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I förra numret av Hemlängtan skrev jag att styrelsen be-
slutat om en genomgripande genomgång av företagets 
mål, med fokus på just bostadsförvaltningen.

De sista två dagarna i november samlades styrelsen till 
en inspirerande genomlysning av vår verksamhet och för 
att formulera en ny affärsidé och nya mål för framtiden.

I en situationsanalys konstaterade styrelsen att Alebyggens 
starka sidor idag är att:
•  Bolaget är välskött och stabilt, 
•  Har ett varierat bostadsbestånd och är 
•  Utvecklingsbenäget. 

Bolagets svaga sidor idag är att:
•  Vårt erbjudande inte fullt ut uppfattas överensstämma 
med priset och att 
•  Vi inte kan möta den stora bostadsefterfrågan. 

När det gäller Alebyggens möjligheter framöver ser styrelsen 
stora möjligheter att:
•  Skapa attraktiva boendemiljöer,
•  Nya boendeformer och
•  Fler nöjda kunder

De största framtida hoten i verksamheten ser styrelsen i:
•  Ökad segregation och ökat utanförskap.
•  Underhållsbehov och energikostnader som växer oss 
över huvudet.

Utifrån situationsanalysen formulerade styrelsen följande 
Verksamhetsidé/affärsidé: 

Alebyggen skall erbjuda
ett attraktivt bostadsalternativ,
anpassat till varje livssituation
för dagens och morgondagens 

hyresgäster.

Alebyggen skall kännetecknas av:

Ett engagerat bostadsföretag 
som skapar hemlängtan.

Detta skall uppnås med en värdegrund i företaget som 
bygger på: 

Tydlighet, personligt engagemang och tillit.

Styrelsens vision till 2020 är att:

Alebyggen skall bli omtalat för trygghet och trivsel i boendet och 
för nya former av direktinflytande för hyresgästerna.
Alebyggen skall åstadkomma hållbar utveckling och 

samhällsnytta i Ale kommun.

Styrelseseminariet avslutades med framtagande av ett an-
tal prioriterade områden i verksamheten för 2008–2010 
som skall leda i visionens riktning. Förvaltningen skall nu 
rangordna, konkretisera, måttsätta och tidsätta dessa mål 
för slutligt ställningstagande i styrelsen i början av 2008. 
Mer om det i kommande nummer.

Det känns som det kan bli ett

GOTT NYTT ÅR!   
    

LARS-OvE HELLMAN, vD
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NOTERAT

Kvaliteten 
ska säkras
Alebyggen har startat ett arbete för att bli 
certifierade enligt FR2000. Kvalitetssäk-
ringsystemet FR2000, som tagits fram av 
organisationen Företagarna, är ett alterna-
tiv till det mer välkända iSO-systemet. 

– Resultatet av det arbete vi nu på-
börjat blir en verksamhetshandbok  med 
regler och verktyg för att få nöjda kunder 
och anställda, säger ulf Wetterlund som är 
projektledare.

För närvarande är det sju arbetsgrup-
per bland de anställda som arbetar med 
olika ämnesområden.

Fler nyheter finns på www.alebyggen.se

visst blev de igenkända – familjen på 
den svartvita bilden som vi efterlyste i 
förra numret av Hemlängtan.

En av de som hörde av sig var 
Nödingebon Kjell Hemström. Han var 
skolkamrat med Peter, den lille pojken 
på bilden.

Det visade sig mycket riktigt att 
familjen Andersson var de allra första 
hyresgästerna i Nödinge Kyrkby. De 
flyttade in på Södra Klöverstigen 69 i 
mars 1969.

– vi var alldeles ensamma i huset 
den första tiden. Den lägenheten gjor-

des i ordning lite tidigare eftersom vårt 
hus i Lilla viken revs för den nya vägens 
skull och vi ville inte flytta någon annan 
stans, berättar Siw Andersson.

Hon minns mycket väl när kommu-

nalkamrer Anders Larsson kom med 
blommor och hälsade dem välkomna till 
lägenheten.

