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hEllManS HörNA

Precis till månadsskiftet februari/mars är vi 
nu klara med Alebyggens bokslut för 2010.

Som befarat har ett budgeterat överskott i 
verkligheten vänts till ett underskott.

Det finns många förklaringar till detta:

Vintern och vintern igen
Vi har drabbats av två rejäla vintrar under 
samma bokföringsår. Dels var första kvartalet 
2010 både snörikt och kallt, dels kom vin-
tern tidigt under sista kvartalet samma år.

Under första kvartalet kom väldigt mycket 
snö under en kort period, därför fick vår 
egen personal arbeta övertid och vi måste 
anlita extra-
personal och 
entreprenörer 
– bland annat 
för att skotta tak, 
vilket inte hör till 
vanligheterna. 

Under sista 
kvartalet kom 
snön tidigt så vi 
har hunnit med 
det mesta med 
egen personal 
om än med 
övertid. Däremot 
har snön kommit 
i flera omgångar vilket lett till att vi har fått 
lägga ut mer än dubbelt så mycket flis som 
normalt.

rejält kallt har det varit både första och 
sista kvartalet. Sammantaget har detta inne-
burit merkostnader på cirka 5,3 miljoner 
kronor, varav värmekostnaden gick på 2,7 
miljoner kronor mer än ett normalår.

Underhåll
Vi har satsat cirka 16 miljoner kronor mer 
på underhåll jämfört med budget (hyres-
kalkylen). Det är en medveten åtgärd som vi 
hade kunnat avstå från.

Vi har dock haft några angelägna större 

och dyrare underhållsinsatser framför oss 
och det var dags att sätta ner foten och 
genomföra dessa.

Exempel på större underhållsåtgärder är 
renovering av tegelfasader i Bohus och Nö-
dinge, våtrumsrenoveringar i Södra Nol samt 
ombyggnader av p-platser i Nol, Nödinge 
och Älvängen. Flera fasadprojekt med mål-
ning och tillhörande reparationer har också 
genomförts i den norra delen av beståndet.

Även hyresgästernas fondunderhåll inne i 
lägenheterna har ökat markant jämfört med 
budget.

hyressänkning
Naturligtvis känner vi också av att vi sänkte 
hyran med nästan 1,1 procent år 2010. 
Konjunkturen efter krisen 2008/2009 åter-
hämtade sig snabbare är väntat och därmed 
kom också räntehöjningarna.

Tyvärr möttes vi inte av någon som helst 
förståelse för detta i hyresförhandlingarna 
2011.

Hyresgästföreningen ville bara följa med 
räntan ner, men inte när den går upp igen. 
En dyrköpt erfarenhet för Alebyggen. övriga 
bostadsföretag i Göteborgsregionen har 
fått ut samma hyresökning som Alebyggen 
2011 trots att de inte sänkte hyran 2010.

Men vi kan inte gråta över spilld mjölk. Kung 
Bore rår vi inte på och precis som våra 
hyres gäster (antar jag) ser vi nu, efter en 
osedvanligt lång 
vinter, fram emot 
våren och somma-
ren. Kanske mer 
än på många år.

2010 – ett tungt år
Inspiration, 
information &
HEmLänGtan 
ges ut av AB 
Alebyggen

ansvariG 
utGivarE  
Lars-Ove  
Hellman

rEDaKtion Anders Ulander, 
Helena Petersson  
och Patrik Björk

Skriv till info@alebyggen.se

proDuKtion 
www.medialaget.com

tryCK Ale Tryckteam

foto 
framsida & reportage 
Anders Västlund
Häxor, indianer och änglar har 
stort utrymme i Carola Karlssons 
lägenhet i Alvhem. 

ab aLEbyGGEn är ett allmän-
nyttigt bostadsföretag som äger 
och förvaltar cirka 2 200 lägen-
heter i Ale kommun.

bEsöKsaDrEss
AB Alebyggen
Ale Torg 7, Nödinge 
0303 -330 800
www.alebyggen.se

aKuta fEL 
SOS Alarm 031-334 10 45

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

vÄXELtiDEr 
måndag – torsdag 8 –17
fredag 8 –13.30
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”Kung bore rår 
vi inte på och 

precis som våra 
hyresgäster 

ser vi nu, efter 
en osedvanligt 

lång vinter, fram 
emot våren och 

sommaren.”

