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Silver och guld i jul

Träningsdags?
Testa raw food!

Teaterchefen
Maria Ericson
om spännande
och unika satsningar

Vilket härligt år!
Bara någon vecka kvar till jul. Så visst är det
hög tid att börja tänka på både klappar som ska
läggas under granen och mat som ska fixas till
julbordet där hemma.
Vid den här tiden på året är det också dags för
lite självrannsakan för oss som jobbar inom
Varbergs Bostad. Det är nu vi kan summera
det som hänt under 2012. Det är nu vi ska
ställa oss de viktiga frågorna: Vad har vi gjort
bra? Vad har vi gjort mindre bra? Vad kan vi
göra ännu bättre nästa år? För det är genom att
ge ärliga svar på de här frågorna som både vi
själva och Varbergs Bostad utvecklas.
Totalt sett har det varit ett mycket bra år för
Varbergs Bostad. Ett år fyllt av positiva nyheter.
Här är de två viktigaste:
Vi har börjat bygga igen! Det första spadtaget
för den första etappen med 43 lägenheter på
Sörse är taget – och intresset för de här lägenheterna är fantastiskt stort bland Varbergare
i alla åldrar. Nästa år är det dags för inflytt-

ning. Samtidigt fortsätter vi med att utveckla
planerna på att bygga ytterligare 17 bostadshus
med 230 lägenheter och på så sätt skapa en ny,
grön, stadsdel på Sörsedammen.
Vi är ett av de bostadsbolag i Sverige som har
flest nöjda hyresgäster. Den senaste boendeenkäten visar att över 94 procent är nöjda med
sitt boende, sitt bostadsområde och sin hyresvärd.

vår viktigaste resurs – personalen – så att vi kan
ge dig som bor hos oss ännu bättre service.

Men visst finns det saker som vi kan bli bättre
på. Exempelvis efterlyser en del hyresgäster
förbättringar när det gäller källarutrymmen,
tvättstugor och utemiljöer. Här är vi redan
igång med planering och konkreta åtgärder.

Ulf Hofstedt
VD, Varbergs Bostad

Full fart framåt är det som gäller även nästa år
alltså. Men först ska vi njuta av de kommande
storhelgerna.
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

För att attraktiva Varberg ska kunna fortsätta
utvecklas krävs att Varbergs Bostad år efter år
bidrar med att skapa bra boende till ännu fler.
Samtidigt ska vi klara av underhåll och andra
satsningar i nuvarande bostadsområden så att
alla hyresgäster trivs och känner sig trygga.
För att klara detta måste vi bygga upp en ännu
starkare ekonomi. Och fortsätta satsningen på

» ur innehållet
Tips på julpyntning
Sent ute med julpyntningen? Lugn! Inredaren
Helen Eskelid ger praktiska tips om detaljer,
färger och belysning för den riktigt, mysiga
julkänslan. 		
Sidan 4
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Spännande teater
Under teaterchefen Maria Ericsons ledning har
publiksiffrorna stadigt ökat. Hon berättar om ett
nytt, spännande teaterår.
Sidan 8

Annat än julmat
Efter all god julmat kanske det kan vara dags för
ett nytt grepp – raw food. Du får recept på något
gott och nyttigt, samt en härlig juice därtill.
			
Sidan 12
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Håll igång!
Att träna och hålla igång är alltid rätt. För alla
åldrar och på alla nivåer. Här får du tips på hur
du kommer igång och hur träningen kan gå till.
			

Sidan 20

Gilla oss på
Facebook.

Så här har vi förberett
oss för snön!

Det finns ingen som kan
spå i väderkulan och tala
om hur resten av den här
vintern kommer att bli.
Men på Varbergs Bostad
har man stor erfarenhet
av snö- och isröjning och
är väl förberedd om det
blir en lång och sträng
vinter.

Hur det än blir i vinter så finns alltid Varbergs
Bostads personal beredd.
– Vi följer ju väderprognoserna och om
vi vet att det blir en natt med snö så kan vi
vara igång tidigt på morgonen, säger Marina
Nilsson, arbetsledare för en av bolagets två
trädgårdsgrupper och ansvarig för det operativa
arbetet med snöröjningen.
Just snöröjningen var ett område som i den
senaste hyresgästundersökningen inte fick lika
positiva omdömen som annat inom verksamheten, något som egentligen bara sporrar i
ansträngningarna att bli ännu bättre.

Marina Nilsson anvarar för det operativa arbetet med snö- och isröjning.

– Den stora delen av allt arbete med snöoch isröjning görs av vår egen personal, medan
inhyrda entreprenörer ansvarar för vissa trottoarer och parkeringsplatser. Och kommer
det mycket snö är det inte bara trädgårdsgrupperna som går ut. Då rycker även snickare och
reparatörer in.
Uppgjord plan
När arbetet drar igång sker det enligt en noggrant uppgjord plan.
– Först på prioriteringslistan står förskolor,
butiker och äldreboenden. Sedan öppnar vi upp
alla genomfarter och gångar genom områdena.
Då kör vi med egna traktorer.
När områdena blivit framkomliga följer
övriga ytor på området.
– Vi har väldigt mycket att skotta för hand,
säger Marina. Entréer, loftgångar och trappor
till källare är ju platser där vi inte kan använda
maskinerna.
Inte helt överraskande finns det en given
sistaplats på prioriteringslistan – ställningarna
för mattpiskning.