– Han tyckte också att vi skulle få 
önska oss något. vi sade då att vi ville 
ha en dammsugare och det fick vi, sä-
ger Siw.

Bengt (som gick bort 1995) och 
Siw med barnen Peter och Carina bodde 
sex år i lägenheten. De byggde en som-
marstuga mellan Hamburgsund och 
Fjällbacka dit de pendlade de första 
åren men 1975 blev de bohuslänningar 
för gott.

Vi hittade dem i Bohuslän

Förra numret av Hemlängtan innehöll 
en lite annorlunda omgång av tävling-
en Kryssa Rätt. Eftersom premiärnum-
ret gick ut till samtliga hushåll kunde 
alla alebor vara med.

vi säger grattis till följande tre vin-
nare av ikea presentkort på 500 kro-
nor: Ann Peterson Alfs väg 7 i Alv-
hem, Rolf Lansenheim, Bankbacken 
3 i Älvängen och Jeanette Eliasson 
Gisslabacken 21 i Skepplanda.

De vann 
presentkort

Ny prislista  
för nycklar
Alebyggen höjer depositionsavgiften 
på bomnycklar från 300 kronor till 
500 kronor vid årsskiftet Det har 
även tagits fram en ny prislista för 
nycklar och cylinderbyte. Priserna 
varierar dock mellan olika bostads-
områden. vill du veta mer om 
vilka priser som gäller i det egna 
området så ber vi dig att kontakta 
Alebyggens kontor.

Hela 82 personer utnyttjade gratisbil-
jetterna från Alebyggen när Ahlafors 
iF tog emot Lindome på Sjövallen i 
säsongens sista hemmamatch. AiF 
förlorade med 1–3, men som bekant 
kunde division 2-kontraktet för 2008 
ändå räddas utan kvalspel. 

Publiksnittet har under säsongen 
varit 215 personer, men när Alebyg-
gen sponsrade hyresgästerna var 
siffran 300.

Många såg 
fotbollsmatchen En trygg och

brandsäker jul
Några tips för en brandfri jul:
Lämna aldrig levande ljus. Den som 
tänder, släcker också ljuset. Kontrollera att 
brandvarnaren fungerar. Ha en 
sexkilos pulversläckare hemma. 
Undvik att ställa ljus vid gar-
din eller gran. Om olyckan är 
framme: Rädda, varna, larma 
och släck om möjligt. 
Ring alltid ���.
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KOOPERATiv HYRESRÄTT

inflyttningen i den kooperativa boföre-
ningen i Bankhuset pågår för fullt. 
Några har redan fått tillgång till sina 
nya lägenheter och andra stampar i 
farstun, ivriga att flytta in.

För Daniel och Margareta Höglund 
innebar lägenheten vid Göteborgsvä-
gen i Älvängen en välkommen frihet.

– Vi flyttade från huset på Forn-

minnesvägen för två år sedan och 
har sedan bott i Torstenssonshuset i 
väntan på det här, berättar Margareta. 
Den första november flyttade vi in i 
vår fyra på 108 kvadratmeter och trivs 
fantastiskt redan.

Margareta och Daniel har tidigare 
tillbringat en tid i Tanzania och är inte 
främmande för ytterligare en vistelse i 
något biståndsprojekt.

– Det är naturligtvis mycket lättare 
att åka ifrån en lägenhet och det ska-
par en frihet som vi välkomnar, berät-
tar Daniel.

Slog till direkt
Christian Strid är 26 år och var en 
av dem som sökte ny lägenhet i Älv-
ängen.

– Den gamla lägenheten på Ängga-
tan ligger i riskzonen för att rivas och 
jag hörde mig för om lägenheterna 
vid Göteborgsvägen, berättar Chris-
tian. Jag blev erbjuden en tvåa på 59 
kvadratmeter och slog till direkt.

Christian jobbar i Göteborg och 
har ganska mycket obekväm arbetstid. 
En ny lägenhet i Älvängen passar ho-
nom perfekt.

– Den kostade 295 000 kronor i 
insats och sedan 5 100 i månaden. Det 
är kanske i mesta laget, men allt är ju 
nytt och läget är kanonbra, säger en 
nöjd Christian Strid.

