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Under slutet av augusti och början av september har vi 
som bor i Västra Götaland fått möjlighet att välja vård
central. 

I Ale kommun har det inneburit att ytterligare 
två alternativ har tillkommit. Den ena är Bo
huspraktiken, med Praktikertjänst AB som hu
vudman och den andra är Allemanshälsan i Nol, 
driven av Aleroz AB. I båda fallen har Alebyggen 
mycket aktivt medverkat till deras tillkomst. 

Den nya Bohuspraktiken kommer att inrym
mas i Bohus Centrum i direkt anslutning till 
de redan etablerade sjukgymnasterna på Bohus 
Fysioterapi. Den tidigare vårdcentralen kommer 
också att finnas kvar vilket innebär att surte och 
bohusborna kommer att ha två vårdcentraler att 
välja mellan på samma adress. Båda med såväl 
distriktssköterska som BVCmottagning.

Alebyggen håller just nu på med den tidspres
sade ombyggnaden för den nya Bohuspraktiken.

 
Den mest påtagliga förändringen, åtminstone i 

avstånd, kommer nolborna att få.
NolAlafors blev för några år sedan av med sin distrikts

sköterska till allmänhetens stora och berättigade förtret 
och protest. Enligt min mening är syftet med just di
striktssköterskan att den ska finnas i människornas ome
delbara närhet.

Genom etableringen får nolalaforsborna nu inte bara 
tillbaka en distriktssköterska utan en hel vårdcentral in
klusive barnavårdcentral.

Även här har Alebyggen spelat en mycket aktiv roll 
genom att vi på kort tid kunnat tillhandahålla och bygga 
om en lämplig lokal i centrala Nol. 

Beroende på hur gammal nolbo man är så har fastig
heten i folkmun olika namn. För äldre, och för all del 

medelålders, öppnar vårdcentralen i gamla Konsum. För 
lite nyare nolbor är det skolexpeditionen och skolbibliote
ket som senast varit i huset. (Denna verksamhet flyttar nu 

tillbaka in på skolområdet.)
För oss som bostadsföretag är 

det naturligtvis en stor fördel om 
det finns en vårdcentral i de större 
tätorter där vi har bostäder. Nol, 
inklusive södra Nol, är för Alebyg
gens del näst störst i lägenhetsantal 
efter Nödinge. Vi har drygt 500 
lägenheter i Nol.

 
Slutligt är det ju dock aleborna 

som väljer och på lång sikt är det 
servicen och kvalitén på vårdcen
tralen som avgör alebornas val och 
framtida omval. Det är liksom det 
som är poängen med vårdvalet.

Oavsett vilken vårdcentral man 
som alebo väljer tycker jag att det 

är angeläget att påpeka att det är en allmän, öppen och 
i huvudsak skattefinansierad, primärvård som erbjuds i 
samtliga alternativ. Patientavgif
terna är också desamma.

LARs-OvE HELLMAN, vD

”För oss 
som bostads
företag är det 
naturligtvis en 
stor fördel om 
det finns en 
vårdcentral i 
de större tät
orter där vi har 
bostäder.”
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NOTERAT

Fler nyheter finns på www.alebyggen.se

Glöm inte att du enkelt kan göra felanmälningar  
på www.alebyggen.se när som helst på dygnet! 

Väderstation med klädinstruktion
En trådlös väderstation med kläd-
instruktioner kanske kan vara en idé för 
att slippa höstens mössdiskussioner. 
visar bland annat temperatur, 
barometiskt tryck och tid.
Finns på www.smartasaker.se 

Snurrande pumpor
Ett miniänglaspel med 
pumpor och spindlar 
kanske kan vara nåt när vi 
ska lära oss fira Halloween 
i sverige. varm luft från 
värmeljuset driver runt 
propellertaket.
Pump-och-spindel-spelet 
finns på www.bluebox.se

HöSTMYS  
OCH VäRME

Varma mysiga tår
slippies är 
världens första 
värmetofflor. 
släng in dem 
i mikron 
och 90 
sekunder 
senare har 
du ett par 
fleecetofflor, 
stoppade med linfrö och lavendel, som 
håller värmen i upp till två timmar. 
Tofflorna kan värmas flera gånger.
Finns på www.coolstuff.se

På sjövallavägen i Alafors var det stort 
kalas när bostadsområdet fyllde 20 år. 
Lokala hyresgästföreningens styrelse, 
med ordförande Ann-sofi svensson i 
spetsen, hade lagt ner ett stort jobb på 
att fixa partytält, ordna med mat och 
dryck samt trevliga aktiviteter för både 
barn och vuxna.

