JOHAN bara varit vd 
på Alebyggen i några dagar – 
och hur jobbet kommer att 
utvecklas återstår att se. Själv 
tror Johan att hans förmåga att 
lyssna, ta in synpunkter och 
hitta balansen mellan olika 
prioriteringar kommer att vara 
en bra grund att stå på.

– Världen är sällan svart el-
ler vit och det är viktigt att det 
finns balans för den som måste 
kompromissa. Men det känns 
verkligen jättespännande! Jag 
ser fram emot utmaningen  
att hålla ihop helheten och 
jobba med Alebyggens  
prioriteringar. 

MARIA LAGERGRÉEN VÄSTLUND

PÅ NYA JOBB
Johan Redlund är inte 
den ende som fått nytt 
jobb eller en ny roll hos 
Alebyggen. Här är fler 
förändringar:
Ny fastighetschef:  
Lars-Ove Hellman
Ny teknisk förvaltare: 
Fredrik Olsson
Ny förvaltningschef: 
Peter Laang

JOHAN REDLUND: Ny vd på Alebyggen
FAMILJ: Sambo och tre barn 3, 6, och 8 år
BOR: Göteborg
UTBILDNING: Statsvetare och ekonom
INTRESSE: Politiskt intresserad, men inte politiskt 
aktiv.
BÄSTA ÅRSTID: Sommaren
GILLAR: Kontraster – att sitta med papper och 
jobba med huvudet hela dagen och sen åka hem 
och klippa gräset eller ta sig an en vildvuxen häck.
GÖR PÅ FRITIDEN: ”Med tre små barn finns det 
inte så mycket tid för att fokusera på det egna 
jaget, men det gör ingenting – det är en härlig tid 
även om det ibland blir lite mer kaos än man hade 
räknat med.”
OM DET FANNS FLER TIMMAR PÅ DYGNET HADE 
JOHAN: Engagerat sig mer i utmaningen med mig-
ration och nya potentiella medborgare. 

Efter 30 år på Alebyggen är det nu 
dags för Sven Burgren att gå i pen-
sion. Nu väntar lediga dagar, häng 
med barnbarn och långa resor. Eller?

– Nja, jag kommer ju att fortsätta 
jobba lite för Alebyggen som kon-
sult, och om jag brås på min far som 
var i farten tills han var 93 år, har jag 
många år kvar att jobba.

Vad gjorde du innan Alebyggen?

– Då jobbade jag på Scandiacon-
sult. De sista fyra åren jobbade vi 
inhyrda av Världsbanken och Sida, 
med att bygga hamnar och vägar i 
Tanzania, Syd jemen och Saudiara-
bien. I dag kan jag sitta med Google 
Maps och titta på saker som jag har 
varit med och byggt. 

Hur var det att komma till Alebyggen 
direkt från Tanzania?

– Ja, det var ju en kolossal kon-
trast förstås. Rakt ner i verkligheten 
1986 på ett företag mitt i bostadskri-
sen, som slet med många outhyrda 
lägenheter. Att vi lyckades vända det 
och fick bättre ordning och stämning 
i lägenheterna på Klöverstigen är jag 
väldigt stolt över i dag.

Vad har du gjort på Alebyggen?

– De senaste tio åren har jag fram-
för allt arbetat med nyproduktion och 
det är det jag kommer fortsätta med 
som konsult, tillsammans med Lars-
Ove Hellman som blir fastighetschef 
efter mig. Att se till att våra stora pro-
jekt genomförs på ett bra sätt. Och 
det är också en sådan sak som har varit 
rolig med att jobba på Alebyggen. Att 
jag har fått vara med och skapa något 

som har ett bestående värde och som 
jag kan se resultatet av.

Men lite ledig ska du väl vara ändå?
– Ja, jag gillar att resa så det ska vi 

försöka göra, jag och min hustru. Vi 
håller på att planera en tur till Italien 
med husbilen och vår lilla Honda. 
Men annars har vi åtta barnbarn, va-
rav tre är trillingar, som vi gärna vill 
umgås mycket med. Vi hjälper till 
med trillingarna en hel del redan nu.