Bankhuset fylls av
nya hyresgäster

Ett nytt, härligt, kök är en av de saker som uppskattas mest av Daniel och Margareta Hög-
lund.

Det här är Alebyggens olika  
kooperativa byggprojekt:

Älvängen: inflyttning är i full gång. Den 
sista etappen med fyra lägenheter i gam-
la bankhuset blir klart i februari 2008.

Nödinge: BoKlok-husen i Nödinge upp-
förs nu med ungefär ett hus i veckan. 
En första inflyttning sker i mars och den 
avslutande inflyttningen ska vara igång 
från den första april.

Bohus/Surte: i Surte undersöks flera 
tänkbara tomter för kommande byggna-
tion av kooperativa hyresrätter. i Bohus 
är en arkeologisk undersökning genom-
förd på området vid Skolvägen som 
kallas Potatisåkern i folkmun. Ytterligare 
geologiska undersökningar krävs för att 
gå vidare.

Alafors: Här har grannar till det kom-
mande bygget på Furulundsplatån 
överklagat ärendet till länsstyrelsen. 
i planeringen finns tvåvåningsradhus 
med lite större lägenheter på cirka 120 
kvadratmeter. Enplanshusen kommer att 
ligga på 70-110 kvm.

Kooperativa 
hyresrätter

 
Glasverandan längst upp i byggnaden 
bakom Christian ska bli hans i dagarna. 
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Välkommen 
till bords!

Angelica Olofsson saknar ofta goda 
vegetariska alternativ när festbordet 
dukas. Här bjuder hon på en krämig 
och god vegetarisk Janssons frestelse 

där stark ost ersätter ansjovisen. Istäl-
let för köttbullar serveras quornbul-
lar. Quorn är en slags svamp som 
innehåller mycket protein. Quornfärs 
finns oftast i frysdisken, bland andra 
vegetariska rätter.

Bahya Kotani delar med sig av en 
kurdisk klassiker – dolmar. Familjen 
kom till Sverige 1995-96 från irakiska 
Kurdistan och även om de numera 
firar både jul och nyår så är det kur-
diska nyåret, den 21 mars, den abso-
lut största högtiden. Då serveras det 
bland annat dolmar. 

Familjen Kotanis är stor, pappa 

Josef och mamma Bahya, har tio barn 
och sex barnbarn. Sex av barnen bor 
kvar hemma på Södra Klöverstigen, 
men de övriga finns i närheten så när 
det dukas till fest är det många som 
samlas. Bahya bjuder också på ett tunt 
bröd, nan, till dolmarna. Efter maten 
smakar det gott med en sök kaka, 
kolycha.

Sist men inte minst serveras godis 
för den som inte vill äta så mycket 
sött. Chokladaprikoser och mandel-
choklad har lågt GI-värde.

Smaklig måltid!

Årets stora mathelg stundar och 
Hemlängtan dukar upp en liten 
annorlunda festmåltid med inslag 
från Kurdistan, med vegetariska 
alternativ och med godis för den 
som vill äta mindre sött.

välkommen till ett bord där  
maten är mycket mer än en  
fest för ögat.

Evelina, Robert, Angelica, Raman, Stephanie, Kalara, Bahya och Josef låter sig väl smaka.                                FOTO: STEPHAN BERGLuND
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Vegetariskt alternativ till köttbullar (ca 4 pers)
300 gram quornfärs
0,75 dl ströbröd
1 msk potatismjöl
1 dl vatten
1 ägg
1 tsk riven lök
1 tsk salt
svartpeppar och kryddpeppar efter smak
0,5 dl grädde
en skvätt soja
smör

Blanda ströbröd, potatismjöl, vatten och grädde till 
en jämn smet. Låt stå cirka 10 min. Tillsätt sedan 
ägg, salt, lök och kryddor. Lägg i tinad färs och 
arbeta smidig. Forma till små bollar. Stek i smör 
(försiktigt – de faller lätt isär). Häll på en skvätt soja 
precis innan de är färdiga så får de fin färg.