Två hyresgäster hade lagt upp den 
femkamp som inledde festen och därefter 
bjöds det på kall buffé med dryck samt 
kaffe och tårta.

– Alla tyckte det var jättegott och vi 

hade tagit 
till så rikligt 
att det även 
räckte till 
nattamat 
för de som 
så önskade, berättar Ann-sofi 
svensson.

Ett 50-tal hyresgäster deltog i festlig-
heterna och två av dem, Märta Johansson 
och Berit sjöqvist, uppvaktades lite extra 
eftersom de bott på sjövallavägen ända 
sedan området byggdes.

Sjövallavägen jubilerade

Det är dags för en ny etapp i utbyggna-
den av 45:an och järnvägen. Nu gäller 
det arbeten vid Jordfallsbron med en ny 
cirkulationsplats. Kring själva bron blir det 
dock inga trafikomläggningar förrän år 
2010.

På gränsen mellan surte och Bohus 
är det dock en del trafikomläggningar att 
vänta under hösten. Anledningen är att 
man startar med omfattande bergarbeten 
för att kunna bygga lokalvägen på en 
hylla i berget.

Sprängningar på gång i Surte-Bohus

Det var god uppslutning när bostadsområdet på sjövallavägen  
i Alafors firade 20 år. 
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             NYHETER

fråga  
förvaltaren
i varje nummer av HEMLäNGTAN svarar  
förvaltare Kjell Gustafsson och Catarina Mattila 
på hyresgästernas frågor. Har du en fråga?  
skriv till anders.ulander@alebyggen.se

FRÅGA: Är det något speciellt man 
ska tänka på om man har husdjur?

SVAR: i lagen om tillsyn över hundar 
och katter står det att ”både hundar 
och katter ska hållas under sådan 
tillsyn som med hänsyn till deras natur 
och övriga omständigheter behövs för 
att förebygga att de orsakar skador 
eller avsevärda olägenheter”. 

som hyresgäst är man skyldig att 
vårda sin lägenhet vilket, om man har 
husdjur, innebär att man måste hålla 
efter lite extra eftersom hår, avföring 
och urin kan vålla skador. Det är vik-
tigt att lära djuren att inte riva/bita på 
dörrar, lister eller golv. 

Enligt hyreslagen kan ett husdjurs 
beteende anses vara en störning på 
samma sätt som en högljudd granne. 
Det innebär att djuret inte får störa 
grannarna så allvarligt att det är skad-
ligt för hälsan eller försämrar boende-
miljön. Man får inte rasta djuren inne 
i bostadsområdet men om det skulle 
hända en olycka där ska man plocka 
upp avföringen. Givetvis plockar man 
upp efter djuret där det rastas. Av 
respekt för att andra människor kan 
vara rädda ska man alltid hålla djuret 
kopplat.

Anders ulander är Alebyggens nya 
informatör. sedan i maj är det hans 
ansvar att sköta informationen till 
hyresgästerna.
– Men ibland kan man hitta mig i 
receptionen också.

De senaste åren har Anders Ulander 
arbetat på Gunnebo slott och träd
gårdar. Hans uppgifter har då främst 
handlat om kommunikation och in
formation, men han berättar att han 
också har guidat och konterat faktu
ror. Bland annat.

– Det enda som jag inte har gjort 
där är jobbat i trädgården eller i res
taurangen, men jag har också märkt 
vad jag tycker är roligt och gör bra 
och det är just informatörsbiten.

Ses vid kontraktsskrivning
Anders kommer att sköta informa
tionen till hyresgästerna, ta hand om 
hemsidan, ansvara för de kooperativa 
hyresrätterna och vara redaktör för 
Hemlängtan. Hittills tycker han att 
jobbet känns bra och intressant men 
det finns mycket att lära sig om verk
samheten. 

– Mestadels är det omtänksamma 
och trevliga hyresgäster man har nöjet 
att arbeta med och jag tycker också 
att det känns som att jag har kunnat 

hjälpa dem som kommer hit eller 
ringer till oss.

Anders kommer att träffa nya hyres
gäster vid kontraktsskrivningen och 
han vill använda det mötet som en 
start för ett bra boende. 

– Hyresgästföreningarna är ett 
väldigt bra sätt att höja samhörighets
känslan i ett bostadsområde. Det är en 
styrka för kommunikationen mellan 
hyresgäster och bostadsföretag. 

