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Vi lever i en tid av stora förändringar. 
Maktbalanser skiftar globalt, internationella 
institu tioner utmanas och vi rör oss över 
gränserna. Hur kunde vi tro att världen, 
efter Berlinmurens fall, skulle bli stabil och 
förutsägbar? 

En reaktion på ovisshet, oförutsägbarhet 
och förändring är att bli rädd, vända blicken 
inåt, att göra det man alltid gjort. Men 
världen slutar inte förändras för det. En alter
nativ reaktion är att vara nyfiken på det nya. 
Ställa frågor och söka svar. 

Föreningslivet i Sverige 
har länge varit en viktig 
kugge i samhällsbygget och 
en del av demokratiskolan. 
När vi möts och träffar andra 
kan vi påverka och låta oss 
påverkas. Samhörigheten och 
känslan av tillit till varandra 
och till samhället ökar; vi får 
nya perspektiv. På Alebyggen 
har vi i många år jobbat nära 
hyresgästföreningarna för att 
fånga upp de frågor som är viktiga  
i bostadsområdena. 

UNDER LÅNG TID var boinflytandet i 
Alebyggen så långtgående att varje bostads
område hade möjlighet att, genom en 
kontaktkommitté, förhandla med bolaget om 
driftskostnader, samt påverka hur förvalt
ningen skulle utformas. Slutligen var drifts
budgetarna så intrimmade att det inte längre 
gick att skruva på så mycket. Samtidigt 
hade samhällsutvecklingen sprungit ifrån 
boinflytandesystemet. Människor organiserar 
sig inte på samma sätt som förr, och det har 
blivit allt svårare att få in nya personer  
i styrelser eller kommittéer. 

Våra lägenhetsfonder var även de en 
möjlighet att skapa inflytande över den egna 
lägenhetens underhåll. Efter 20 år gick vi 
vidare till PLUS, ett modernt system som vi 
kan kommunicera och administrera på ett 
enklare sätt. Men med samma grundprincip, 
att alla med tidsbestämda mellanrum har rätt 
att få nya tapeter och golv.

VI HAR MÅNGA TANKAR om hur vi kan 
skapa möten och utveckla den sociala sam

manhållningen och inflytandet 
i våra bostadsområden. 
Det kan vara mötesplatser, 
vårstädning, nattvandring, 
odlingslotter, olika former av 
bytes/lånepooler, ungdoms
projekt, interaktivitet på nätet 
och mycket annat. 

Under 2017 kommer vi 
bjuda in till bostadsmöten i 
alla våra områden. Ta med 
dig dina tankar och funde
ringar dit, eller skicka ett 

mejl till info@alebyggen.se med idéer om 
hur vi tillsammans skulle kunna utveckla ditt 
område. 

Slutligen önskar jag alla en god jul och ett 
gott slut på 2016!

REDLUNDS RUTA
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Vi behöver dina idéer!

JOHAN REDLUND, VD

”Vi har många 
tankar om hur 
vi kan skapa 
möten och 

utveckla den 
sociala samman-

hållningen.”



NOTERAT

Så länge har bandyevenemanget Alebyggen cup funnits. 
Tävlingen, som går av stapeln den 12 mars 2017, anordnas av 
Surte BK och riktar sig till pojkar och flickor i åldrarna 8 – 12 år. 12  år

TILLSAMMANS MED Ale kommun startar Alebyggen kring årsskiftet 
en bilpool i Nödinge och Alafors. Bilpoolen drivs av Sunfleet och 
används av kommunens förvaltning men är öppen för såväl Alebyg
gens hyresgäster som allmänheten. Anledningen till denna satsning 
är att Alebyggen vill göra det lättare för hyresgästerna att klara sig 
utan egen bil. 

– Varje hushåll ska inte behöva ha bil. Med bilpoolen 
vill vi skapa en större flexibilitet för våra hyresgäster. 
Det är också ett sätt att minska behovet av parke
ringsplatser, säger Alebyggens vd Johan Redlund. 

Mer information hur man gör för att ansluta sig 
kommer när bilpoolen är på plats.