Quornbullar

Olofssons
frestelse
Ett vegetariskt alternativ till Janssons frestelse
2 gula lökar
8 potatisar
1 påse färdigriven Allerum- el västerbottensost
3 dl grädde
2 msk ströbröd
smör
Sätt ugnen på 200 grader. Skiva löken tunt och fräs den 
mjuk i smör. Skala potatisen och riv den kvickt på grovt 
rivjärn. varva ost, potatis och lök. Häll på grädden. Strö 
över ströbröd och klicka på smör. Grädda cirka 30 min. Ta 
ut den när den fått en fin gyllenbrun färg.

14 dl vatten
2 kg vetemjöl  
1 msk salt
En liten kopp olja
1 pkt jäst

Bland samman ingredienserna i en skål och låt jäsa i 
20–30 minuter. Dela upp degen i lagom stora delar 
(beroende på hur stora bröden ska bli). Platta ut degen 
till runda bröd med händerna eller en kavel – riktigt tunt. 
Bahya plattar ut bröden med händerna och gräddar dem 
sedan på en särskild elektrisk platt brödgrill. Det går 
också bra att använda kavel och vanlig ugn. Grädda då 
bröden en och en i 250 grader, cirka 5 minuter.

Nan (bröd)

(Cirka 4 pers)
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(Cirka �� pers)
ris, cirka 2 kg
nöt- / kalvfärs, cirka 1,5 kg
persilja
dill
salt 
svartpeppar
citronsyra 
2 medelstora auberginer
1 kg tomater
3 paprikor i blandade färger
mangold
gul lök 4–5 st

Dolmar

Skala löken och klä av den de 
yttersta lagren (de ska sedan 
fyllas med kött-/risröran). Hacka 
innanmätet från löken tillsammans 
med dill och persilja. Rör ihop det 
med riset köttfärsen, olivolja och 

Olofssons
frestelse

  FOTO: STEPHAN BERGLuND

fler recept
Festdukningen
Till festdukningen har 
vi använt material från:
Åhléns:
uppläggningsfat 

Ikea:
väggdekoration
Röda glas
Bordsdekoration
Små uppläggningsfat

Röda vaser 
Hemtex:
Duk och löpare
Höga ljusstakar
väremljushållarna

Krans och blockljus
Adventsstjärnorna i 
fönstren
Servetter
Kökshanddukar

krossade tomater/innanmätet från de 
urkärnade tomaterna. Krydda med 
salt, peppar och citronsyran.

Nu ska tomater, paprikor, auberginer, 
lökarna och mangoldbladen fyllas 
med kött- och risröran. Skär ett lock 
på tomater och paprikor och kärna ur 
dem. Gröp ur aubergienerna.  Lägg 
kött- och risröra i de urgröpta grön-
sakerna samt på mangoldbladen som 
sedan rullas ihop.

Lägg de fyllda grönsakerna bredvid 
och på varandra i en stor kastrull. 
Häll på vatten så att ungefär hälften 
täcks. Lägg en tallrik och något tungt 
ovanpå så att dolmarna trycks ihop. 
Koka på svag värme i cirka en timme. 
Dolmarna är färdiga när riset i dem 
är mjukt.
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Den som vill äta lite nyttigare godis kan enligt Gi-metoden med 
fördel äta nötter och mörk choklad (minst 70 procent kakao).

Chokladaprikoser  (bilden ovan)
En påse torkade aprikoser
40 gram mörk choklad, minst 70 procents kakaohalt

Bryt chokladen i små bitar och smält den i mikrougnen eller vat-
tenbad. Doppa aprikoserna i chokladen och lägg dem att svala på 
bakplåtspapper. OBS! Det tar lång tid för mörk choklad att stelna.

Lite nyttigare godis Mandelchoklad
En påse mandel (100 g)
50 gram mörk choklad, 
minst 70 procent kakaohalt
Solrosfrön

Smält chokladen i mikron 
eller vattenbad. Rör ner 
mandel, hel eller grov-
hackad. Rör i lite solrosfrön 
så att röran inte blir för lös. 
Klicka ut på bakplåtspapper 
och låt stelna.