Anders vill jobba  
med samhörigheten

Anders ulander är ny informatör på  
Alebyggen.

Framsteg för fiberutbyggnaden i Ale
inom två år kommer alla Alebyggens hy-
resgäster att ha tillgång till ett fibernätverk 
och än så länge går allt enligt planerna, 
berättar Jonas Anderson på GothNet.

– Just nu pågår upphandlingen för fas-
tighetsnäten – men de som bor i Alvhem 
kommer att vara uppkopplade i februari.

Det är klart att Mossvägen, Trastvägen 
och Klöverstigen kommer att kopplas upp 

till fibernätet under våren, men sedan är 
det inte klart vilket område som kommer 
att anslutas och när.

– Alla kommer att ha fiber inom de 
avtalade två åren, försäkrar Jonas. 

När det närmar sig anslutning kom-
mer GothNet och Alebyggen att informera 
hyresgästerna om möjligheterna med det 
nya nätet. 

�� familjer på  
Ale Vikingagård
i sommar har Alebyggen bjudit hyresgäs-
terna på gratis entré till Ale vikingagård. 
Det var 24 familjer som använde talongen 
i tidningen och därmed fick vara med om 
historiska upplevelser. 

Aktuell information om vikingagården 
hittar du på www.ale.se.
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             KOOPERATiv

Efter snart två år i Bankhusets kooperativa hyresrätter 
bad vi några boende summera sina känslor.
– Helnöjda, blev det enhälliga svaret. Med en liten 
brasklapp för hyran.
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Vi sitter på Sirpa och Ulo Hinde
bos terrass i Älvängen och där 

behöver vi inte trängas. Den är näm
ligen på 31 kvadratmeter och ligger 
högst upp i huset med jättefin utsikt 
över nejden. Man kan följa hur älven 
slingrar sig norrut och försvinner 
bakom skogarna vid Kattleberg.

Makarna Hindebo hade länge 
pratat om att byta radhuset i Nol 
mot en lägenhet när barnen flyttat 
hemifrån.

– Vi är helnöjda, säger de om sin 
fyrarummare på 140 kvadratmeter. 

Positivt  efter  
två år i  Bankhuset
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Sirpa är ordförande i den kooperativa 
hyresrättsföreningen och kan konsta
tera att så här långt har det inte varit 
några problem att få tag i folk som 
vill sitta i styrelsen.

Född i grannhuset
Rolf och Marita Ohlsson hade bott 
40 år i sin villa på Fornminnesvägen i 
Älvängen och tyckte det var dags för 
en förändring i livet.

– Vi ville passa på att resa lite mer, 
berättar de och har redan hunnit med 
både USA och Kina efter flytten 

till de kooperativa hyresrätterna på 
Göteborgsvägen. Rolf är för övrigt 
född i grannhuset som ligger uppe på 
kullen.

AnnMarie Emanuelsson är den 
enda hyresgästen i Bankhuset som 
inte behövt flytta alls. Jo, en liten bit 
– tvärs över gården.

Hon bodde i det gamla röda bank
huset som givit namn åt området, 
men har nu en av de nybyggda lägen
heterna.

– Jag kan nästan inte med att be
rätta hur länge jag bodde i Bankhuset, 

Bankhuset
Den stora röda tegelbyggnaden, 
bankhuset, har genom åren varit 
ett landmärke i Älvängens cen-
trum. Huset byggdes 1917 och 
var kontor för venersborgsbanken. 
Teglet till bygget fraktades med 
båt på älven från Tegelbruket 
Torpa i sjuntorp
År 1942 gick venersborgsbanken 
och svenska Handelsbanken ihop 
och 1973 flyttade Handelsbanken 
till andra lokaler i Älvängen. Då 
köptes huset av Älvängens instal-
lationsbyrå som använde det för 
sin verksamhet. På senare år blev 
det åter bankkontor för dåvarande 
Första sparbanken.

Positivt  efter  
två år i  Bankhuset

             KOOPERATiv
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säger hon och skrattar. Men ska san
ningen fram så rörde det sig om 60 
år. Därför känns det helt naturligt att 
AnnMarie stod som nummer ett i 
kön när det var dags att välja lägen
het. Hon ingick dessutom i den ar
betsgrupp som var med i planeringen 
tillsammans med Alebyggen.