MARIA LAGERGRÉEN VÄSTLUND

NAMN: Sven Burgren.
AKTUELL: Går i pension efter 30 år på 
Alebyggen.
FRITID: Spelar golf och promenerar med 
foxterriern Asta och hustrun Anna-Brita.
BOR: I ett hus i Diseröd men är född och 
uppvuxen i Örgryte i Göteborg.
DET BÄSTA MED MITT JOBB: Att jag 
fått vara med och bygga saker och får 
lösa problem. Jag kan verkligen vakna mitt 
i natten och ha löst ett problem. Jag har 
verkligen haft roligt i mitt jobb.

”Roligt att skapa något”

Sven Burgren taggar ner
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Läs också Johans 
första ledare  
på sidan 2.
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Odlarglädje i Skepplanda

Det är lätt att få en trädgård om man bor hos 
Alebyggen. Många lägenheter har uteplats, vare sig 
det är en villa, ett radhus eller ett flerfamiljshus.
Följ med på en rundtur till några av Alebyggens 
trädgårdsentusiaster.

Efter många år i egen villa flyttade 
Ingrid och Rolf Andersson till Alebyg-
gens hyresradhus i Skepplanda. Här 
njuter de av egen trädgård och slipper 
ansvaret för huset.

– Det är perfekt. Här stannar vi tills 
de bär oss ut, säger Rolf och skrattar.

Det är en av försommarens första  
riktigt varma dag när Rolf visar runt i 
sin trädgård. Nu prunkar det i rabat-
terna, men så var det inte för några år 
sedan. Hörntomten på Alehemsvägen 
var rejält igenvuxen när Rolf och Ing-
rid flyttade in för tre år sedan. 

De har lagt ner ett stort jobb för att 
få den fin, men så är också trädgården 
ett stort gemensamt intresse. I villan 
hade de 1 800 kvadratmeter tomt och 
mängder av rabatter. 

– Tidigare var jag ute och rensade 
ogräs varenda dag. Men det orkar man 
ju inte längre, säger Ingrid.

EN HELT NY RABATT på kortsidan av 
tomten, där den gränsar mot cykelbana 
och allmänning, är det senaste tillskot-
tet. Här var tidigare buskar, men Rolf 
har grävt ur och förbättrat den leriga 
jorden.

– Jag vill passa på att ge en eloge 
till Martin Hall på Alebyggen. När jag 
ringde och bad om jord svarade han 
”Om ni vill göra snyggt är det klart att 
vi ställer upp med jord”. Sen kom tre 
skopor med ny jord, säkert tre kubik-
meter.

I den fina rabatten blandas nu jord-
gubbar, smultron, prästkragar, gräslök, 
lejongap och många fler växter. Några 

förbipasserande stannar till och säger att 
de uppskattar den fina rabatten.

En bit bort finns odlarlådor med 
potatis och dill, och i rabatten vid den 
inglasade uteplatsen har blommor från 
den tidigare tomten hittat en ny  
boplats. 

ÄVEN OM INGRID och Rolf trivdes bra i 
villan så blev det till slut för mycket ar-
bete och tankarna på ett annat boende 
växte fram. När de skulle flytta hade de 
tre krav: markplan, uteplats och att det 
skulle vara nära till kommunikationer. 
Och de har fått alltihop. 

– Nu njuter vi av att slippa ansvaret 
och ändå ha en uteplats och en lagom 
trädgård att pyssla med, säger Rolf.

BIRGITTA LAGERLÖF

NÄRA TILL GRÖNT

av Alebyggens bestånd 
har uteplats, 49 procent har 
balkong, och resten har en 

gräsplätt vid entrén eller 
entré i loftgång. 