larS-oVE hEllMan, Vd
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 noTErAT

PrYlHörNA

43 %

Två nummer till 
varje lägenhet
i DEt nya LÄGEnHEtsrEGistrEt är du 
som bor i flerbostadshus folkbokförd på 
din lägenhet. Ditt nya lägenhetsnummer 
består av fyra siffror och finns anslaget 
i trappuppgången. Numret är inte unikt 
och ska användas ihop med adressen. 
Exempel: Höghusgatan 33, lgh 1204 

Det lägenhetsnummer du använder 
vid kontakt med Alebyggen finns kvar 
och ska användas som vanligt.

Teckna autogiro 
– få trisslott
DEt EnKLastE sÄttEt att betala sin 
hyra är att använda sig av autogiro. Det 
innebär att hyran dras automatiskt från 
ditt konto i rätt tid varje månad. Alla som 
gör en autogiroanmälan före den  
31 maj 2011 får en trisslott.

Mer information och blankett om 
anmälan finns på www.alebyggen.se

... av svenskarna läser i badrummet och  
22 % får nya idéer eller löser problem under 
vistelser där, det visar undersökningen 
Svenska badrumsvanor som gjorts på 
uppdrag av Gustavsberg under vintern.
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Sökes: 
nattvandrare i nödinge
i Vår koMMEr en lokal nattvandrarförening 
att startas i nödinge. Genom att nattvandra kan 
du bidra till att vara en bra förebild för ortens 
unga och skapa tilltro mellan generationer. Du är 
välkommen som nattvandrare om du är över 25 år 
och är emot våld, droger och främlingsfientlighet. 
   onsdagen den 13 april, klockan 18.30-20.00 är det informationsträff  
om nattvandring på ale gymnasium. Du förbinder dig inte till någonting 
genom att delta denna kväll – men tillsammans kan vi göra nödinge  
till en tryggare plats.

MEr inforMaTion och anMälan:
Charlott Klug 0303-330121 eller charlott.klug@ale.se

koM och Märk  
UPP diTT låS 
saKnar Ditt tvÄttLås Alebyggens 
lägenhetsnummer kan du komma till vår 
reception på Ale torg, så ordnar vi det 
åt dig. För dig som bor i Nödinge gäller 
detsamma ditt hänglås i källaren.

Eller har du något annat att berätta om? 
SkriV Till hEMlängTan: info@alebyggen.se

◆ Det är alltid roligt att se en ekorre – 
denna kan man dessutom påverka själv. 
Fyll på med vatten specialkrukan så tittar 
ekorren fram i gluggen och du får pigga 
växter som håller sig vid liv länge.
finns på:  www.favoritsaker.se

◆ En örträdda-
re av plast som 
står i vattenbad 
kan få dina 
färska örter att 
hålla sig fräscha 
längre än ett par 
dagar. Funkar 
tydligen även 
bra för sparris.
finns på:   
www.coolstuff.se

FOTO: www.FOTOAKUTEN.SE

◆ Genom att bygga ett eget humlebo kan 
du hjälpa till med den biologiska mångfalden. 

När vårsolen börjar värma 
vaknar humle drottningarna 
ur sin dvala och letar efter 
ett bo. Det är enkelt att 

själv bygga ett funktionellt 
humlebo att ställa på 
uteplatsen.
Läs mer: www.nyttodjur.se 

eller www.bioresurs.uu.se
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hälSa I ALE

Promenera på hemmaplan för att få 
motion – och natur upplevelser på 
köpet. I Ale finns en rad möjligheter 
där kommunen och föreningarna 
samarbetar.

På temat Promenera mera med före
ningar kan Aleborna välja mellan 
många olika startplatser för en pro
menad, kanske rent av hemmavid.  
I Ale promeneras det på olika tider 
och dagar, bland annat i Hålanda, Ki

landa, Bohus, Älvängen, Skepplanda, 
Alafors, Nödinge, Dammekärr... 