Marina vädjar också till hyresgästerna att visa
förståelse för att röjningsarbetet tar tid.
– Kommer det 30 centimeter snö så tar det
flera dagar innan hela arbetet är genomfört. Vi
kan inte börja ploga och skotta på alla ställen
samtidigt.
– Man kan ju också njuta av vintern. Men
det är bra att vara ute i god tid och rusta sig
med bra skor, gärna med halkskydd.
Istappar
En stor fara om det är riktigt kallt är att det
kan bildas istappar som hänger ned från taken.
– Vår egen personal håller uppsikt och har
en skylift till förfogande för att komma åt. Men
det händer att vi hyr in personal för att få bort
istapparna. På nybyggda hus finns snörasskydd,
men inte på alla de äldre.
Av miljöskäl undviker Varbergs Bostad i
möjligaste mån att använda salt i halkbekämpningen.
– Det kan vara på en plats med riktig blåis
eller i en farlig trappa, annars använder vi grovkornig sand.
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EFTER

Granen är ju ett måste och den
är klädd med familjens egna
julgransprydnader. En riktigt fin,
naturtrogen, plastgran, som man
inte behöver köra till tippen efter
julgransplundringen.
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Mer information om produkterna till julpyntningen finns på www.varbergsbostad.se

FÖRE

Foto på detta uppslag: Fredrik Andreasson

» Inredningsakuten

Guldspegeln skapar extra fönster i rummet och
reflekterar ljuset.

Silverhästljuset och guldtennsoldatljuset är några av
de många ljuspunkterna.

Varm effekt blir det av ljusslingan i lyktan i fönstret.

Julpynta i sista stund
Tomtar, ljus, granar och stjärnor.
De flesta av oss vill gärna ha
julpyntat där hemma.
Men ibland räcker inte tiden
riktigt till. Då blir det julpyntning
i sista stund. I ett sådant läge kan
det vara bra att få tips och hjälp
av en erfaren inredare.
Sandra Pohjantähti och Christoffer Liljegren
hade inte bara ont om tid utan de är dessutom
nyinflyttade hos Varbergs Bostad. Därför tvekade
de inte att låta inredaren Helen Eskelid,
Widehem, julpynta deras vardagsrum.
– Nej, det var jättekul att få vara med och
det blev fantastiskt trevligt, säger Sandra och
får medhåll av både sambon Christoffer och
sonen Sackarias, två år.
– Hela rummet blev jättemysigt med en
riktigt varm känsla, ja, hemtrevligt helt enkelt.
Jättefin gran
– Rummet är ganska litet så vi visste inte om vi
skulle skaffa gran, men Helen insisterade och

Hemtrevligt, tycker Sackarias, Sandra och Christoffer.

hon fick in den. Den är jättefin och det är nog
den som Sackarias är mest förtjust i.
Som vid alla liknande tillfällen började
Helen med att titta sig omkring, ”läsa in” rummet, prata med Sandra och Christoffer och
bilda sig en uppfattning om deras personligheter,
intressen och smak.
– Eftersom familjen inte hunnit möblera
färdigt ville jag komplettera med detaljer för
att få in mera värme. Helt enkelt göra rummet
lite mysigare, bland annat med hjälp av mera
textilier. En kudde och en pläd med fuskpäls
passade bra, berättar Helen.

Många ljuspunkter
– Ljuset är också viktigt, inte bara nu när det
är jul. Jag satte in en guldspegel som reflekterar
ljuset och det gör också glasskålarna på bordet.
– Dessutom valde jag ljusslingor som
belysning för att få många ljuspunkter. Och i
lyktan i fönstret placerade jag en ljusslinga för
effektens skull.
– Gardinerna är lite guldfärgade för att
kunna fungera även efter jul, precis som den
zebramönstrade mattan, som binder ihop soffan
med matbordet.
Guld och silver
– Överhuvudtaget ville jag inreda så att rummet
kunde se i stort sett likadant ut även när julen
är över. Det är inga klassiska julfärger utan det
mesta går i guld och silver, färger som jag fick
för mig att också familjen gillade.
– Granen är ju ett måste och den är klädd
med familjens egna julgransprydnader. En
riktigt fin, naturtrogen, plastgran, som man inte
behöver köra till tippen efter julgransplundringen.
– Jag kompletterade med en trevlig julklappssäck. Det är bara för tomten att fylla på…
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En dag med reparatören Lasse Ravn:

”Roligt att hyresgästerna

Lasse Ravn levererar en ny
spis

tillsammans med Boris Kris
tiansson.

Är det inte stopp i ett avlopp eller en vattenläcka som ska
åtgärdas, så kan det handla om reparation av ett kylskåp eller
ett el-element som ska bytas.
För reparatören Lasse Ravn – en av 13 som servar Varbergs
Bostads hyresgäster – är inte den ena dagen den andra lik.
-Det är lite av charmen med det här jobbet – att inte veta vad
som ska hända under dagen.
En sak vet däremot Lasse Ravn säkert – att
arbetsdagen inleds klockan sju på morgonen på
Sörsedammens kontor på distrikt Syd.
– Vi går igenom vad som hänt dagen innan
och vad vi ska arbeta med under den aktuella
dagen. Vi får utskrifter av de serviceordrar som
kommit in via felanmälan på nätet och fördelar
jobben.
På distrikt Syd, som Lasse tillhör, jobbar
totalt sju reparatörer. De är händiga tusenkonstnärer som behärskar det mesta som kan
gå snett i en lägenhet, trappa eller tvättstuga.
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– Man kan väl säga att vi kan lite om väldigt mycket. Det gäller allt från el till VVS och
snickerier. Och så har alla en nisch där de har
lite spetskompetens.
– Jag är lite mer inriktad på el, men klarar
även de andra bitarna.
Reparatörerna är populära
I den senaste undersökningen talade hyresgästerna klart och tydligt om att de tycker den
service de får när de gjort felanmälan är mycket,
mycket bra. Det blev toppbetyg.