ALEBYGGEN PLANERAR att bygga cirka 
50 hyreslägenheter på kullen söder om 
Ale Kulturrum i Nödinge. I anslutning till 
Alebyggens hus planerar Peab cirka 50  
bostadsrätter. Innan bygget kan komma i 
gång ska kommunen ta fram en ny detalj
plan för området. 

Projektet har tidigare utvecklats inom 

ramen för intressebolaget Ale Exploatering 
AB. Ale Exploatering har bland annat varit 
motor i skapandet av handelsstrukturen på 
Ale Torg som har spelat stor roll för utveck
lingen av Nödinge. Nu har Alebyggen sålt 
sin andel av bolaget för att fokusera sina 
projektledningsresurser på produktionen av 
hyresrätter.

Nödinge och Alafors blir med bilpool

Nya bostäder vid Ale Kulturrum 
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Alebyggen har i höst fått två nya 
kvartersvärdar. I Nödinges ytter-
områden och Bohus centrum arbetar 
numera Mats Bohjort och i Älvängen 
finns Charlotta Nordgren. 

Mats har förut arbetat 
bland annat som 
fastighetsskötare på 
Primär fastighets
förvaltning. Char
lotta, som oftast 
kallas Lotta, har 
arbetat på Poseidon 
tidigare och på Ale
byggen som säsongsar
betare i fem år. Hon 
är utbildad inom 
utomhusmiljö och 
ser fram emot att 
även jobba med 
inomhusmiljö. 

– Det är en chans 
att lära mig nya saker 
och det tycker jag är fan
tastisk roligt, säger hon. 

Mats, som själv är Alebo, tycker att 
jobbet som kvartersvärd passar honom. 

– Jag gillar att ha mitt eget område 
att ansvara för. Att lära känna dem som 
bor där och kunna hjälpa till med stort 
och smått. 

Mats och Lotta började sina jobb 
som kvartervärdar i oktober respektive 
september.

ÅSA REHNSTRÖM

Välkomna, 
LOTTA OCH MATS!

FRÅN OCH MED årsskiftet 
höjs priset för extranycklar 
till 200 kronor. Om man 
på grund av borttappade 
nyckar behöver byta låscy
linder kommer detta att kosta 800 kronor.
Om du behöver extra nycklar eller nyckel
brickor kontaktar du Alebyggens växel eller 
skickar ett mejl till info@alebyggen.se. 
Kostnaden läggs på nästa hyresavi.

Om du har gjort egna nycklar hos lås
smed utan att gå via Alebyggen får du 
bekosta byte av låscylinder när du flyttar.

HÅLL KOLL 
på nycklarna

Info via sms
UPPDATERA DIN PROFIL på Alebyggens 
hemsida med ditt mobil nummer, så får du 
aviseringar via sms när du gör en service
anmälan. Du får då ett sms:
• när vi mottagit din anmälan. 
• när vi bestämt en tid då vi planerar att 

besöka dig. 
• när din serviceanmälan är slutförd.
Har du glömt ditt lösenord beställer du ett 
nytt på:
www.alebyggen.se/nyttlosenord

Hej! Det är Alebyggen!



BRANDSÄKERHET

• Testa din brandvarnare regelbundet, gärna 
två gånger om året. Om brandvarnaren 
slutar fungera ska du göra en felanmälan 
hos Alebyggen för att få en ny. På hem
sidan aktivmotbrand.msb.se kan 
du anmäla dig för att få en 
automatiskt påminnelse 
via sms om att testa din 
brandvarnare.

• Sängrökning är den 
vanligaste orsaken till 
dödsfall vid bränder. 
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SÅ KAN DU BRANDSÄKRA DITT HEM
På hemsidan dinsäkerhet.se 
kan du läsa mer om hur du 
skyddar dig mot brand och 
andra farligheter i hemmet.  
Sidan drivs av Myndigheten 
för samhällsskydd och bered
skap (MSB). 

KÄLLA: MSB

• Blås ut ljusen när du lämnar rummet. 
Placera alltid levande ljus säkert så att de 
inte välter eller riskerar att antända något 
brännbart i närheten. 