Mer information om alla prome
nader finns på kommunens hemsida.  

Testa din kondition
– Det är olika föreningar som är 
engagerade och håller igång dessa 
aktiviteter. För det får de bidrag från 
kommunen att använda till sin verk
samhet, säger säger Birgitta Fredén, 
Ale kommuns folkhälsoplanerare.

Om man vill testa sin kondition 
finns Hälsospåret som har start och 
mål vid Medborgarkontoret på Ale 
torg i Nödinge. Du följer instruktio
nerna på den informationstavla som 
sitter på väggen utanför och gå så fort 
man kan en slinga som är cirka 2,5 
kilometer lång. 

Enkelt och gratis. 

här rör du dig
på hemmaplan

På temat ”Vi går i alla väder” 
samlas stavgångare på torsdagar 
kl. 10 utanför apoteket i Nödinge 
för en gemensam promenad.

Läs mer på: www.ale.se
www.halsosparet.se

fråga  
förvaltaren
Fint på uteplatserna
FråGA: Jag väntar på vår och värme. 
Det brukar bli så fint på uteplatserna när 
man planterar blommor och växter. Vilka 
regler gäller för planteringar?

svAr: För den hyresgäst som har egen 
uteplats är det fritt fram att plantera 
blommor och sätta lökar. Det är också 
viktigt att man vårdar och sköter sin 

uteplats. Har du balkong tänk på att 
hänga balkonglådorna på insidan av 
räcket. 

För frågor om din uteplats eller bal-
kong – kontaktar din fastighetsskötare. 

reaktion på snöröjningen
FråGA: Snöröjningen har orsakat en 
del skador, bland annat form av nerkörda 

buskar. Vad gör Alebyggen åt det?

svAr: Det har varit en tuff vinter som 
krävt mer snöröjning än vanligt. Vi vet 
att en del träd, buskar, kantstenar och 
staket kan ha skadats. 

När vintern är över kommer vi att 
gå igenom alla områden och åtgärda 
skadorna. Samtidigt gör vi en översyn 
av den generella utemiljön, bland annat 
för att ersätta buskar och mindre träd 
som inte klarat kylan.

I det här numret av HEMLäNGTAN svarar  
förvaltare Catarina Mattila på frågor. 
Har du en fråga? Skriv till info@alebyggen.se
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hYrESINFOrMATION

Villa som kooperativ hyresrätt

Götenehus uppför tolv fristående villor åt 

Alebyggen på Skolvägen/Skårdalsvägen i Bohus. 

Vill du bo i villa?

Ring 0303-330 800 så får du veta mer.

Husen tar form
– Bygget är i full gång! Kom gärna och titta! 

Läs mer på www.alebyggen.se

Inflyttning okt/nov 2011

Du hittar även objekten på Hemnet

nu byGGEr vi för fuLLt på Norra Klöver-
stigen 20. För att kunna söka någon av de 
nya lägenheterna är det hög tid att registrera 
dig som sökande på Alebyggens webbplats. 

Huset innehåller 20 hyresrätter, stora och 
lite mindre 2:or samt åtta 3:or. Preliminärt 
kommer uthyrningen att starta under maj–
juni.

– Köpoängen börjar gälla från den dag 
du registrerar dig, så ju tidigare desto större 
möjlighet att en av de nya lägenheterna blir 
din, säger Anders Ulander, på Alebyggen.

gemenskap för 
miljöns skull

norra klöverstigen 20 
tar form i nödinge

Det blir vitmålade väggar, ekluckor i köket 
och parkett i alla rum. Planerad inflyttning är 
i november. Om man är nyfiken på planlös-
ningen finns den på www.alebyggen.se.

I Sverige finns det tvättstugor i  
nästan alla flerbostadshus. Det är 
ett sätt att hushålla med resurser, 
men tvättandet är inte problemfritt.

1925 installerades Sveriges första 
moderna tvättstugor. Där fanns 
tvättmaskiner och sköljbassänger 
och en husmor kunde på en halv 
dag hinna med den tvätt som tidi
gare tagit flera dagar. 1965 hade 90 
procent av hushållen i flerbostads
hus tillgång till en tvättstuga. 