» vi på varbergs bostad

a gillar vårt arbete”

Lasse Ravn är en av Varbergs
Bostads 13 händiga tusenkonstn
ärer

– Det är alltid roligt att höra att hyresgästerna gillar vårt arbete, säger Lasse.
Reparatörerna ger sig ut i områdena vid
7.30 på morgonen, men jobbar till att börja
med i allmänna utrymmen som tvättstugor,
trapphus och med ytterbelysning.
– Vi undviker att besöka hyresgäster före
klockan åtta på morgonen, säger Lasse. Vi är ju
rätt hänsynsfulla.
Han har jobbat som reparatör på Varbergs
Bostad i 14 år och de senaste tio har han rört
sig i de bostadsområden som ingår i Syd.
– Efter alla år känner jag mycket folk i
områdena och har en mycket bra kontakt med
hyresgästerna.
Klockan nio är det frukostrast och fortsatt
arbete med serviceordrar. De kan handla om

allt från fel på lås, småsnickerier eller krånglande garderober och kökslådor.
– Jag vågar säga att vi kan lösa det mesta.
Jobb fram till klockan 16
Vid tolv bryter alla jobbet för lunch.
– De flesta har med sig en lunchlåda eller
så åker de hem.
Sedan går det igång igen.
– Vissa jobb kräver att vi är två, till exempel
när vi ska leverera nya vitvaror.
En gång i månaden rycker styrkan ut i
områdena för att kontrollera det 40-tal underhållscentraler som finns på distrikt Syd.
– Vi kontrollerar utgående värme och vatten
så att allt fungerar som det ska.
Klockan 16 återgår alla till kontoret för

som kan fixa det mesta.

att ställa in verktyg och bilar – och sedan är
arbetsdagen slut.
Då har Lasse Ravn träffat flera hyresgäster
och tagit sig lite tid till småprat.
– Ibland är man lite mer social om man
till exempel kommer hem till en ensam, äldre
hyresgäst. Jag kanske är deras enda besök den
här dagen och det betyder mycket för dem att
småprata lite.
Efter jobbet kan Lasse ägna sig åt sina två
favoriter: flickvännen och den stora Oldsmobilen
av 1964 års modell som han glider omkring i
när inte vädret är för dåligt.
– Jag har mekat med bilar sedan jag var 1516 år gammal, så den här är i bra skick!
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» profilen

Maria Ericson på Teater Halland:

”Jag lär mig något nytt
av varje föreställning!”
Maria Ericson blev VD och konstnärlig ledare för Teater Halland 2008.
I år bestämde hon sig för att skriva under på ett nytt fyraårigt förordnande.
Maria trivs här i Varberg och i Halland och publiken verkar sannerligen
också trivas med henne och allt vad teatern har att bjuda på.
– Ja, vi är glada över att konstatera att publik- och deltagarsiffror under
dessa år ökat från 8000-9000 till 25 000 förra året, säger Maria.

Tanken på att bli chef hade funnits ett tag hos
Maria, som har en gedigen bakgrund som
skådespelare och emellanåt regissör på Dramaten,
Riksteatern, radio och TV och ett flertal teatrar,
både i Sverige och utomlands.
– Jag kände mig helt enkelt redo. Att ta ett
större ansvar, skaffa mig andra erfarenheter, att
utvecklas, berättar hon över en kopp kaffe på
kontoret i den tillbyggda delen av den gamla
Monark-fabriken.
En dag såg hon en annons ...
– Det handlade alltså om Teater Halland. Att
jag ville ut i landet någonstans hade jag ganska
klart för mig. Jag bodde i Stockholm och ville
byta miljö på riktigt.
– Visserligen bodde min farmor i Kvibille,
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men jag var aldrig så ofta där. För mig har det
handlat om att lära känna en helt ny del av
Sverige och jag tycker nog att jag nu har
kommit en bra bit på vägen.
– Teater Halland kände jag dock rätt bra
till. Där fanns mycket i verksamheten som
tilltalade mig.
Turbulent och spännande
Och därmed blev det klart med en flytt från
huvudstaden till länsteaterns huvudstad i
Halland, Varberg.
– Jag kan nog säga att det har varit ganska
turbulenta år. Det började med att jag hamnade
rätt i processen med den statliga kulturutredningen, där det för Hallands del samtidigt
också handlade om att man ville bli en egen

region. Så blev det ju också.
– Samtidigt har det varit mycket spännande
år för teatern, med nytt uppdrag att utvecklas.
Agendan har varit fullspäckad med många
olika uppsättningar, gästspel, festivaler och
pedagogiska aktiviteter, samt en satsning på
ljudböcker som vi t ex marknadsfört på Biblioteksmässan. Men framför allt måste jag nämna
den fantastiska publikresponsen!
Marias Ericson hade naturligtvis, när hon
började i Varberg, med sig en ryggsäck, välfylld
med idéer, uppslag och tankar inför framtiden.
– Men framför allt kände jag på mig att det
redan fanns resurser på teatern. Här fanns helt
enkelt mycket mer att ge, tyckte jag. Och det är
ju fantastiskt om man kan vara med och skapa
förutsättningar för ytterligare utveckling.

»

är så viktigt att vi möter vår publik,
”attDetvi träffar
folk, både ute på stan och på
teatern. Man ska känna sig välkommen
hit till oss.

”
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Jag kopplar av med att gå på
”teater.
Jag läser gärna och lyssnar
på musik. Jag gör egentligen samma
saker hela tiden. Och jag vill inte
göra något annat.

”

Så min uppgift var då bland annat att stimulera
verksamheten och bidra till att vi fick inspiration från omvärlden, både från Sverige och
övriga världen.
Kreativt samarbete
Maria pratar gärna om samspelet på teatern,
om den kreativa kraften i samarbetet, men
bland allt som hon själv introducerat nämner
hon Projekt Lorca, ett treårs projekt med texter
av spanjoren Federico Garcia Lorca, som blev
väl mottaget. Och framgångarna har avlöst
varandra. Omöjligt att nämna dem alla.
För Teater Hallands allt större publik känns
säkert Historien om Pinnochio från 2011 och
med fortsättning under 2012 bekant. Cirka
10 000 skolbarn från olika delar av Halland
bussades till teatern för att se föreställningen
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och delta i ett pedagogiskt arbete efteråt.
Ett samarbete med Tjolöholms slott inleddes
under 2011 under namnet Art & Performance
Festival. Förra sommaren bjöds publiken på
egna föreställningen ”Om kärleken” av F G
Lorca, samt gästande föreställningar från Finland
och Spanien förutom spännande föredrag.
– Fantastisk stämning blev det också i
somras när vi i slottets stora lada spelade ”En
midsommarnattsdröm” av William Shakespeare,
säger Maria. Samma förställning spelades
senare i höstas på flera olika platser i Halland.
Nyheter 2013
Fram till 2009 hade Teater Halland enligt sitt
uppdrag en inriktning mot barn- och ungdomsteater. Fr o m det året ändrades uppdraget till
att i lika hög grad rikta sig mot vuxna