• Många bränder orsakas av elektriska 
apparater. Dra ur kontakten på till 

exempel hårtorkar, mobilladdare 
och bärbara datorer när de inte 
används. 
•  Se till att lampor och spot
lights inte är nära något bränn
bart eller kan trilla ner.

JULLJUS UTAN 

BLÅLJUS



En mörk höstkväll. En brandbil rullar 
in på gågatan på Norra Klöverstigen. 
Lyckligtvis är det bara övning ikväll. 
Som hyresgäst finns det en hel del 
som man kan göra för att brandmän-
nen ska slippa rycka ut på riktigt. 

Tänd ett ljus, och låt det brinna. Men 
kom ihåg att släcka det när du lämnar 
rummet – december och januari är 
nämligen de månader på året då flest 
bostadsbränder inträffar i Sverige. Runt 
fjärde advent är antalet utryckningar i 
landet som beror på ljusbränder allra 
störst. Därför är det viktigt att använda 
sunt förnuft när man tänder ett ljus i 
vintermörkret. 

– Bostadsbränder beror oftast på 
slarv. Man kanske glömmer att släcka 
ljusen eller lämnar spisplattan på. På 
hela året är spisbränder den vanligaste 
orsaken till att vi får rycka ut.

Det säger Morgan Andersson, som är 
kvartersvärd hos Alebyggen och dess
utom arbetar som deltidsbrandman hos 
Bohus Räddningsförbund i Ale. I kväll 
genomför han tillsammans med sina 
kollegor en övning i Alebyggens  
bostadsområde Norra Klöverstigen. 

– Vi övar var fjärde vecka. I kväll 
testar vi våra klippverktyg som vi  
använder för att klippa upp bilar efter 
en olycka.

BÄST AV ALLT är så klart om Morgan 
och hans kollegor inte behöver rycka ut 
över huvud taget. Det viktigaste skyd
det mot brand i lägenheten är att man 
har en fungerande brandvarnare. Och 
för att veta att den fungerar måste man 
så klart testa den – Morgan rekommen
derar att det görs två gånger om året. 

– Vi brukar rekommendera att man 
testar brandvarnaren första advent och 
midsommar. Om man alltid gör det 
vid samma tid på året är det lättare att 
komma ihåg. Och om brandvarnaren 
inte fungerar är det viktigt att göra en 
serviceanmälan hos oss på Alebyggen, så 
får man en ny.

EN ANNAN BRANDRISK i flerbostadshus 
är att det börjar brinna i trappuppgång
en. Därför ska trapphuset hållas rent 
från skor, mattor och annat som inte får 
placeras där.

– Att hålla rent framför sin egen dörr 
är inte viktigt bara för att det minskar 
brandrisken, utan också eftersom det 
blir lättare för till exempel ambulans
personal att snabbt komma förbi om du 
eller någon granne blir sjuk. 

TEXT: KALLE LEKHOLM

FOTO: ANDERS VÄSTLUND

Morgan Andersson. 
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KREATIV KLUBB

T 
illsammans med sin syster 
Jara håller Batoul i Pyssel
klubben, som sedan många 
år med jämna och ojämna 

mellanrum dyker upp här i hyresgäst
föreningens lokal på Södra Klöversti
gen 31. Batoul startade klubben när 
hon var tolv år för att pyssla med sina 
kompisar. Nu är hon 20 år och plug
gar på universitet, men pysslet är fort
farande en stor del av hennes liv. 

– Jag vill ge barnen som kommer hit 
chansen av att skapa någonting som de 
kan vara stolta över. Vi vill att alla ska 
ha den möjligheten. För pysselmaterial 
är dyrt – hobbyfärg kostar, penslar kos
tar, allt allt allt kostar – och alla har inte 
råd med det. Därför är det viktigt med 
en förening som kan erbjuda det här. 

Hennes engagemang i pysselklubben 
har genom året tagit lite olika skepna
der. Som läxläsning, till exempel, eller 
ett samarbete med kommunens Vakna
projekt där ungdomar tillverkade arm
band med budskap mot droger. 

Batoul säger att hon tycker att det 
känns viktigt att ge barn och ungdomar 
från Klöver stigen ett ställe där de kan 
umgås, uttrycka sig och vara sig själva. 