Även om gemensamma tvätt
stugor är bra ur resurssynpunkt,  
bör man tänka på att inte över
dosera tvättmedel. 50 000 ton 
tvättmedel förbrukas varje år av 
vilket 25 procent är överdosering. 
Genom att minska mängden tvätt
medel blir tvätten minst lika ren 
och naturen skonas. 

Källa: wikipedia och Nordiskamuseet

En egen örtagård i köksfönstret
affÄrErnas fÄrsKa ört-
kryddor har en tendens att 
torka ut och dö snabbt. Men 
det är inte så svårt att skapa 
en doftande örtagård i sitt 
eget köksfönster.

Välj alltid en kruka med 
hål i botten – annars riskerar 
rötterna att ruttna om de blir 
stående i stillastående vatten. 

Plantera om kryddorna, de trivs 
ännu bättre i en ny, större kruka. 

Basilika mår bäst inne, men 
övriga kryddor kan flytta ut på 
balkongen när nattemperaturen 
når 10–12 grader. 

Kryddor trivs ljust – men inte 
för varmt. Genom att skörda ofta 
stimuleras plantorna att växa yt-
terligare. Källa: Allt i hemmet

Visste du att vitlök  
skyddar mot insekts
angrepp, ett bra  
sällskap åt örterna.
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hEMMa HOS 

Redan när man kliver in på 
tomten kommer första vin
ken om att familjen Karls

sons lägenhet i Alvhem är lite annor
lunda. På staketet sitter nämligen en 
glad häxa.

– Jag gillar häxor. Min man kallar 
mig för den goda häxan så det passar 
ju bra att ha en sådan utanför också, 
säger Carola och skrattar.

Inne i lägenheten möts vi av 
schäfern Kira och 12åriga dottern 
Caroline.

– Vi gillar att pyssla, konstaterar 
Carola när hon börjar visa runt i tre
rummaren som hon och maken Tho
mas flyttade till för drygt 13 år sedan.

– Jag kommer från Göteborg, men 
min syster bodde här och jag hälsade 
på henne ibland och kände att jag 
trivdes bra i Alvhem, berättar Carola.

full fond och eget kapital
Att familjen satsat både en full lägen
hetsfond och ett stort eget kapital på 

lägenheten råder det ingen tvekan 
om. Det allra mesta har man gjort 
själva.

– Det känns inte som att vi gjort 
några stora jobbiga saker. Jag tycker vi 
har det ganska enkelt, men för oss är 
det viktigt att få det precis som vi vill 
ha det. Man ska trivas där man bor.

Några exempel på vad familjen 
gjort i lägenheten: Plastmattorna är 
borttagna i hall, kök och vardagsrum 
och utbytta mot klick
golv i gråsvart nyans.  
Väggar och tak i hall 
och vardagsrum är om
målade och tapetserade. 
Man valde en vävtapet 
som målades i vitt. 
Samma sak i köket. Tak 
och väggar är vitmå
lade.

– Jag tycker om vitt. Det är lätt att 
hålla snyggt.

Sovrummet ser fräscht ut, men 
eftersom det är fyra år sedan senaste 

renoveringen är det snart dags igen, 
tycker Carola.

I Carolines rum är det gott om 
förvaringsutrymmen. De lösa garde
roberna togs bort och i stället mon
terades hyllor längs hela väggen samt 
skjutbara spegeldörrar.

indianer och speglar
Det är några inslag i lägenheten som 
man inte kan undgå att upptäcka – 

prydnadssaker i form 
av indianer och änglar 
– samt speglar.

– Det känns som att 
indianer tillhör mitt liv 
på något sätt, svårt att 
förklara hur och varför, 
säger Carola och berät
tar om sitt ”tidigare” 
liv.

– Jag är i dag nykter alkoholist, 
men har tidigare levt ett annat liv 
med mycket missbruk och varit nära 
döden flera gånger. Därför är jag så 

”Man ska trivas 
där man bor!”