40 % 
Rolf Andersson i Skepplanda tillbringar mycket tid i sin trädgård. En del av de perenna växterna har fått följa med från villaträdgården  
de hade förut. I rabatten intill utreummet växer bland annat kinesisk kärleksört, lyckoask, lavendel, astilbe och klematis.
 FOTO: ANDERS VÄSTLUND
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NÄRA TILL GRÖNT

PÅ UTEPLATSEN på Sjövallavägen sitter Catharina Svahn och 
spelar Alfapet med sin syster Lilli-Anne. Systern bor i Tors-
landa, men kommer regelbundet och besöker Catharina som 
har haft en stroke.

– Här har vi det bra och njuter av solen. Jag trivs jättebra  
i området, det är så lugnt och skönt, säger Catharina.

Och så får hon ju möjlighet att odla ett av sina intressen, 
blommor och grönt. På den lilla tomten odlar Catharina förutom 
flera sorters blommor bland annat rabarber (efterfrågat av 
barnbarnen), potatis, sallad, dill, persilija och gräslök.

– Rollatorn, som jag nu behöver, har visat sig vara praktisk  
i trädgården. Jag kan sitta på den när jag ska jobba.

PIRJO NORDLING har bott i Alvhem i 40 år. Nu, sedan 
familjen flyttat ut, bor hon i en etta som har såväl uteplats som 

stor tomt. 
Sommartid tillbringar hon mycket tid 
ute och hon har gjort sin utemiljön 

jättefin med blommor och pryd-
nadsföremål.

– Jag har mest perenner. En 
blandning av sommarblommor 
som lobelia, höstflox och präst-
krage, berätar Pirjo.

Fågelbadet på gräsmattan ger 
ett fint liv åt tomten. Varma dagar  

är det en strid ström av fåglar.

8   HEMLäNGTAN 1-2016     

PÅ NORRA KLÖVERSTIGEN i Nödinge står Siw Ohlsson och rensar 
bland sina petunior. Siw bor med sin man i en tvåa på bottenplan, 
med en stor och fin uteplats och trädgård med många sorters  
blommor.

– Gubben sköter rosorna och jag resten, berättar Siw som till-
bringar mycket tid ute under fina dagar.

– Tänk att ha egen trädgård, trots att man bor i lägenhet. Ska jag 
flytta tar jag med mig uteplatsen!

Alvhem

Alafors

Nödinge

TEXT OCH BILD: BIRGITTA LAGERLÖF
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HAR DU FRÅGOR OM DITT BOENDE? 
SKRIV TILL INFO@ALEBYGGEN.SE

Patrik Björk
Kvartersvärd

Mirela Cehic
Uthyrare

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ 
NÄR DET MÅLAS?
Just nu har Alebyggen många stora 
målningsprojekt på gång. Är det något 
som det är viktigt att jag tänker på, som 
hyresgäst?

Om du har en uteplats är det 
viktigt att du tänker på att 

skydda dina utemöbler från stänk. 
Antingen genom att flytta dem eller genom 
att täcka över dem. Detsamma gäller så 
klart också för annat som du är rädd om, 
till exempel växter och ömtåliga golv.

Flytta också allt som står inom en meter 
från väggen så att hantverkaren kommer 
fram.

Patrik Björk

Alebyggen svarar

ATT TÄNKA PÅ VID FLYTT
Vad ska man tänka tänka på när man 
ska flytta?

Det finns flera saker som är bra 
att tänka på om man ska flytta 
från sin lägenhet hos Alebyggen. 

Förutom flyttstädning är det mycket 
viktigt att man lämnar tillbaka alla nycklar 
till lägenheten, tvättstugelås med tillhö-
rande nycklar, samt parkeringskort.

Under Bofliken på Alebyggens hemsida 
hittar du mer information. Bland annat  
hur du gör flyttanmälan och tips för flytt-
städningen.

Den som inte städar ordentligt eller 
glömmer att lämna tillbaka nycklar får 
betala en avgift till Alebyggen.