– Vi brukade ha stökiga pojkar som 
fritidsgårdarna skickade hit. De kunde 
säga: ”Hur gör man, Batoul? Jag pallar 
inte” – du vet, försöker vara lite coola. 
Men vi visade hur de skulle göra: 
”Kom igen – klipp så här, gör så här” 
och de skapade grejer. Det spelar ingen 
roll hur cool man är, hur gammal man 
är utan allt handlar verkligen om att 
bara köra. 

– DU ÄR JU SNART KLAR – vad snabbt 
du målar!

Vid ett av borden sitter Enya Räf
ling, 9 år, och Maryam Ramadan, 11 
år, och pysslar tillsammans. De gör en 
sorts prickig handväska som ser ut som 
en donut av papptallrikar. 

– Man sätter ihop den med tråd. Jag 

Barnen pratar och skojar med sax och kritor i högsta hugg.  
Fars dag-kort och handväskor av papptallrikar ska det bli. 
   – Pyssel är mer än att klippa och klistra – det är ett sätt att  
utveckla sin kreativitet och sitt skapande, säger Batoul Raad.

Ingen är för cool för

”Allt handlar 
verkligen om  
att bara köra.”



Enya Räfling och 
Maryam Ramadan.

Oliver Wetherall, 10 år, besökte 
Pysselklubben i Nödinge för 

första gången och passade på 
att göra ett fars-dagkort. 
FOTO: ANDERS VÄSTLUND

Alva Andersen Kildén, 12 år.



tycker pysselklubben är jättebra – om 
man har tråkigt kan man gå hit och 
pyssla, säger Maryam. 

– Det är roligt att pyssla för man får 
använda sin fantasi, och lära sig göra 
nya saker, säger Enya.

Pysselklubben är öppen för alla barn 
och unga mellan sex och fjorton år.  
I perioder har klubben hållit öppet 
varje vecka och Batoul berättar att det 
som mest varit uppemot femtio barn 
som kommit. Verksamheten har fått 
stöd från bland andra hyresgästfören
ingen, Alebyggen och Ale kommun, 
och 2015 var Batoul finalist i kate gorin 

Årets unga ledare på Eldsjälsgalan, 
som belönar engagemang i svenskt 
förenings liv.

PÅ SENARE TID har systrarna bland an
nat på grund av tidskrävande studier 
fokuserat på att ha öppet vid skollov 
som sommar och jul. Och på sin pys
selkanal på Youtube, ”DIY with Batts 
and Jara”, som de startat för att ge bar
nen inspiration till hemmapyssel.

– Eftersom vi har blivit äldre har 
det blivit svårare att hålla pysselklub
ben lika ofta som innan. Så vi startade 
youtubekanalen så att barnen ska kunna 

kolla hemifrån och pyssla hemma. Of
tast behövs bara enkla saker som man 
kan hitta hemma, säger Jara. 

Pysselklubben har också hållit work
shops i scrapbooking tillsammans med 
ABF. Pyssel för vuxna, alltså?

– När det är för vuxna brukar det 
ofta kallas för DIY, som står för ”do it 
yourself” på engelska. Men vi skäms 
inte för att använda ordet pyssel även 
om det låter lite barnsligt. Jag tycker 
verkligen att pyssel är för alla åldrar 
– det är bara att utrycka sig och vara 
kreativ! 

KALLE LEKHOLM

Systrarna Batoul och Jara Raad håller i aktiviteterna på 
Pysselklubben, som Batoul startade när hon var tolv år.

KREATIV KLUBB
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NOTERAT

Direktbyte kan vara ett smidigt sätt 
att få en lägenhet som passar en 
bättre. Men det finns några saker 
som är bra att tänka på.

– För att kunna göra ett direktbyte 
måste man ha en giltig anledning till 
att man behöver flytta, säger Joshua 
Tyrén, uthyrare på Alebyggen.

Han förklarar att ett giltigt skäl 
kan vara att familjesituationen har 
förändrats och att ens nuvarande 
lägenhet är för stor eller för liten. 
Behov att bo i ett annat område kan 
också vara ett skäl. Dock är det vik
tigt att vara noga med den blankett 
som ska fyllas i inför ett direktbyte 
och verkligen ange varför man öns
kar byta lägenhet.