– Även om det inte blivit en dramatisk
förändring i vår verksamhet finns det en del
nyheter på programmet.
– Vi dansar till exempel igång det nya
året med en fantastisk föreställning den 7:e
februari. Vi bjuder på en flamencoversion av
Fröken Julie, med bland annat Sveriges främste
Flamenco-gitarrist, Erik Steen, samt dansaren
Mariana Ortega. Ytterligare fyra musiker och
två dansare garanterar en minnesrik kväll.
Öppnar upp teatern
2013 blir också premiärår för en aktivitet som
ligger i linje med Marias ambition att ”öppna
upp” teatern, att skapa en samlingsplats för
spännande möten och roliga och intressanta
upplevelser.
– Det är så viktigt att vi möter vår publik,

att vi träffar folk, både ute på stan och på teatern.
Man ska känna sig välkommen hit till oss. Så
nästa år startar vi Doc Lounge – filmkvällar i
samarbete med Film och musik i Halland - en
gång i månaden. Det blir lite barkänsla, musik,
film kanske något från scenen. Konceptet har
vi hämtat från Malmö där man skapade en
mötesplats med dokumentärfilmen i fokus.
Vilda Västern-tema
– vårens stora premiär
En familjeföreställning som lovar bli en riktig
publikdragare får premiär under våren. Det
handlar om ”Olycksfågelns dotter – storyn
om Calamity Jane”, en helt nyskriven pjäs av
Rebecka Cardoso. Calamity Jane var en av de
få kvinnliga profilerna från gamla skjutglada
Vilda Västern, bekant med både Wild Bill

Hickok och Buffalo Bill. Hon uppträdde t o m
i Buffalo Bills Wild West Show:
– Pjäsen handlar också om förhållandet
barn – förälder och förhållandet till den dotter
som Calamity Jane adopterade bort vid födseln.
– Art & Performance Festival på Tjolöholm
kommer tillbaka till sommaren med förnyad
energi och med spännande dans, musik, teatergästspel och cirkusskola för barn och vuxna. Så
håll utkik, uppmanar Maria entusiastiskt.
Sedan till jul nästa år, den traditionella och
populära julshowen, som nyligen, än en gång,
dragit fulla hus på Teater Halland.
Kickar av berättelsen
Det går inte ta miste på entusiasmen när Maria
Ericson ska berätta om allt som finns i fasta
planer och i lite lösare tankar och visioner.

Hur kopplar hon då av från detta intensiva
chefsjobb:
– Jag kopplar av med att gå på teater, skrattar hon. Jag läser gärna och lyssnar på musik.
Jag gör egentligen samma saker hela tiden. Och
jag vill inte göra något annat.
– Ok, så ofta jag kan är jag ute i naturen och
som gammal dansare försöker jag motionera
och hålla igång.
– Men mina kickar får jag av historier,
upplevelsen när en berättelse öppnar fantasin.
Jag lär mig något nytt varje gång jag ser en
föreställning. Och jag hoppas vår publik ska
uppleva detsamma!

Vinn teaterbiljetter! Se sid 15.
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» mat och dryck

Efter helgerna – satsa
på raw food och energijuice

Allt lagas frå
n

grunden.

Lena Rosell bjuder på raw food-recept.

Det är mycket med julen just nu – men snart är vi tillbaka i vardagen.
Då börjar man bli sugen på något helt annat än julskinka och glögg.
Till exempel en läcker viltfärssås till raw food pasta. Lina Rosell på
nyöppnade Spis & Deli bjuder på matreceptet samt en god juice därtill.

Lina Rosell och hennes sambo Jesper Eriksson
öppnade Spis & Deli på Torggatan för knappt
en månad sedan. Helt nytt koncept för Varberg
men välkänt i Halmstad sedan några år tillbaka.
– Vi jobbar med mat som vill kroppen väl,
som långsamt går ut i blodet så att man håller
sig mätt längre. Mat som är ekologisk så långt
det går, närproducerad och alltid absolut giftfri,
säger Lina, som liksom sambon tidigare arbetat
som personlig tränare. Själv har hon dessutom
varit hälsocoach.
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Det var när hon arbetade på Spis & Deli
i Halmstad, som idén att satsa på en egen
restaurang dök upp:
– Intresset för bra mat och en frisk livsstil
har alltid funnit där, så när vi fick chansen att
starta något eget på det här sättet var det inget
att tveka om. Det är jätteroligt att vara här nu
och vi är glada att så många visat hur nyfikna
man är på oss. Men så finns det ju inget liknande i Varberg.

Hos Spis & Deli i Halmstad finns tillverkningsköket, medan maten sedan får den slutliga
touchen hos Lina och Jesper i Varberg.
– Allt lagas från grunden. Vi serverar
viltkött, fisk och fågel,samt vegetariska rätter
i form av raw food, d v s ej upphettat över 42
grader.
– God mat med stora hälsofördelar och
som vi dessutom kan servera snabbt. Det är
grundtanken.

Viltfärssås (4 pers)
200 g älgfärs
200 g hjortfärs
(viltfärsen kan ersättas av
ekologisk nötfärs)
1 gul lök
½ röd chilipeppar
1 vitlöksklyfta
2 msk tomatpuré
400 g krossade tomater
1 grönsaksbuljongtärning
3 dl vatten
Gör så här:
• Fräs köttfärsen i en panna tills den
fått fin färg och tillsätt tomatpurén.
• Hacka den gula löken och tillsätt
den i färsen.
• Dela chilin och kärna ur den. Hacka
den sedan fint och tillsätt den i
färsen tillsammans med pressad
vitlök.
• Häll på krossade tomater, vatten
och lägg i buljongtärningen. Låt
stå och puttra på spisen i ca 20-30
minuter. Häll på mer vatten vid
behov.
• Salta & peppra efter eget tycke.