Familjen Karlsson i Alvhem har det kanske inte riktigt som alla 
andra. Förklaringen är både enkel och logisk:
   – Här vill jag leva och bo resten av livet, säger Carola. 
Därför lägger jag gärna sparade pengar på lägenheten.
   Det har hon gjort med besked. TExT: KENTH LÄrK FOTO: ANDErS VÄSTLUND

”Jag gillar häxor. 
min man kallar mig 
för den goda häxan 
så det passar ju 
bra att ha en sådan 
utanför också.”



Schäfern Kira har en filt som matchar 
det gråsvarta klickgolvet som finns i 
hall, kök och vardagsum.
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glad för den jag är i dag. Jag värdesät
ter livet oerhört mycket, säger hon.

Carola försöker i dag ställa upp 
och hjälpa ungdomar som har pro
blem.

Men speglarna då?
– Speglar ger ljus och lyster. Dess

utom får man mycket för pengarna 
genom att inreda med speglar. 

Förklaringen till alla änglar i kö
ket är helt enkelt att Carola tycker 
om änglar, inte minst att själv få måla 
dem. Just nu är det en silvrig nyans 
som gäller.

nästa projekt
En traditionell liten uteplats med tral
lar eller stenplattor är inget för famil

jen Karlsson. De har byggt ett stort 
uterum med både gasolvärmare och 
air condition.

– Här i uterummet ska det göras 
om en del. Det kommer att gå i grå
beige toner, förklarar Carola och till
lägger att sedan ska ju golven läggas 
om i sovrummet och i Carolines rum. 
Rummet som de byggde till den nu
mera utflyttade sonen Christian ska få 
en annan funktion, taket i sovrummet 
ska målas och så vidare…

Det är uppenbart att här bor en 
pysslig familj. Då är det en fördel att 
Carola har ett förflutet som fastig
hetsskötare och maken Thomas arbe
tar som rörläggare. 

hEMMa HOS



HEMLäNGTAN 1-2011   9 

hEMMa HOS

Så fungerar din lägenhetsfond
● Med lägenhetsfonden bestämmer hyresgästen själv 
när det är dags att renovera. Varje månad avsätter 
hyresgästen en del av sin hyra direkt till den egna 
lägenhetsfonden. Hyresgästen väljer när man vill 
tapetsera, måla eller utföra något annat i lägenheten.

Fonden tillhör lägenheten och det innebär att nya 
hyresgäster övertar fonden från den tidigare hyresgästen. 

Hyresgästen kan välja mellan att göra jobbet själv eller 
anlita Alebyggen. Det är väldigt viktigt att arbetet utförs 
fackmannamässigt Hör gärna av dig till Alebyggen om du 
är osäker när du vill renovera.

När en lägenhet byter hyresgäst görs en besiktning  
för att bedöma det verkliga slitaget. 

➜ Läs mer om lägenhetsfonder på www.alebyggen.se

När Carola inreder börjar hon med att måla 
upp en bild i huvudet hur hon vill ha det. 
Senare för hon över det hela på ett papper.

Till vänster: Bordet i vardagsrummet betyder 
mycket för familjen Karlsson. Under glas-
skivan ligger stenar, musslor, snäckor och 
annat. Mycket är plockat i havet utanför 
Hamburgsund där familjen har sin husvagn.

Nedan till vänster: Lägenhetens platsmattor 
är utbytta mot ett klickgolv i gråsvart nyans. 
Speglar, silvriga änglar och indianer finns på 
många ställen i det karlssonska hemmet.
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CHrISTIANS fixarSkola

Fastighetsskötare Chistian Johansson och Jan Nilsson från Utby maskin ger råd och tips. 

”De har ju lite personlighet”

Sommaren närmar sig och snart är det dags att klippa gräsmattor.  

Men doften av nyklippt gräs kan ibland störas av trilskande gräsklippare. 

Vi bjuder på bästa tipsen från Jan och Christian.

STarTa gräSkliPParEn
• Pumpa 3 gånger på primern (även kallad 

choke, leta efter en gummiknapp). 
• Sätt gasen på max och driften på 0.