Avtal med Alebyggen
Förutom Sirpa är även AnnMarie 
och Marita med i föreningens sty
relse. Den stora frågan man i höst 
måste ta ställning till är hur skötsel 

och yttre underhåll ska läggas upp i 
fortsättningen.

Från början valde man att inte ta 
på sig skötseln själva eftersom det bor 
en hel del äldre personer i området. 
Föreningen tecknade i stället ett avtal 
med Alebyggen.

I Alebyggens uppdrag ingår bland 
annat trappstädning, trädgårdsskötsel, 
snöröjning och administration.

– Vi får nu fördjupa oss i avtalets 
villkor och bestämma om vi vill ha 
en förlängning eller lägga upp sköt
seln på annat sätt, säger Sirpa.

Det har också bildats ett gårds
råd/trivselgrupp i området och där är 
Rolf sammankallande. 

– Vi har ordnat en aktivitet där vi 
träffades och röjde i trädgården. Det 
var mest för gemenskapens skull och 
för att vi ville lära känna varandra. Vi 
hade trevligt, berättar han.

Gårdsfest
I midsommarveckan anordnades en 
gårdsfest i form av ett knytkalas.

– Nästan alla som kunde var med. 
Vi ska absolut fortsätta med den ty

             KOOPERATiv
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Om kooperativ hyresrätt
Kooperativa hyresrätter innebär att byggprojektet delfinansieras av 
hyresgästerna själva. De betalar en insats för sin egen lägenhet 
som de sedan får tillbaka när de flyttar.

i varje område med kooperativa hyresrätter bildar hyresgäs-
terna en så kallad kooperativ hyresrättsförening. En person i varje 
hushåll blir medlem i föreningen och har rätt till en röst vid fören-
ingsmöten. På så sätt har hyresgästerna ett stort inflytande över 
sitt eget boende och område. Bland annat bestämmer de gemen-
samt om skötsel och underhåll i området.

Om hyresgästen bestämmer sig för att flytta återfås insatsen till 
sitt nominella värde. Det är den stora skillnaden mellan kooperativ 
hyresrätt och bostadsrätt – den kooperativa hyresrätten kan inte 
säljas till sitt marknadsvärde. Lägenheten återlämnas i stället till 
föreningen och erlagd insats återbetalas.

Bli medlem i kön
Det är lätt att bli medlem i Alebyggens kö för kooperativ hyresrätt. 
Det enda du behöver göra är att betala in 500 kronor till Alebyg-
gens plusgiro 4691-2 och samtidigt göra en skriftlig anmälan. En 
sådan anmälan kan göras via www.alebyggen.se eller på en blan-
kett från Alebyggen. Blanketten får du genom att ringa Alebyggen 
på telefon 0303-330 800.

Ledig lägenhet i Bankhuset
i det röda, före detta bankhuset har en lägenhet blivit ledig. Det 
är en tvårummare på 63 kvadratmeter. För mer information är du 
välkommen att kontakta Anders ulander på Alebyggen.

Potatisåkern i Bohus
Alebyggen driver flera projekt med kooperativa 
hyresrätter i Ale kommun. Det mest aktuella är 
Potatisåkern i Bohus. 

Förr odlades det potatis på denna tomt 
som ligger vid skolvägen i Bohus. Nu ska det 
byggas fyra enplanshus och åtta suterräng-
hus med kooperativ hyresrätt.

Husen kommer att ligga i en vackert 
belägen sluttning. Alla får stora och rymliga 
uteplatser med trädgård. Alebyggen har 
gjort klart med en entreprenör som ska bygga husen.

Även i Alafors och skepplanda har Alebyggen projekt på gång 
med kooperativ hyresrätt.

pen av gemenskapsdagar, säger Rolf.
Ingen i gruppen på terrassen ång

rar ett ögonblick att de valde boendet 
i Bankhusets kooperativa hyresrätter.

Insatserna var 5 000 kronor per 
kvadratmeter och det är acceptabelt, 
tycker de. Däremot upplever man att 
månadshyran är i högsta laget. Den 
varierar från cirka 6 000 kronor till 
10 000 kronor beroende på lägen
hetens storlek. Å andra sidan är det  
ju just hyran som de boende i viss 
mån kan påverka genom egna  
arbetsinsatser.

             KOOPERATiv



�0   HEMLäNGTAN 3-2009     

CHRisTiANs FIXARSKOLA

Fastighetsskötare Christian Johansson ger råd och tips. För golvtipsen har han tagit hjälp av Tomas Engström från Golvkompaniet.