Mirela Cehic

VARFÖR HAR NI GJORT OM  
PÅ HEMSIDAN?
Jag har sett att ni gjort om på  
hemsidan. Varför?

Vi har stuvat om på hem-
sidan och gjort en Bo-flik. 
Anledningen är att vi vill 

göra det lättare för hyresgäster 
att hitta rätt bland all praktisk information 
om olika saker som rör boendet.

Under Bo-fliken finns allt från fakta om 
våra olika bostadsområden till information 
om vad som gäller om man vill hyra ut sin 
lägenhet i andra hand. 

Under skötselanvisningar finns det till 
exempel konkret beskrivning om skötsel av 
olika detaljer i din lägenhet – belysning,  
ventiler, golvbrunnar och vattenlås, med 
mera. Likaså har vi samlat ett avsnitt där vi 
berättar hur det fungerar utanför lägenheten 
– bland annat för parkering, förråd, snö.

Dessutom finns blanketter som man kan 
skriva ut själv och användbara länkar. Vi 
hoppas att ni kommer att ha nytta av detta!

Anders Ulander
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I MAJ FORTSÄTTER Ale-
byggen med två etapper av 
fasadrenoveringar, i Södra Nol 
och Norra Älvängen. Det är 
träfasaderna som ska renove-
ras, vilket innebär att man byter 
ut skadade paneler och målar 
om fasaden.

Renoveringarna är en del 
av Alebyggens planerade 
underhåll. 

– Det planerade underhållet 
pågår ständigt i olika fastighe-

ter. Vår budget i år ligger på 
totalt 17 miljoner. Utöver större 
planerade arbeten gör vi också 
massor av småjobb när det 
behövs, säger Lennart Andreas-
son som arbetar som konsult 
med Alebyggens underhåll.

På Södra Klöverstigen ska tak
pappen bytas ut till sommaren. 
I området planeras även för re
noveringar av loftgångar och bal
konger, med start våren 2017. I 

höst påbörjas reno veringar av 
loftgångar och balkonger på 
Norra Klöverstigen och där  
byts takpapp under 2017.

PÅ GÅNG NU
VAR: Vildrosvägen, Södra Nol
VAD: Fasadrenovering
NÄR: Maj

VAR: Göteborgsvägen, Helges-
vägen och Ivar Arosenius Väg, 
Älvängen
VAD: Fasadrenovering
NÄR: Maj

VAR: Södra Klöverstigen
VAD: Byte av takpapp
NÄR: Maj/juni

Koll på ärendet  
med sms
Pling! Till sommaren lanserar 
Alebyggen en nya sms-
tjänster, bland annat för 
serviceanmälan. Det innebär 
att du som hyresgäst får 
ett sms i mobilen när något 
viktigt har hänt med ditt 
serviceärende. 

Sms-tjänster för uthyrning införs samtidigt 
som tjänsten för serviceanmälan. 

För att sms-tjänsterna ska fungera  
behöver Alebyggen ditt mobilnummer  
– uppdatera dina uppgifter på Mina sidor/
Ändra min profil.

Vill du inte ha sms från Alebyggen? Det  
är lugnt – du kan stänga av funktionen på  
Mina Sidor/Ändra min profil.

1. När du gör en servicean-
mälan får du ett första sms 
som bekräftelse på att  
anmälan tagits emot.

2. När vi kommit överens om 
en tid för åtgärden får du ett 
sms som bekräftar tiden för 
vårt besök. Om tiden måste 
ändras hör vi av oss och du 
får en ny bekräftelse.

3. Det tredje och sista sms:et 
skickas som bekräftelse på att 
ärendet är klart och slutfört.

Hej! Din servicean-mälan har mottagits!

Hej! Din kvartersvärdkommer klockan 11 måndag den 4 april.

Hej! Nu är ditt ärende  klart och slutfört. 