Raw food pasta (4 pers)
4-5 morötter (beroende på storlek)
2 zucchini/squash
½ citron
Gör så här:
• Skala morötterna.
• Strimla morötterna och
zucchini/squashen med en skalare.
• Blanda ihop 2 msk olja och en halv
pressad citron samt en nypa salt
och peppar.
• Servera till viltfärsen.

Energijuice
3 äpplen
¼ citron
2 cm ingefära
1 myntakvist
3 cm bladselleri
½ dl vatten
olja

(1 pers)

Gör så här:
• Tvätta äpplena och citronen.
• Kör ner dem i en råsaftcentrifug
tillsammans med ingefära och
bladselleri. Om du inte har en
centrifug, skala, kärna ur och dela
äpplena och citronen och kör i en
mixer tillsammans med den rivna
ingefäran och bladsellerin.
• Mixa sedan saften tillsammans
med mynta, ½ dl vatten och ett par
droppar olivolja.
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» NYHETER FRÅN Varbergs Bostad

Så städar vi ut julen
Här är några nyttiga tips redan innan sista julklappen är
inslagen – för det kommer ju en dag när det blir dags att
städa ut julhelgen.
Det finns många exempel på vilken otrolig miljönytta vi kan
göra även med det som kan tyckas vara ”struntsaker”.
Ta värmeljus, till exempel. Varje svensk förbrukar i genomsnitt
33 värmeljus om året. Om alla dessa miljontals värmeljus
återvinns motsvarar det utsläpp av tusen ton koloxid!

Så här kommer några tips till julsorteringen:
Julpapper
kastar vi bland pappersförpackningarna. Snören och julkort är
vanliga hushållssopor som kan gå i soppåsen.
Plast, frigolit och bubbelplast
sorteras som plastförpackningar.
Ljus och marschaller
Värmeljusens hållare och marschaller kastar vi bland
metallförpackningarna. Ta bort den lilla vekhållaren i botten.
Glasburkar och flaskor
går i glasåtervinningen och locken på burkarna i
metallåtervinning.
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Granpynt
som till exempel glitter går i hushållssoporna.
Lampor
från julgransbelysning, elljusstakar, luciakronor etc
lämnas antingen i miljöhusen om där finns behållare för
glödlampor – annars som elavfall på någon av kommunens
återvinningscentraler.
Julgranen
Vi hänvisar till kommunens återvinningscentraler. För öppettider
se www.varbergsbostad.se.

Många vill bo
på Sörseäng
Den 1 december nästa år är det inflyttning i Varbergs
Bostads 43 nya lägenheter på Sörseäng på gröna Sörse.
Och alldeles nyligen var det kontraktsskrivning för de som
först bestämt sig.
– I dag är allting uthyrt, säger Roland Andersson,
marknadschef på Varbergs Bostad.
– De allra flesta, som sökt lägenhet på Sörseängen, är personer
som sålt eller som ska sälja sina villor och vill flytta till en
lägenhet, men det är faktiskt ganska bra spridning i åldrarna.
– Vi har hyresgäster som är 60 plus men också de som är
i 20-årsåldern och som nu fått sitt första boende här. Det har
varit många sökande till Sörseäng. I snitt 46 till varje lägenhet
– 89 som mest till den minsta.
Arbetena är påbörjade och du kommer att kunna följa
byggprocessen på www.varbergsbostad.se i början av nästa år.

Vem vill du läsa om?
Tipsa oss om en intressant Varberg-profil som
du vill läsa mer om i din tidning. Tips som
resulterar i en artikel belönas med en mycket
praktisk och snygg kylskåpskaraff med sex
stycken tillhörande glas från Eva Solo.
Maila till:

Vinn teaterbiljetter!
Du som bor hos Varbergs Bostad har chansen att vinna
biljetter till två av Teater Hallands föreställningar i vår.
Det gäller bara att svara på följande:

Vem är VD för Teater Halland och
vem är VD för Varbergs Bostad?
Skriv de rätta svaren på ett vykort, samt namn, adress, telefonnummer.
Skicka till Magasin Inne, Varbergs Bostad, Box 83, 432 22 Varberg. Skriv
också Julia eller Olycksfågeln, beroende på vilken föreställning du vill
vinna biljetter till. Du kan också maila rätt svar och övriga uppgifter enligt
ovan till magasininne@varbergsbostad.se
Senast den 15 januari vill vi ha tävlingsbidragen.
JULIA
De två först dragna bidragen med rätt svar får två biljetter vardera till
Seniorita Julia på Teater Halland, urpremiär som flamencoföreställning av
Strindbergs Fröken Julie 7 februari 2013.
Olycksfågeln
De två först dragna bidragen med rätt svar får fyra biljetter vardera till
familjeföreställningen Olycksfågelns dotter - storyn om Calamity Jane på
Teater Halland, urpremiär långfredagen den 29 mars.
Vinnarna meddelas per telefon.

magasininne@varbergsbostad.se

Eller skriv till: Magasin Inne,
Varbergs Bostad,
Box 83, 432 22 Varberg.

Pris till vår
Grannsamverkan
Vid prisutdelningen av European Crime
Prevention Award på Cypern den 4 december,
belönades arbetet med Grannsamverkan på
Sörse som tvåa med hedersomnämnande.
Varbergs Bostads samarbete med bl a Högskolan
i Halmstad och Polismyndigheten har minskat
brottsligheten på Sörse med 37 procent.
– Positivt för de boende. Vi ser i undersökningar
att den upplevda tryggheten ökat och att man
lär känna varandra, säger Varbergs Bostads
boendekonsulent Henrik Svensson.
– Framgångarna bygger på eldsjälar, som
arbetar ideellt i områdena.
Om du kan tänka dig att ställa upp på Grannsamverkan i ditt område (bl a trygghetsvandring)
så hör av dig till respektive kontaktperson på
bostadsområdet eller Henrik Svensson på
0340-69 75 84.
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Spara energi och
tjäna 100-lappar
Förvånad eller upprörd när elräkningen kommer?
Det stämmer att el har blivit dyrare och att vi nu – med fler
apparater än någonsin hemma – förbrukar mer el än vi
gjort tidigare.
Men det finns trots allt många, smarta sätt att kapa kostnader
och tjäna 100-lappar.