Kolycha
En söt kaka, att servera till kaffe eller te. 
Det här är en stor sats, går bra att frysa 
ner och värma i mikron före servering.
2 kg vetemjöl
7 dl olivolja
7 dl vatten
2 tsk salt
1 tsk kanel
1 tsk kardemumma
dadlar
sesamfrö
ägg

Ta bort kärnorna ur dadlarna. värm 
dem i mikron tillsammans med lite 
olja så att de mjuknar. Blanda mjöl, 
vatten, olja, salt och kryddorna i en 
stor bunke. Degen kavlas riktigt tunt. 
Bred på dadel-smeten och rulla sedan 
ihop degen. Platta ut den ihoprullade 
degen med handen så att den blir en 
avlång platt kaka. Skär kakbitar i öns-
kad form, till exempel trekanter. Pensla 
översidan av kakan i uppvispat ägg 
och doppa i en skål med sesamfrö. 
Grädda i 250° cirka 20 minuter, eller 
tills kakorna fått fin färg. 
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Vet du hur Alebyggen använder din 
månadshyra? Till exempel att av varje 
hundralapp går 14 kronor till repara-
tioner och underhåll. Eller att cirka 
12 kronor av samma hundralapp 
används för att värma huset och lä-

genheten.
Alebyggen ger hyresgästerna ett 

långtgående inflytande i frågor som 
gäller det egna bostadsområdet och 
dess förvaltning. Det innebär att 40 
kronor av hundralappen används till 

sådant som du har möjlighet att på-
verka. Detta under förutsättning att 
du bor i ett område där ni hyresgäster 
utnyttjar möjligheten till insyn och 
påverkan på era boendekostnader.

Så används din månadshyra
             DiN HYRA

Här får hyresgästerna återbetalning på 
hyran genom att utföra egna arbetsin-
satser i området.

När Hemlängtan hälsar på i Änggår-
den är det dags för den årliga höst-
städningen där hyresgästerna hjälps åt 
att kratta löv och städa i bostadsom-
rådet. 

Här, i  Änggårdens etapp III, har 
hyresgästerna valt att ha boinflytande 
genom självförvaltning, eller den så 
kallade återbäringsmodellen.

– Systemet fungerar smidigt men 
det behövs några eldsjälar för att hålla 
ihop det hela, säger Jouko Kangasoja 
som är ordförande i den lokala hyres-
gästföreningen och den administrativa 
eldsjälen.

Två andra eldsjälar är Erki Heino 
och Fred Manninger som ser till att 
det praktiska kring verktyg, utrust-

ning och annat fungerar i området.
Annars är det hyresgästerna tillsam-

mans som bland annat utför höststäd-
ningen, vårstädning, gräsklippning 
och annan trädgårdsskötsel på all-
männa ytor. 

Änggårdens etapp III omfattar 70 
lägenheter och det är många som 
deltar. 

– Det är 63–64 hushåll som bru-
kar delta i självförvaltningen, berättar 
Jouko Kangasoja.

Under 2008 kommer var och en 
att få 212 konor per månad i hyres-
rabatt. Det går inte att också göra 
grannens arbete för att få dennes hy-
resrabatt. 

Här ger eget arbete rabatt på hyran

0 2 4 6 8 10 12 14

Värme �4 kr

Fastighetsskötsel �� kr

Renhållning � kr

Vatten � kr

El � kr

Reparationer � kr

Diverse � kr

De 40 kronorna för drift och skötsel 
fördelar sig så här:

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 

Drift och skötsel 40 kr

Räntor �7 kr

Avbetalning på  lån �7 kr

Underhåll    �4 kr

Administration* �� kr

Varje hundralapp av din månadshyra
används så här:

* i administration ingår 
löner till administrativ 
personal, försäkringar, 
lokalhyror mm.kr kr

uppslutningen var stor vid Änggårdens höststädning lördag den 27 oktober.
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             DiN HYRA

Alebyggen och Hyresgästföreningen har träffat uppgörelse 
om 2008 års hyror.