PÅ GÅNG

UNDERHÅLL

Anders Ulander
Informatör och
IT-samordnare



Var med och tävla i Hemlängtan – 
Alebyggens hyresgästtidning. Det enda du 
behöver göra är att svara rätt på sex 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 Västtrafikkort laddat med 400 kr. 
Andra och tredje pris är en liten present 
samt ett Västtrafikkort laddat med 100 kr. 
   Tävlingen gäller enbart Alebyggens 
hyresgäster. 

A Hur stor blev hyreshöjningen hos 
Alebyggen 2016?
1. 0,65 procent
X. 1,65 procent
2. 2,65 procent

B. Vad heter Sven Burgrens hund?
1. Anna
X. Asta
2. Assar

C. Var har Johan Redlund jobbat 
tidigare?
1. Räddningstjänsten
X. HSB
2. Hyresgästföreningen

D. Vad heter Alebyggens nye 
förvaltningschef?
1. Lars-Ove Hellman
X. Catarina Mattila
2. Peter Laang

E. Vilken ny tjänst lanseras i sommar?
1. Sms-tjänst för bokning av tvätttid 
X. Sms-tjänst vid serviceanmälan
2. Sms-tjänst för hyresbetalning

F. Var på vår hemsidan kan man hitta 
information inför flytten?
1. Under fliken Bo
X. Under fliken Om Alebyggen
2. Under Mina sidor 

VINN EN MÅNADSHYRA

svara  senast  den  2 MaJ
Lämna din rätta rad på Alebyggens 
hemsida. Gå in på alebyggen.se 
/kryssaratt och fyll i dina svar 
i formuläret på sidan. Glöm 
inte att fylla i namn, adress och 
lägenhetsnummer. Bara ett svar per 
hushåll får skickas in.

Naturligtvis går det fortfarande bra att posta dina 
svar. Skriv den rätta raden samt namn, adress och 
lägenhetsnummer på ett vykort och skicka till: 
Kryssa Rätt, 
AB Alebyggen, 
Box 104, 
449 22 Nödinge

KRYSSA RÄTT!

KRYSSA RÄTT!
Vinnare av Västtrafikkort laddat med  
100 kronor och paraply i Kryssa Rätt 
nummer 4 2015 är Marie Stigvert i 
Älvängen samt Rosa Rhoden i Älvängen.

Stort grattis till Goran Barac på 
Klockarevägen i Nödinge som vann 
första pris i etapptävlingen av Kryssa 
Rätt och fick besvara några frågor ur 
Alebyggens frågelåda.

Hur länge har du bott hos Alebyggen?
– Jag har bott hos Alebyggen sedan 

1996. Först i Älvängen, sedan i Nö-
dinge och sedan bodde jag ett tag inne i 
Göteborg. Sedan, för sju år sedan flyttade 
vi tillbaka hit till Nödinge. Nu letar vi efter 
en tomt för att bygga eget hus, helst i 
Nödinge eller Kungälv. 

Hur mår du just i dag?
– Bara fint! Det är ju fredag, arbetsveck-

an är snart slut och det är alltid gött med 
helg. Dessutom väntar vi barn, jag och min 
fru Malin. Det kommer ju inte förrän i juli, 
men det ska bli riktigt kul faktiskt. Att bli 
farsa. 

Vad är ditt drömresmål?
– Maldiverna. Vi ska faktiskt åka dit. Vi 

gifte oss i somras och det ska bli vår bröl-
lopsresa. Men nu när vi ska få barn får vi 
vänta något år. Ett resmål jag besöker ofta 
är Kroatien, där har min familj hus och vi 
brukar åka ner varje sommar. 

Vad är din favorit-
plats i lägenheten?

– Soffan, tror jag. 
Där brukar jag lägga 
mig och hålla på 
med datorn, eller titta 
på tv. Annars är ju 
sängen också en rätt 
skön plats. 

Vad lyssnar du helst på för musik?
– Väldigt blandat. Jag är allätare, och 

kan lyssna på allt från sådant som går på 
radion till hårdrock. Jag kan lyssna på det 
mesta. 

VINNAREN