Håll inne bygeln, ”död mans grepp”.
• Dra ordentligt i startsnöret. Motorn ska gå 

igång på 1–2 ryck. Om man har dragit 
5–6 gånger och motorn inte har startat är 
det något som är fel.

Bra att veta
Gasreglaget märks med två internationella 
symboler – en hare för fullgas och en sköld-
padda för ingen gas alls. Gasen ska alltid stå 
på fullgas när man startar. Drivspaken ska 
vara uppåt (inget driv framåt).

När man ”primar” pumpar man bensin från 
tanken till motorn. Om man inte primar finns 
det inget bränsle för motorn att tända på. 
Om man drar in för mycket bensin blir mo-

torn sur och svårare att starta. Prima hellre 
för lite än för mycket. 

– Man får lära sig hur just den gräsklip-
paren fungerar, hur många gånger man 
behöver dra eller prima. Motorer har ju lite 
personlighet, 
säger Jan Nilsson 
på Utby maskin. 

Om man miss-
tänker att motorn 
har blivit sur – låt 
den stå några 
timmar och försök 
igen men UTAN 
att använda pri-
mern. Dra direkt i 
snöret utan att pumpa mer bensin. 

Om du inte får igång gräsklipparen kan du 
kontakta fastighetsskötare.

rEngÖring
• Lite eftervård behövs

Gör alltid rent direkt efter användning. 
Spola av gräset med vatten eller borsta 
med en borste. Peta bort torkat gräs med 
en pinne, kniv, spackelspade eller skruv-
mejsel...

• Var sitter tändstiftet?
När man vänder gräsklipparen för att göra 
rent är det viktigt att först lossa tändhat-
ten (den lilla gummikåpan) från tändstiftet 
och alltid luta maskinen så att tändstiftet 
är uppåt. Annars rinner det ut olja ut åt fel 
håll vilket orsakar igensatta luftfilter och 
trasiga gräsklippare.  

Bra att tänka på
Kolla hur knivarna ser ut samtidigt som du 
gör rent. Ofta behöver de slipas någon gång 
per säsong. Vassa knivar klipper bättre än 
slöa och slutresultatet blir snyggare gräs.

Om gräsklipparen är ren klipper maskinen 
bättre eftersom knivarna kommer åt att fin-
fördela grässtråna och sprida ut dem jämnt.

Gräsklipparens kåpa är tålig – men fin-
fördelat gräs innehåller syra som fräter på 
maskinen. Man bör göra rent maskinen efter 
varje användning.

om maskinen 
inte startar
• Är klipparen  

rengjord under?
• Sitter tändstifts-

hatten på?
• Finns det bensin  

i motorn? hÖjdjUSTEring
Det går att justera hur kort gräsklipparen 
klipper. Jan Nilsson rekommenderar dock att 
man inte sätter klipparna på för låga höjder. 

– 3–4 centimeter är lagom, säger Jan. Då 
ser det kanske inte nyklippt ut så länge, men 
gräset håller sig grönt längre om det är torrt. 

Jan Nilsson
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”De har ju lite personlighet”
Under vintern har alla som flyttat 
till eller inom Alebyggen fått svara 
på en enkät. Syftet är att förbättra 
servicen under den både roliga 
och bökiga flytthelgen. 

Nyinflyttade hos Alebyggen 
känner sig trygga i sina nya bo
stadsområden. Det visar svaren 
i en enkät för nyinflyttade som 
Alebyggen gjort. 59 procent ger 
tryggheten toppbetyg och 28 
procent näst högsta betyg. 

Nästan 60 procent känner re
dan igen sin fastighetsskötare och 
de får många positiva kommenta
rer. ”Han är alltid trevlig när man 
möts”, skriver en av de tillfrågade. 

Saker att jobba på
Själva inflyttningsprocessen gick 
mer eller mindre som förväntat, 
medan det fanns brister i när re
parationer åtgärdats. ”En del saker 
har gått fort, medan annat inte är 
åtgärdat.”

Alebyggen vill med enkäten få 
reda på vad som fungerar bra och 
vad som kan förbättras och man 
kommer fortlöpande att göra den 
här typen av undersökningar för 
flera kategorier av hyresgäster. 