Allmännyttans branschorganisation SABO har,
tillsammans med sina medlemsföretag, dragit
igång en kampanj för att vi vanliga hyresgäster
ska kunna vara delaktiga i att minska energianvändningen.
Här är några enkla åtgärder och knep för att
dra ner på förbrukningen hemma.

KÖKET

• Släck lyset när du går ut ur rummet.
• Dra för gardiner och persienner på natten
– och kontakta hyresvärden om det drar från
fönster och dörrar.
• Byt till lågenergilampor eller LED-belysning.
• Placera inte stora möbler framför elementen,
då kan inte värmen komma ut i rummet.
• Välj energieffektiva alternativ när du köper
elektronik.

SOVRUMMET

• Släck när du lämnar rummet, även om du
snart ska dit igen.
• Använd energisparläge på datorn så att den
går ner i viloläge med släckt skärm när den
inte används.
• Byt till lågenergilampor eller LED-belysning.
• Sänk värmen i sovrummet så sover du bättre.

så

n
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de

• Frosta av frysen med jämna mellanrum. Det
är också bra att dammsuga baksidan av kyl
och frys.

rå

• Ska du tina upp mat från frysen? Maten mår
bättre av att du tar ut den i god tid och tinar
den i kylen i stället för i mikron.

• Dator, TV och annan elektronik drar ström
även i standby-läge – en del nästan lika
mycket som när de är påslagna. Stäng därför
av med strömbrytaren.

da

• Anpassa kastrullens storlek till plattan.
Buckliga och repade kastruller drar mer energi.
Använd kastruller och stekpannor med plana
bottnar som passar till plattans storlek. Om
kastrullen är 1 centimeter större än plattan
ökar energiförbrukningen med 20 procent.

• Byt till LED-lampor i julbelysningen och
styr med timer.

go

• Sätt lock på kastrullen. Du sparar 20 procent
energi med ett lock på grytan eftersom det
kokar snabbare och att det då inte behövs så
mycket vatten i grytan.

• Vädra snabbt med tvärdrag och låt inte ett
fönster stå på glänt hela dagen.

de

• Använd eftervärmen. Stäng av spisen – om
du inte har induktionsspis – och ugnen en
stund innan maten är klar och utnyttja eftervärmen. Öppna inte ugnsluckan i onödan.
Varje gång du gör det sänks temperaturen i
ugnen med mellan 25 och 50 grader.

VARDAGSRUMMET

lj

• Handdiska inte under rinnande vatten. Det
går åt 75 liter vatten om man diskar en kvart.
Använd i stället en balja eller propp i vasken.

• Kör med full diskmaskin och använd kortast
möjliga program.

Fö

Här har vi de maskiner som slukar mycket
energi – vi gör av med stora mängder varmvatten
och kyl och frys kan vara riktiga energitjuvar.

• Ställ in rätt temperatur. I kylen rekommenderas +5 och i frysen -18 grader. För varje
grad kyla ökar förbrukningen med 5-10
procent.

BADRUMMET

• I en läckande toalett kan över 1 000 liter
vatten om dagen försvinna. Säg till hyresvärden direkt.
• Har du en elektrisk handdukstork så glöm
inte stäng av den när handdukarna är torra.
• Spar vatten när du borstar tänderna. Om
vattnet står och rinner under tandborstningen
försvinner sex liter helt i onödan.

TVÄTTSTUGAN

• Här är det bästa energispartipset att alltid
fylla såväl tvättmaskin som torkskåp.
Många fler tips finns på www.allmannyttan.se

pe

ka

r

Sänk värmen i sovrummet
så sover du bättre.
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Bra ska bli ännu bättre!
Den senaste hyresgästundersökningen var totalt sett
mycket positiv för Varbergs Bostad.
Men inget är ju så bra så att det inte kan bli bättre.
Nu är jobbet igång med att rätta till svackorna.
– Vi är glada att vi fick så bra betyg överlag,
men det är naturligtvis mycket viktigt att
vi följer upp och ser vad vi kan göra bättre i
fortsättningen, säger Daniel Spetz, miljö- och
kvalitetschef.
– När det till exempel gäller service vid
felanmälan, det första kundbemötandet, ja, där
fick vi jättebra omdömen. Här ska vi se till så
att den goda kvaliteten inte bara behålls utan
också utvecklas.

analyserade företaget, distrikten och alla områdena.
– Här kunde vi konstatera att det kunde
finnas anledning att titta lite närmare på till
exempel källarutrymmen och tvättstugor.
I undersökningen fanns synpunkter på allt
möjligt från rengöring, målningsbehov till
bokningssystem och annat.
– Också när det gäller utemiljön finns en
del som vi kan ta itu med.

Analyserade resultatet
Men man nöjer sig inte med detta, utan arbetet
med att bli ännu bättre, har redan satt igång.
– Vi samlade förvaltningen med distriktscheferna och arbetsledarna och gjorde en
grundlig genomgång av undersökningen. Vi

Med i budgeten
All skötselpersonal kallades därefter till ytterligare en grundlig genomgång.
Resultatet av dessa genomgångar har bakats
in i höstens planerings- och budgetarbete.
Hans-Emil Lundquist, distriktschef på Nord:
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Grupparbete med fr v Jens Svensson, Lars-Gunnar
Lundqvist, Emilio De Filippo och Jeanette Johansson
som analyserar undersökningen…

…liksom fr v Per-Olof Olofsson, Bernt Karlsson, Magnus
Nilsson, Sabina Eriksson och närmast med ryggen mot
kameran, Mattias Johansson.

