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En tidning från Varbergs Bostad 03/2013

Färgglatt och
hembakat på
Veras Café
Därför valde vi
trygghetsboende
Nu ”lyfter” Bua Center

Rädda växterna
på balkongen

Svante - elitryttare
och företagsledare

Hösten är en ny vår
Jag hoppas att du – precis som jag – har haft
möjlighet att njuta av den härliga sommaren.
De senaste månaderna har vårt fina Varberg
myllrat av turister från när och fjärran. De
kom hit för att få njuta av en attraktiv stad i en
fantastisk miljö. Något som alla vi som bor och
arbetar här har förmånen att få göra året runt.
Att Varberg är en sjudande framtidskittel råder
det ingen tvekan om. Allt fler vill leva och bo
här. Något som tydligt återspeglar sig i det
ständigt stigande antalet invånare. Vid halvårsskiftet bodde 59 600 personer i kommunen.
En ökning med hela 414 varbergare på sex
månader!
Nu när hösten är här kavlar vi på Varbergs
Bostad upp ärmarna ett extra varv för att kunna
ta oss an den utmaning som den kraftiga
befolkningstillväxten innebär. Och just nu
är det mycket på gång. Snart är det dags för
inflyttning i våra 43 nya lägenheter på Sörse.
Samtidigt pågår bygget av två nya bostadshus
med 35 lägenheter på Lilla Drottninggatan för
fullt.
Du som är intresserad kan följa de här byggenas utveckling ”live”. Det är bara att gå in på
vår hemsida, www.varbergsbostad.se, och titta
på de bilder som levereras från våra webbkameror. Personligen tycker jag det är fascinerande
att använda tekniken på det här sättet och med
bara några klick på datorn kunna se delar av
det nya Varberg växa fram minut för minut.

Dina synpunkter är oerhört viktiga för oss i
arbetet med att skapa framtidens boende och
samtidigt utveckla servicen och kvaliteten på
boendet till våra nuvarande hyresgäster.
Även om sommaren var en av de bästa på
många år har jag längtat efter hösten. Efter
en lång period i företagets historia, utan
några nybyggen, blir inflyttningarna i våra nya
bostadshus en högtidsstund för oss som jobbar
intensivt med de här frågorna varje dag.
Samtidigt fortsätter vi att lägga det ekonomiska
och praktiska pusslet, som är en förutsättning
för att kunna förverkliga de planer, som ska ge
Varberg ytterligare cirka 500 lägenheter i framtiden. Det är nybyggen som ger ännu fler ett
bra boende och skapar trygghet i tillvaron. Det
är nybyggen som i sin tur ger fler arbetsgivare
möjlighet att skapa nya jobb. Det är nybyggen
som ger Varberg möjlighet att fortsätta växa.
Vi på Varbergs Bostad ser mycket positivt på
framtiden. För oss är hösten en ny vår!
Ulf Hofstedt
VD, Varbergs Bostad

Antalet besökare på vår hemsida ökar och
fler och fler har upptäckt hur enkelt det är att
använda mobilen för att se den. Hemsidan är
mobilanpassad så nu kan man till exempel göra
en felanmälan via sin smarta telefon.
Den nya tekniken ger oss också möjlighet att
ännu snabbare kunna ta del av dina synpunkter
på ditt boende. Därför finns vi numera också
på Facebook. Där har vi skapat en mötesplats
för alla som vill diskutera sitt boende - både
med varandra och med våra medarbetare. Titta
gärna in på den sidan och säg vad du tycker.
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Gilla oss på
Facebook.

» ur innehållet
En dag med snickaren

8

Sedan 30 år tillbaka är Reidar Silverby
en känd profil för hyresgästerna hos
Varbergs Bostad. Åtskilliga har fått
hjälp av den kunnige snickaren och
tacksamheten har ofta varit stor.
Häng med Reidar en dag på jobbet!
			Sidan 8

Vera fick sitt Café

4

En gammal dröm blev sann.
Tillsammans med döttrarna och sonen
har Vera Lernsten gjort Veras Café till
ett av stans mest populära fikaställen.
		