– Skälen ska man skriva i fältet 

för ”övriga upplysningar” på bytes
blanketten, som man kan hämta på 
vår hemsida, säger Joshua.

Ett direktbyte görs mellan två 
hyresgäster. Det är hyresgästerna 
själva som måste hitta varandra, och 
det går bra att byta även om man 
inte bor hos samma hyresvärd.

– Våra hyresgäster måste dock 
skicka in en ansökan om bytet till 
oss på Alebyggen. Och det är vi 
som godkänner själva bytet.

När blanketterna är inskickade 
tar det upp till en månad innan by
tet blir godkänt eller inte, och ytter
ligare ett par månader innan själva 
flytten kan genomföras. Som vanligt 
vid flytt måste nya hyreskontrakt 
tecknas och lägenheten besiktigas 
innan man kan flytta.

Bra att veta
om direktbyte

Fakta
Pysselklubben, eller Ale Pyssel och 
kulturförening som den också heter, 
håller till i hyresgästföreningens lokal 
på Södra Klöverstigen 31. 

•  Alla barn och unga mellan sex 
och fjorton är välkomna. I december 
planeras nästa träff – då med jultema. 
På klubbens facebooksida finns mer 
information: 
facebook.com/pysselklubben

•  Batoul och Jara Raad driver också 
en pysselkanal på Youtube – DIY with 
Batts and Jara. 

SÅ HÄR KAN DET GÅ TILL

15 JANUARI

Fullständig ansökan för direkt
byte lämnas in och Alebyggens 
handläggare kan börja sitt 
bedömningsarbete efter de 
kriterier som krävs för att få byta 
lägenhet. Alla uthyrningsärenden 
sker i turordning. Alebyggen har 
målet att man ska kunna flytta in 
i den nya lägenheten inom tre 
månader om ansökan godkänns.

15 FEBRUARI

Ansökan godkänns av Alebyggens 
handläggare och en lägenhetsbesikt
ning kan bokas in. Alla lägenhetsbesik
ningar sker i turordning och det anses 
rimligt att besiktningen är utförd inom 
1–2 månader efter att den bokats.

CIRKA 15 MARS – 15 APRIL

Besiktning av lägenheten är genom
förd och hyresgästen skriver kontrakt 
på Alebyggens kontor på Ale torg och 
kan flytta in kommande månadsskifte. 



Tvättstugan är inte bara ett ställe där 
vi tvättar våra kläder. Det är också 
klassisk mark för grannkonflikter 
och arga lappar. Kanske inte så kon
stigt med tanke på att det är något 
vi delar och har gemensam vårdnad 
om med människor som vi ofta inte 
känner, och kanske inte ens vet 
vilka de är. 

Även hos Alebyggen är tvättstu
gan ett område som tyvärr kan skapa 
irritation grannar emellan.  

– Det är hyresgästerna som an
svarar för att städa i tvättstugan, sä
ger områdesförvaltare Martin Hall.

Med nya städredskap, skyltar 
och information hoppas Alebyggen 
hjälpa hyresgästerna att hålla rent 
och snyggt. 

– Vi har tagit fram ett enhetligt 
och tydligt informationsmaterial och 
ska se till att det finns utrustning i 
tvättstugorna så att det snabbt och 
lätt går att städa efter sig, säger Mar
tin Hall.

BIRGITTA LAGERLÖF

 

Så slipper du arga lappar!

Sådana här skyltar med tillhörande 
redskap sitter nu uppe i alla Alebyg-
gens tvättstugor.
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GRANNSÄMJA

Arga lappar från boken ”Den 
som inte tar bort luddet ska 
dö” av David Batra samt hem
sidan www.argalappen.se

”Ändra inte reglerna!
Vi har bott här länge. Ni är nyinflyt-
tade, kan inte bara komma hit och 
tro att ni kan skriva om reglerna. 
   Man kan inte lämna tvätten i 
torkrummet, även om man hämtar 
den på morgonen. För sådana är 
reglerna.”