Nu ska Bua Centrum
fräschas upp
Ofta får Varbergs Bostads anställda beröm för sitt arbete. Inte
minst i Bua Centrum där vaktmästarna gör ett bra jobb, städar
och håller i ordning. Ändå är Bua Centrum i behov av att
fräschas upp. Det arbetet har precis börjat.
– Vi har under en längre tid fått önskemål om att något måste göras och vi har tagit
det till oss, säger Roland Andersson på Varbergs Bostad.
– Nyligen kontaktade vi landskapsarkitekten Chris Delisle, som har fått i uppdrag
att presentera en plan över hur han tycker att man kan göra Bua Centrum trevligare
och mera attraktivt.
– Exakt vad som kommer att förändras ska man nu diskutera och samtidigt väga
in synpunkter från näringsidkarna på området. Ett önskemål som redan förts fram
och som troligtvis snabbast kommer att tillgodoses handlar om juldekorationer.
– Det ska vi säkert kunna bidra med, säger Roland Andersson, som också nämner
andra tänkbara åtgärder som uppdatering av skyltar, klottersanering och bättre belysning.
Till detta kommer landskapsarkitektens förslag.

För Daniel Spetz, Patrik Westin och
Hans-Emil Lundquist är ingen tvättstuga för liten för en inspektion.

Oskar Albrektson är nybliven ägare till ICA på Bua
Centrum och han ser naturligtvis mycket positivt
på planerna att fräscha upp området:
– Visserligen är ICA den största hyresgästen
här men det är viktigt för alla att Bua Centrum blir
en attraktiv mötesplats och ett trevligt köpcentrum
för hela Bua. Nu verkar det finnas goda förutsättningar för det.

– Det mesta som vi ska göra kommer att äga
rum under 2013, men redan har en hel del hänt.
– Vid ett stormöte med personalen kom
redan där idéer om vad man ganska omgående
kunde rätta till. Det handlar bland annat om
situationen i våra tvättstugor, där vi redan bytt
ut en del städutrustning samt sett över rutinen
för dessa.
Trygghet och säkerhet
Patrik Westin, distriktschef på Syd:
– Förutom trapphus och källarutrymmen,
där vi för vissa områden ska överväga att
erbjuda elektroniskt portkodssystem för ökad
trygghet och säkerhet, är utemiljön ett område
som vi har fokus på. En grillplats har vi faktiskt
redan byggt på Ranelidsgatan och annat, som
till exempel fler bänkar och bord, finns i
planerna för olika områden för trevnadens
skull. Under hösten görs även mindre investeringar på distriktets lekplatser.
– Arbetet med att följa upp resultatet av
undersökningen fortsätter naturligtvis under
nästa år.
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Så här kan det gå till på gymet.
Annika Alexandersson demonstrerar
Easy Line, en cirkelträning som
är enkel att använda. Här finns
nio styrkemaskiner (tre av dem på
bilderna här intill) och nio stepbrädor
och man växlar mellan dessa hela
tiden. På brädan tar du dig upp och
ner i valfritt tempo. Mitt i cirkeln lyser
en lampa, när den är grön ska du
jobba och röd när du ska byta plats.
Man jobbar trettio sekunder på varje
station och ett varv tar tio min. Alla
kan träna på sin nivå och du får
både kondition och styrketräning för
hela kroppen.

Övning för bröst och rygg.
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Knäböj för benen.

”Det är alltid rätt
att börja träna”
Har du funderat på att börja träna? Få upp flåset, bli
av med några kilon. Du är inte ensam om att fundera
på det just nu. Speciellt efter jul och nyår är det
högsäsong på gym som välkända Friskvågen.
– Men det är alltid rätt att träna, att hålla sig i form,
påpekar Annika Alexandersson, personlig tränare.

I vackra Varmbadhuset, en av Varbergs Bostads
fastigheter i staden, kan Friskvågen erbjuda
det mesta för den som vill ägna sig åt fysiska
aktiviteter. Men hur kommer man då igång?
– Det är bara att ringa eller att komma in
till oss. Vi brukar boka en tid för att visa runt i
anläggningen. Tillsammans kommer vi fram till
vad som är målet med träningen och hur vi ska
nå det, säger Annika.

brukar vara meningsfullt att ha något mätbart
för att se resultat.
– Man kan välja avtal som löper på 4, 12
eller 24 månader. Inom de perioderna kan man
komma och gå hur ofta man vill. Vi brukar
ofta föreslå att man anlitar en personlig tränare
innan man sätter igång. Många väljer att ha tät
kontakt med en personlig tränare, vilket ger
snabbare resultat. Allt går att skräddarsy.

I egen takt
– En del har ont och andra vill kanske gå
ner i vikt. Vi utgår alltid från de individuella
behoven och förutsättningarna och lägger så
småningom en plan som man kan följa i sin
egen takt. Vid första träffen brukar vi göra
tester som vägning och konditionstest. Det

Kopplar av
– Även om vi har lite fler kvinnor än män som
medlemmar är åldersfördelningen ganska bred.
Den äldste är 92 och den yngste 15. För många
betyder den sociala delen väldigt mycket. De
kommer hit för att träna, men kopplar också av
över en kopp kaffe tillsammans. Det är också

Mage- och ryggövning.

det vi vill – att våra lokaler, förutom träningen,
ska bli ett ännu mera självklart alternativ när
det gäller möten mellan människor.
Årets toppar
– Antalet medlemmar hos oss har stigit år
från år. Just nu har vi ca 2100. Vi kan se några
toppar under året. Det är januari/februari men
också i september. Efter all julmat och de stora
helgerna är det många som tycker att man bör
träna, men också efter semestern.
– Det kanske har blivit lite väl mycket
grillande. Känner man att man behöver så ska
man inte tveka. Det är alltid rätt att träna, säger
Annika entusiastiskt.

Pilatesbollen är ett annat populärt redskap. Här en stabilitetsövning för höft och bål.

Armhävning på boll.
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» Fem svarar:

Snart nytt år.
Hur var 2012 och vad
tror du om 2013?

Victoria Lindahl, här med dottern Emma:
– Ett bra år, tycker jag, Jag jobbar på Ringhals
och trivs med det. Vi bor fint på Apelvikshöjd.
Det var också roligt att vi i somras kunde åka till
Västerbotten och hälsa på släkten som vanligt. Jag
kommer därifrån. Fast min storasyster bor i USA och
jag hoppas vi nästa år kan åka och hälsa på henne
i New Orleans. Jag hoppas dessutom att jag kan
komma igång med min körsång för det är så roligt.
Jag är med i en gospelkör och vi har både turnerat
och spelat in en skiva, men verksamheten har tyvärr
legat nere under hösten. Hoppas vi kommer igång
nästa år.