Ändringen av varm/kallhyran i just ditt område kan du se 
i tabellen nedan.

Genom att ta din nuvarande varm- eller kallhyra från 
en hyresavi 2007 och multiplicera med procenttalet i ko-
lumnen får du fram din hyresförändring per månad.

Fortsatta kostnadsökningar för lägenhetsunderhåll gör 
att även den del av hyran som avsätts till lägenhetsfonder-

na ökar med ca 5 kr/kvm och år. Beloppet varierar något 
uppåt och nedåt beroende på lägenhetens utformning.

För att få fram den ungefärliga ökningen av din fond-
avsättning per månad tar du:

Din lägenhetsyta och multiplicerar den med 5. Siffran du får 
fram divideras med 12. (Exempel 75 kvm: 75 x 5 /12 = ca 
31 kr/mån)

För er som inte har lägenhetsfond är kostnadsökningen 
för framtida inre underhåll inbakat i procenttalet i tabellen 
nedan.

Hyrorna klara för 2008

Så blir nästa års hyror:
Ort Ändring % Not

SURTE
Göteborgsvägen 93 1,79 Ej fond
Brattåsstigen 1,79 Ej fond

BOHUS
Källarliden 1,37
Byvägen 0,77
Bohus Servicehus 1,79 Ej fond

NÖDINGE
S:a Klöverstiden 1,36
N:a Klöverstigen 1,04
Gästgivarevägen 2,05
Gästgiv/Backav. Alex 2,69 Ej fond
Nödinge Servicehus 1,94 Ej fond
Björsagårdsvillan 1,79 Ej fond
Trollevik 1,79 Ej fond
Alsbäck 0,00 Ej fond
Klockarevägen 1,62
Klockarevägen LSS 2,09 Ej fond

NOL
Folketshus/Mossv 2,88
Trast- och Sparvvägen 0,66
Trollbärsvägen 1,47
vildrosvägen 1,02
Hallonvägen 1,40
Krokängsvägen 0,86
Gallåsvägen 1,16
Änggårdsvägen  1,32

Ort Ändring % Not

ALAFORS
Lövåsvägen 0,99
Sjövallavägen 0,43
Björkliden 9a och 9b 1,79 Ej fond

ÄLVÄNGEN
Änggatan 0,22
ivar Arosenius väg 0,80
Lägenhet 300–305 1,36 Ej fond
Helgesvägen 0,66
Trädgårdsvägen 1,66
Carlmarks/Malme.väg 0,49
Ängabo 1,79 Ej fond
Göteborgsv./Tingsväg. 1,79 Ej fond

SKEPPLANDA
Åkerliden 1,18
Alehemsvägen 1,69
Kyrkbacken 1,14
Arnes väg 1,06
Gustavs väg 0,98
Odalvägen, (alla) 1,79 Ej fond
Klockarängen 1,79 Ej fond

ALVHEM
Kungsv/Alfs väg               -0,32
Stinsvägen  1,98 
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CHRiSTiANS FIXARSKOLA

Använd rätt 
propp. Färg-

markering finns 
på proppens 
huvudända, 
men också i 

bottenplattan. 

Så grejar du proppen
När proppen går i lägenheten kan man 
först göra en egen felsökning. Koppla 
ur alla maskiner och lampor i den drab-
bade delen av lägenheten och byt sedan 
propp. Koppla in maskiner och lampor 
efter hand för att se vilken som kan vara 
felaktig. Går proppen när du kopplar in 
en maskin så har du felkällan. Ibland kan 
det bara vara en tillfällig spänningshöj-
ning som utlöser proppen och då kan det 
räcka att byta.

Tänk på att använda rätt propp. Detta kan 
man se på den gamla proppens färgade 
huvudända, men också i bottenplattan. 
Manipulera aldrig med bottenplattan och 
går proppen en andra gång, kontakta fas-
tighetsskötaren.

För dem som har automatsäkringar gäller 
motsvarande. Först felsökning och där-
efter återställande av automatsäkringen. 
Fortsätter den att slå ifrån, kontakta fas-
tighetsskötaren. 