”VET HUT
VET 7-FALT HUT
Hoppas du får utslag 
när du torkar dig på
handdukarna du stal.”

”Timer ur funktion. 
Roligt när man hängt 
upp tvätten. NOT
/Arg och stressad.”

”Funkar fint om man 
slår på strömbrytaren 
ovanför torken...
/Torr och varm”

”Jag hoppas att tvättstugan är 
i gott skick. Många ungdomar, 
företrädesvis de som ej fyllt 50 
år, har det ibland så stressigt att 
de ej hinner med städningen i 
tvättstugan. 
   Skulle den tvättande vid sin 
ankomst finna stugan i klander-
värt skick ombedes denna att 
meddela hyresvärden. 
   Om möjligt även upplysa om  
lägenhetsnummer hörande till 
den tvättare som utan överens-
kommelse överlåter städning på 
den efterkommande.

Med vänliga hälsningar,
XXX”
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PRIORITERING VID SNÖRÖJNING
Hur prioriterar Alebyggen vid snöröjning 
och halkbekämpning?

Det är viktigt för oss 
att våra hyresgäs
ter påverkas så 

lite som möjligt av vin
terns halka, snö och is. 
Vid halka eller snödjup 
över fem centimeter 
åker vi ut och plogar 
och röjer samt flisar. Om 
snödjupet närmar sig fem 
centimeter och det fortfarande 
snöar kan vi avvakta ytterligare en 
stund innan vi plogar. När det kommer 
mycket snö på en gång måste vi prioritera 
vilka vägar som ska skottas först så att de 
viktigaste funktionerna fungerar. Prioriterat 
är bland annat serviceboenden, de stora 
gångbanorna in och ut ur områdena, in 
och utfarter till parkeringar samt trappor 
och gångvägar.

Alebyggen ansvarar för snöröjning av 
in och utfart till parkeringar. Om du har en 
förhyrd parkeringsplats ansvarar du själv 
för att skotta den. 

Martin Hall

KOLL PÅ KONTRAKTET?
Vilka olika typer av hyreskon-
trakt finns hos Alebyggen?

Det finns många typer 
av kontrakt för bostä
der. Innan man söker 

lägenhet hos Alebyggen är det därför vik
tigt att man kollar så att man verkligen är 
intresserad av de villkor som gäller för just 

denna bostad. Alla bostäder söks på 
Alebyggens webb.

De flesta av våra hyresrät
ter hyrs ut med tillsvidare-
kontrakt. Hyresgästerna har 
så kallat besittningsskydd, 
vilket bland annat innebär 
att de har rätt att bo kvar 

i sin lägenhet så länge de 
vill. Man har också rätt till 

ersättnings lägenhet vid rivning 
eller ombyggnad.

I särskilda fall, till exempel i områden 
som står inför omfattande renoveringar, 
använder vi så kallade rivningskontrakt. 
Hyresgästen avstår då sitt besittnings
skydd, vilket innebär att Alebyggen har rätt 
att säga upp kontraktet när byggnaden ska 
renoveras eller rivas. Alebyggens lägen
heter på Folketshus och Mossvägen hyrs 
för närvarande ut som rivningskontrakt.

Dessutom har Alebyggen några bostads
områden med kooperativa hyresrätter. Det 
är en bostadsform där hyresvärden är en 
kooperativ hyresrättsförening. Alla hyres
gäster betalar en insats när de flyttar in, 

som de får tillbaka när de flyttar ut. Hyres
gästerna har också ett större ansvar för 
skötsel och underhåll, som i en bostads
rättsförening. Om man är intresserad av att 
bo i kooperativ hyresrätt ska man anmäla 
sig till en särskild kö på Alebyggens webb. 

Joshua Tyrén

SOMMAR- OCH SÄSONGSJOBB
Hur gör man för att få sommarjobb hos 
Ale byggen? 

Vi har två typer av sommar
anställningar hos Alebyggen 
– sommar jobbare och säsongs

anställda. Sommarjobbarna arbetar en 
period om tre veckor under sommarmåna
derna. Den tjänsten annonseras och söks 
via vår hemsida. 