Bo Björcke:
– Jag hoppas verkligen att 2013 blir
mycket bättre än 2012 för jag gick
nyligen igenom en operation i ena
lungan. Just nu känns det bra men
jag måste få upp orken. Jag
brukar promenera mycket och
cykla. Det är bra motion.
Det gäller att hålla sig i
form för jag har både
barn och barnbarn och
de behöver alltid hjälp
med allt möjligt.
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Jan-Erik Jonsson:
– Det här var mitt andra år som
pensionär och det var ett bra år. Jag
trivs alldeles utmärkt. Jag jobbar några
strötimmar då och då på mitt gamla
jobb inom hemtjänsten, men annars
gör jag inte så mycket. Fast jag tränar
en hel del. Säkert fem dagar i veckan.
Jag kom just nu från ett spinningpass.
Så träning hoppas jag få fortsätta
med under 2013. Annars hade
det varit fint med en resa till Gran
Canaria. Fast man behöver inte
åka så långt. Jag åker gärna till
släktingar i Nyköping på sommaren.
Det räcker bra. Och så är det så
fint här i Varberg, tycker jag. Man
behöver inte resa någonstans.

Frida Lenér:
– Det var ett bra år! Mycket resor, roliga
jobb. Jag var i Kambodja i två månader
och så var jag i London, fast vid ett
senare tillfälle. Och så jobbade jag
på ett stuteri, för hästar gillar jag.
Sen har jag jobbat i fiskaffären på
Läjet och det är verkligen roligt.
Det trivs jag verkligen med.
Men i januari åker jag till Asien
igen. Det blir nog Kambodja,
Singapore och Vietnam
en sväng. Har inte riktigt
bestämt hur länge jag är
borta, men till sommaren
vill jag arbeta i fiskaffären
igen, så då får jag ju vara
här.

Barbro Kreutz Bergdahl:
– 2012 var jättekul för då startade
jag tillsammans med några goda
vänner Antikvariat 30 kvadrat i
Kinna. En dröm som jag haft i 40
år. Vi hade öppet under våren
och sommaren, men under
hösten hade vi lite sjukdom i
gänget, så först nu är vi igång
igen. Men det blir full fart under
2013. Jag ser fram emot det
nya året också för att då
ska jag umgås mycket med
mannen i mitt liv – barnbarnet Lukas tre
år. Min stora kärlek. Och så kommer jag
att fortsätta finnas här på torget och sälja
böcker och annat.

Kryssa rätt och vinn!
Här gäller det att kryssa rätt i korsordet och komma på meningen som bildas i de blå fälten.
Skicka meningen, senast den 15 februari, till samma adress som barntävlingen här nedan,
men skriv ”Korsordet” i stället.
Vi lottar ut två Trisslotter vardera till 10 stycken tävlande med rätt svar.
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1
För de lite yngre

Finn 15 fel

Hittar du något i bild 1 som saknas i bild 2? Ringa in de 15 felen
eller så många du hittar och skicka lösningen till adressen nedan.
De fem som hittat flest fel får varsin biljett till Lekstugan.

2
Skicka svaret till:
”Barntävling”, Varbergs Bostad, Box 83, 432 22 Varberg
eller lämna in det på ditt distriktskontor eller i BoButiken.
Glöm inte att skriva ditt namn och adress och skicka svaret
till oss senast den 15 februari.
Du kan också maila svaret till: tavling@varbergsbostad.se.
Skriv lösningen i ämnesraden.
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Nu närmar sig 2013 och snart är
den här – den festliga nyårsaftonen.
Av tradition är det en av våra riktig
stora partykvällar med god mat
och dryck – och fyrverkerier.
Här nedan följer några råd som är
viktiga att tänka på så att alla får
ett riktigt roligt och minnesvärt
nyårsfirande.

GOTT NYTT ÅR…
…men var försiktig

Att skjuta iväg fyrverkeripjäser när klockorna
slår de magiska tolv slagen på nyårsnatten hör
till. Men det är inte helt riskfritt att hantera
grejorna.
I en nyårsraket kan det finnas över 100
stjärnor om det är en stor pjäs, och var och
en av dem brinner med en temperatur på upp
emot 2000 grader!
Det är fakta som visar att man inte kan vara
nog försiktig när man hanterar raketerna.
Varje år varnar polis och räddningstjänst för
riskerna och på alla förpackningar finns viktiga
råd hur pyrotekniken ska användas. Trots detta
är det omkring 300 personer runt om i landet
som skadas så allvarligt att de måste uppsöka
sjukhus.
Därför finns det också restriktioner när det
gäller hanteringen av smällare och raketer.
Den övergripande regeln är att man måste
vara över 18 år gammal för att köpa och hantera
fyrverkeripjäser.
– Och är det ett större fyrverkeri – fem-tio
minuter långt – som ska skjutas av i centrala
Varberg så krävs det tillstånd, säger Inger
Rasmusson vid polisens tillståndsenhet.
Här kommer några goda och viktiga råd om
hur man ska få en lyckad nyårsnatt med sitt
fyrverkeri:
• Kontrollera att pjäsen inte är skadad.
• Förbered fyrverkeriet i god tid.
• Var nykter – alkohol och fyrverkeri hör
inte ihop.
• Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
• Håll aldrig en tänd pjäs i handen.
• Luta dig aldrig över en tänd pjäs.
• Håll dig och åskådare på behörigt
säkerhetsavstånd.
• Vänta med att gå fram till en pjäs som inte
fungerar. Försök aldrig att tända igen.
• Visa hänsyn. Både människor och djur kan
bli skrämda av fyrverkeripjäser.
Tänk även på att det inte är tillåtet att skjuta
raketer och smällare i bostadsområdena.

Ha ett riktigt Gott Nytt Ar!

Är du inte hyresgäst hos oss och vill ha vår tidning? Maila ditt namn och din adress till: info@varbergsbostad.se