Stöttåligt – men inte vattentätt
Golv. Vi står och går på dem 
varje dag. Vi lägger mattor på 
dem, ställer dit möbler och 
dammsuger emellanåt. Men 
vad vet du egentligen om ditt 
golv? Tomas Engström från 
Golvkompaniet har svaren.

Golvkompaniet är Alebyggens golv
leverantör och Tomas Engström be
rättar att Alebyggen främst använder 
sig av fyra golvtyper. Linoleum, lami
nat och parkett. Och så ligger det en 
plastmatta i badrummen. 

– I dag vill man hellre använda 
linoleum än plastmatta eftersom den 
senare kan lukta lite plastigt. En lino
leummatta är ett organiskt material 
med en baksida av juteväv, den är till 
och med miljömärkt med Svanen.

Det parkettliknande laminatgolvet 
är idealiskt att lägga in i sovrum och 
hallar eftersom det är tåligt, men To
mas håller med om att de kan uppfat
tas som kalla.

– Det beror på att det är ett konst
gjort material som till skillnad från 
parkett inte ”lever”. Parkett är ju lite 
roligare just för det blir lite mer liv!

Städa gärna torrt
Det finns några saker som man bör 
tänka på när man städar sina golv.

– Det är tyvärr vanligt att man 
använder fel typ av rengöringsmedel 
och alldeles för mycket vatten och 
det kan faktiskt skada golven.

Om man bortser från plastmat
tan är golv ganska känsliga för vat
ten, förklarar Tomas. Det beror på 
några olika saker. Linoleum är inte 
vattentätt, utan bara vattenavvisande 
eftersom det är ett organiskt material. 
Och om man tittar på laminat och 
parkettgolv, som sätts samman genom 
att man fogar samman långa plankor, 
har de alltid små sprickor där det kan 
samlas vatten som på sikt kan förstöra 
golven. För att undvika skador tycker 
Tomas att det bästa är att bara damm

suga, men förstår att det finns många 
som också vill våttorka golven.

– Självklart kan man våttorka alla 
sorters golv – men trasan måste vara 
ordentligt urvriden!

Fläcknyckel
fläcktyp borttagning

Choklad, fett, frukt, kaffe, vin
Neutralt rengöringsmedel  
utspätt med vatten.

Asfalt, gummi, olja, solkräm, kritor, 
läppstift, tusch

Tvättnafta, lacknafta

stearin, tuggummi
skrapa försiktigt bort när  
det torkat ordentligt.

Blod Kallt vatten
Exkrementer, kräkningar, rost, urin 12-procentlig ättikssprit

k
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c
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a

Tips och råd
En ordentlig avtorkningsmatta innanför dörren stoppar smutsen från att  
komma in. sandkorn och liknande repar och skadar golven.

Använd i första hand torra rengöringsmetoder. Dammsugning avlägsnar de  
flesta torra partiklar från golvet. Fuktmoppa med väl urvriden mopp och  
endast neutrala rengöringsmedel. Tänk på att byta vatten ofta.

undvik att tvätta golven med för mycket  
vatten tycker Tomas Engström.
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Fastighetsskötare Christian Johansson ger råd och tips. För golvtipsen har han tagit hjälp av Tomas Engström från Golvkompaniet.

sällan eller aldrig har något lag 
vunnit så överlägset i bangolfcupen 
som Alebyggens personal gjorde 
i år. segrarna gick runt sjövallens 
fina banor på 286 slag vilket var 
35 slag bättre än tvåan Lövåsvägen 
lag 1 (321 slag) som i sin tur hade 
grannarna i sjövallavägen lag 1 
alldeles bakom sig på 322 slag. 

För andra året i rad segrade Ale-
byggens Christian Johansson i den 
individuella tävlingen. Resultatet 
42 slag var exakt det samma som 
förra året

Tyvärr var det bara fem lag som 
ställde upp. Heder åt de två områ-
dena Lövåsvägen och sjövallavägen 
som såg till att det blev en tävling 
även i år.

sjövallavägen ställde upp med ett 
flicklag: Från vänster vendela  
Berndtsson, Natalie Bjurling, Jessica 
Bjurling, Demi Gustafsson, Hannele 
Andersson och Josefin Wiklund

Alebyggens segrande lag, från vän-
ster: Joel Päkkilä, sakari Bådenmalm, 
Christer stensson, Gerd Hällbäck 
(lagledare), Christian Johansson, 
Catarina Mattila och Christer veglo.