– Det är klart att vi på Alebyg
gen vill att alla ska säga som en av 
de nyinflyttade, ”fantastiskt snabbt 
och väldigt gott bemötande från 
både kontoret och fastighetssköta
re”, konstaterar Helena Petersson, 
som är ansvarig för enkäten.

nyinflyttade  
ger sin bild

✓ tryck inte på primern  

för många gånger.

✓ Känn in den rätta knycken.

✓ Luta aldrig maskinen åt fel håll,  

tändstiftet uppåt i alla lägen.

✓ använd riktiga skor  

och hörselkåpor.

59 procent av tillfrågade  
nyinflyttade hyresgäster 

svarade att de kände  
sig helt trygga  

i sina områden.

28%

59%

10% 3% 0%

alebyggen har några olika gräsklipparmodeller – tipsen här gäller för alla även om  
utseendet kan skilja något. fråga din fastighetsskötare om du är osäker.

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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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 månads-
hyra. Vinsten gäller hyran för december. 

Första pris i etapptävlingen är en termos och 
400 kronor i presentkort som gäller i de flesta 
butiker på Ale torg i Nödinge. Andra och tredje 
pris är ett paraply samt ett presentkort på 100 
kronor som gäller i de flesta butiker på Ale torg.

a. Vad kan du vinna om du gör en 
autogiroanmälan före 31 maj i år? 
1. En ny ”tjoff”
x. En trisslott
2. Ett paraply

B. När är det informationsträff  för 
blivande nattvandrare i Nödinge? 
1. 13 april
x. 13 maj
2. 13 juni

c. Vad sitter på Carola Karlssons 
staket i Alvhem?  
1. En allvarlig indian

x. En silvrig ängel
2. En glad häxa

d. Hur ska en gräsklippare lutas när 
man gör den ren under?
1. Tändstiftet uppåt
x. Vilket håll som helst
2. handtaget neråt

E. Hur många av Alebyggens nyin-
flyttade hyresgäster gav tryggheten 
toppbetyg i enkäten?  
1. 87 procent
x. 59 procent
2. 28 procent

krYSSa räTT!

rätt rad:     A            B             C             D             E    

Namn:

Adress:

Lägenhetsnr:

Postadress:

Klipp ur talongen, frankera och posta eller skicka med epost till: info@alebyggen.se 

Svaret ska vara oss tillhanda senast den 12 maj  
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

Vinnare av 100 kronor i presentkort 
och paraply blev Ellen Pielström, 
Skepplanda och Veronica Klar,
Södra Nol

Ett stort grattis till Stig och Mona 
Cansby på Gästgivarevägen i Nö-
dinge som vann etapptävlingen av 
Kryssa rätt och fick dra några frågor 
ur Alebyggens frågelåda.

Berätta något om någon av era saker.
– På väggen i vardagsrummet hänger 

en liten kofta i lera. Det är en avgjutning 
av vår sons allra första kofta, en så kallad 
hjärtevärmare. Det var sonens farmor som 
stickade koftan och det är sonhustrun som 
sedan gjort den i lera.

– Vi tycker också mycket om vår öppna 

spis som är hemgjord. Den är byggd i trä 
och brasan är en elektrisk belysning. Den 
snickrade vi ihop för 35 år sedan och nu 
har ju sådana spisar blivit moderna.

Varför skickar ni in kryssa rätt?
– Vi har skickat in nästan varje gång un-

der de tio år vi bott här och hoppas på att 
vinna den fria månadshyran. Tävlingen är 
ganska lätt. Man brukar komma på svaren 
utan att behöva bläddra tillbaka i tidningen.

Vad är det bästa med din bostad?
– Lägenheten är jättebra, men det allra 

bästa är grannarna som bor vägg-i-vägg. 

Underbara och hjälp-
samma människor. 
Bättre grannar finns inte.

Vad ser du mest fram 
emot och varför?

– Att det ska bli vår 
och värme. Allra mest 
ser vi nog fram emot 
att få åka till stugan 
som ligger vid Sand-
sjön, men inte den 
Sandsjön som ligger i 
Nödinge. Den här lig-
ger utanför Borås.

viNNAreN