Fatighetsskötare Christian Johansson ger här råd och tips 
om hur du byter dina proppar.

vid enstaka tillfällen släpper inte den färgade huvuddelen på säkring-
en och då kan det vara bra att mäta sig fram med en testlampa som 
den på bilden.

i normallägenheten kan finnas grön propp (6 ampere), röd propp (10 am-
pere), silverfärgad propp (16 ampere) och blå propp (20 ampere).

Här har auto-
matsäkringen 
slagit ifrån. Gör 
felsökning och 
slå sedan till 
automatsäk-
ringen igen.
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var med och tävla i Hemlängtan – Alebyggens 
nya hyresgästtidning. Det enda du behöver göra 
är att svara rätt på fem frågor. Svaren hittar du 
genom att läsa tidningen.

Alla 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 rattkrycka el-
ler en vindoverall. Andra pris är ett paraply samt 
ett presentkort på 100 kronor som gäller hos de 
flesta butiker på Ale Torg i Nödinge.

OBS! vinnarna från förra numrets tävling pre-
senteras på sid 3.

A. Vad heter projektledaren för Ale-
byggens certifieringsarbete?
1. Jeanette Eliasson
x. Anders Larsson
2. ulf Wetterlund

B. Alebyggen har flera projekt med 
kooperativ hyresrätt. Var har inflytt-
ning startat?
1. Alafors
x. Älvängen
2. Bohus/Surte

C. Vad kostar det att låna bomnyck-
larna från den 1 januari 2008?

1. 300 kr
x. 400 kr
2. 500 kr

D. Hur många kronor av varje hund-
ralapp av hyran går till underhåll?
1. 12 kr
x. 14 kr
2. 17 kr

E. Hur många ampere har en röd 
propp?
1. 10 ampere
x. 16 ampere
2. 20 ampere

KRYSSA RÄTT!

Rätt rad:     A            B             C             D             E    

Namn:

Adress:

Lägenhetsnr:

Postadress:

Klipp ur talongen, frankera och posta den. Svaret ska vara oss tillhanda senast  
den 15 januari. OBS! Endast en svarstalong per hushåll får sändas in.

SVARSKuPONG  Plats för 
frimärke

Kryssa Rätt
AB Alebyggen
Box 104
449 22 Nödinge

VINN EN MÅNADSHYRA

– Jag har precis servat 
bilen så det här kommer 
perfekt.

Det var en glad 
Hamid som Hemläng-
tan träffade på Södra 
Klöverstigen i Nödinge. 
Han blev årets vinnare 
av månadshyran.

För 36-årige Hamid 
Hasan Muhammad är 
det ofta lite lugnare 
tempo som gäller på dagarna. Inte för 
att han gillar att lata sig utan snarare 
tvärtom.

– Jag kör lastbil i 
linjetrafik varje natt 
mellan Göteborg och 
Malmö, berättar Ha-
mid. När jag kommer 
hem klockan fyra på 
morgonen går det inte 
att sova utan jag för-
söker lägga mig längre 
fram på dagen.

Hamid kom till 
Sverige och Surte 
från irakiska delen av 

Kurdistan år 2000. Den första tiden 
bodde han med hustrun Serwa  och 
dottern Shad (idag 12 år) i en liten 

etta med kokvrå innan han flyttade 
till Nödinge. Först till en tvåa och 
sedan till dagens trea på Södra Klö-
verstigen. Idag har familjen utökats 
med Glena som är 3,5 år och hela 
familjen trivs jättebra. Serwa har jobb 
som barnskötare i Nödinge och  
Hamid rattar sitt tunga ekipage för 
DHL tur och retur Malmö.

Den fria månadshyran kom perfekt 
eftersom Hamid precis haft Passaten 
på service. 7 000 kronor blåste bort 
vid det verkstadsbesöket så att slippa 
betala hyran blev en sann glädje hem-
ma på Klöverstigen.

Hamid vann hyresfri månad

– Det blir roligt att överraska 
min fru Serwa med den här 
hyreslappen, säger Hamid.