Vad är laminatgolv?
Ordet laminat beskriver ett material 
som består av flera olika skikt som 
sitter ihop ovanpå varandra. När man 
pratar om laminatgolv menar man 
ett trägolv som på ovansidan har ett 
träliknande mönster. underst finns 
ett impregnerat balansskikt, därefter 
ligger en kärna som består av HDF, 
högdensitetsfiber. Över trämönstret 
ligger ett slitskikt som skyddar ytan. 

Vad är parkett?
Parkettgolv var från början ett trägolv 
lagt av massiva stavar av ett eller 
flera träslag. Moderna varianter har 
ett tunnare mönstrat ytskikt som är 
monterat på en skiva av furufaner 
med ett mellanskikt av spånskiva  
eller lameller. 

Vad är plastmatta?
Plastgolv, PvC-golv, finns i ett nästan 
obegränsat antal färger och mönster 
och är mycket slitstarkt. Alebyggen 
har huvudsakligen plastgolv i bad-
rum eftersom de är vattentäta. PvC, 
polyvinylklorid är en av de vanligaste 
plastsorterna och det pågår en dis-
kussion som handlar om plastgolvens 
miljöpåverkan samt huruvida de kan 
påverka människors hälsa. 

Vad är linoleum?
Linoleum är ett material som fram-
ställs av förnyelsebara råvaror som 
sågspån eller mjöl av kork, kokt linolja 
och harts. Råvarorna blandas sam-
man och pressas till en fast tät kon-
sistens som får en baksida av juteväv. 
Linoleum är hållbar, värmeisolerande 
och ljuddämpande. Linoleum är miljö-
märkt med svanen. 

 Källa: Wikipedia och golvportalen.se

Ovanligt få lag ställde upp  
i årets bangolf – men de som  

var där kämpade tappert.

Överlägsen vinst i årets bangolf



��   HEMLäNGTAN 3-2009     

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.

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 termos och 
400 kronor i presentkort som gäller hos de flesta 
butiker på Ale Torg i Nödinge. Andra och tredje 
pris är ett paraply samt ett presentkort på 100 
kronor som gäller hos de flesta butiker på Ale 
Torg i Nödinge.

A. Hur många år firade bostadsom-
rådet på Sjövallavägen i Alafors? 
1. 10
x. 15
2. 20

B. Anders Ulander är ny informatör 
på Alebyggen. Var har han arbetat 
tidigare?
1. Drottningholms slott
x. Gunnebo slott
2. Bohus Fästning

C. Hur stor terrass har uno och 
sirpa Hindebo i sin kooperativa 
hyresrätt i Älvängen?

1. 31 m²
x. 37 m²
2. 41 m²

D. När byggdes det så kallade  
bankhuset i Älvängens centrum? 
1. 1916
x. 1917
2. 1918

E. Vilken golvtyp består av  
flera skikt som sitter ihop ovanpå 
varandra?  
1. Linoleum
x. Plastmatta
2. Laminatgolv

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 20 november 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

Gull-Britt Pålsson har på 
nära håll sett förvandlingen 
av Nödinge samhälle.

– Jag kom till Nödinge 
1980 och det har hänt 
ofantligt mycket under de 
här åren. Jag trivs bra.

Hela tiden har GullBritt 
varit hyresgäst hos Alebyg
gen. Först med man och 
barn i en lägenhet på Norra 
Klöverstigen som följdes av 

en fyrarummare på Södra.
– När jag blev ensam 

behövde jag en mindre lä
genhet och fick då den här 
trean, men egentligen hade 
det räckt med en tvårum
mare, berättar GullBritt.

Hon är en flitig tävlande 
i Kryssa Rätt och tycker 
det är lätt.

– Det är bara att läsa 
innantill i tidningen så har 
man svaren. Men detta är 

första gången jag får en 
vinst, berättar GullBritt 
som nu får en termos och 
400 kronor i presentkort.

Det kan vara betydligt 
klurigare att komma på rätt 
lösning i ett annat tidsför
driv som GullBritt gärna 
ägnar sig åt – korsord. Hon 
skickar dock aldrig in lös
ningen utan nöjer sig med 
tillfredsställelsen att ha kla
rat det.

Vinsten hamnade i Nödinge

Gull-Britt Pålsson.

vinnare av 100 kronor i present-
kort och paraply: Pirjo Oiva, Norra 
Klöverstigen, Nödinge och Annica 
Magnusson, Folketshusvägen i Nol.