Tjänsterna som säsongsanställd går 
också att söka via vår hemsida, men an
nonseras även oftast på Platsbanken hos 
Arbetsförmedlingen. 

Det är en längre anställning som sträcker 
sig från mitten av april till sista augusti. 
Som sommarjobbare ska man vara minst 
16 år och för att arbeta som säsongs
anställd minst 18 år. 

Som säsongsanställd på Alebyggen 
hjälper man våra kvartersvärdar med grön

ytorna och med att delegera arbetsupp
gifter till våra sommarjobbare. 

Vid behov tar vi även emot 
feriearbetare från Ale kom
mun. Dessa platser tilldelas 
av kommunen. 

Malin Isberg

HAR DU FRÅGOR OM DITT BOENDE? 
SKRIV TILL INFO@ALEBYGGEN.SE

Malin Isberg
Områdes-
förvaltare

Joshua Tyrén
Uthyrare

Alebyggen svarar

Martin Hall
Områdes-
förvaltare



Stort grattis till Natasha Ulkuniemi 
på Sparvvägen i Nol, som vann 
en månadshyra i Kryssa Rätt och 
fick besvara några frågor ur Hem-
längtans hemliga frågelåda.

Vilken är den bästa bok du har läst?
– Jag läser inte så mycket, men jag 

tyckte om Pojken som kallades Det av 
Dave Pelzer. Den var hemsk, men bra.

Vad är det bästa med din lägenhet?
– Att vi har en stor garderob! Många har 

den som sovrum, men vi har delat av köket 
med ett draperi i stället och sover där. Min 

sambo tycker att det är lite onödigt med 
en så stor garderob, men jag tycker att det 
är toppen.

 
Vad gör du helst på sommaren?

– Badar! Vi brukar åka till Kanarieöarna 
och sola och bada i havet. Sen brukar vi 
åka runt och se oss omkring också när vi 
är där.

Vad ser du fram emot 2017?
– Att komma ut och resa. Jag kunde 

inte åka med mamma som är och reser nu 
eftersom jag pluggar. Men till sommaren 
hoppas jag komma i väg.

Om du vann ofantligt 
mycket pengar – vad 
skulle du göra då?

– Åh, då skulle jag resa 
runt i världen. Till varma 
platser och platser som 
är fina. Jag gillar verkligen 
att resa...

Vad är det bästa med Nol och Ale?
– Det är nära till allt, affärer och gym 

och så. Och så går det snabbt att ta sig till 
Göteborg med tåget.

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 presentkort på Ale torg för 400 kronor. 
Andra och tredje pris är en liten present 
samt presentkort på Ale torg för 100 
kronor. Tävlingen gäller enbart Alebyggens 
hyresgäster. 

A. Vem ansvarar för städningen  
av tvättstugorna?
1. Alebyggen
X. Hyresgästerna
2. Hyresgästföreningen

B. Vad av följande krävs för att  
få göra ett direktbyte?
1. Ett giltigt skäl
X. Fem års kötid (1845 köpoäng)
2. Tillstånd från Boverket

C. När plogar Alebyggen?
1. Vid snödjup större än 3 centimeter
X. Vid snödjup större än 4 centimeter
2. Vid snödjup större än 5 centimeter

D. Vad står förkortningen DIY för?
1. Do It Yourself
X. Doesn’t Interest You
2. Darling Is Yellow

E. När sker flest utryckningar på grund 
av levande ljus i Sverige?
1. Kristi Himmelsfärdshelgen
X. Nyår
2. Runt fjärde advent

F. Hur gammal var Batoul Raad när 
hon grundade Pysselklubben?
1. 10 år
X. 12 år
2. 14 år

VINN EN MÅNADSHYRA

svara  senast  den  12 FeBrUarI
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 presentkort på Ale torg, värde 
100 kronor, och en liten present i Kryssa 
Rätt nummer 3-2016 är Kent Brandt i 
Älvängen samt Göran Molin i Nödinge.

STORT GRATTIS också till Jörgen  
Albertsson i Nödinge, som vann första 
pris i den senaste etapptävlingen!

MÅNADSHYRAN