Sidan 4

Rädda balkongens växter

14

Vintern kryper närmare och det börjar
bli dags att förbereda sig för att rädda
balkongens växter undan kylan.
Vi bad trädgårdsmästaren Pontus
Svantesson på Blomsterlandet om
hans bästa råd.
		
Sidan 14

Piffa upp badrummet

10

6

Ett badrum kan inredas på så många
olika sätt. Ofta är det de små detaljerna
som gör det. Här bjuder vi på några
olika idéer.
		
		
Sidan 6

Hästarna är hans liv
Tillsammans med sin familj satsar Svante
Johansson på hästgården Torstorp. Samtidigt
förbereder han sig för en comeback som
hoppryttare på elitnivå.
			
Sidan 10

Fixaren ger tips

22

Stopp i golvbrunnen i badrummet?
Det går faktiskt ganska enkelt att
fixa själv och det enda man behöver
för det jobbet är diskhandskar och
en skruvmejsel. Reparatören Lasse
Holmström visar hur du ska göra.
		

Sidan 22
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» mat och dryck

”Har alltid drömt om

Veras Café ligger inte direkt i händelsernas centrum,
men ändå hittar fikasugna hit, till Prästgatan 32,
i strida strömmar.
Så populärt är Veras att caféet t o m utsågs till ett av
Sveriges bästa av tidningen ICA-Kuriren för några år
sedan.
– Det är lite av en dröm som blev sann. Jag har alltid
velat öppna café, säger Vera Lernsten, som startade
verksamheten 2002.
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Vera, som är född och uppväxt i Varberg, har
alltid varit intresserad av matlagning och bakning.
Under 14 år arbetade hon i en personalmatsal
och det var där planerna på ett eget café tog
form.
– Jag tyckte det skulle vara kul med något
eget. Och att det skulle handla om hembakat
hade jag helt klart för mig.
Letade lokal
Tillsammans med maken Curt-Arne, som tyvärr
gick bort förra året, började Vera leta lokal. Ett
tips ledde fram till en adress på Prästgatan, där
en lokal stod tom efter en designaffär.
– Hyresvärden trodde på mig, jag fick loka-

att öppna ett café”
Baka Veras Marängtårta!
250 gr margarin
2 dl socker
4 äggulor
4 tsk bakpulver
3 dl vetemjöl
2 dl mjölk
Marängsmet:
4 äggvitor
3,5 dl socker
2 tsk vanilj
Så här gör du:
• Rör ihop margarin, socker och äggulor.
• Blanda ner bakpulver, mjöl och mjölk.
• Bred ut på bakplåtspapper på en plåt med kant.
• Vispa vitorna hårt. Häll i socker och vanilj och
vispa ett tag till.
• Bred marängen över kakan.
• Grädda på botten i ca 20 minuter på 175 grader.
• Vispa upp ½ liter grädde och blanda i bär,
som t ex hallon, blåbär, jordgubbar eller
kanske ananas.
• Dela tårtan på mitten och bred ut grädden 		
med frukten över ena halvan.
• Lägg över den andra halvan så marängen
kommer överst och tårtan är klar.

len och de gjorde iordning allt som behövdes
för att starta ett café.
Inredningen blev lite annorlunda och är
idag något av caféets signum. Bord och stolar
i olika former och framför allt färger.
Glada färger
– Det var Curt-Arne som ville ha det så här.
Han köpte allt i secondhandaffärer, det mesta
från 50-talet eller äldre, och målade i alla möjliga
glada färger. Det blev ju bra!
Den 9 mars 2002 var det invigningsfest
på Veras. I dag är caféet fortfarande ett rent
familjeföretag.

Kristoffer bakar
– I början var det ju jag som bakade allt, men
idag är det sonen Kristoffer som bakar det
mesta. Han har gått i en bra skola, han har lärt
sig av mig! Mina döttrar Hanna och Emma
sköter servering och försäljning och jag själv
rycker in där det behövs.
Under den fantastiska sommaren i år har
Veras Café haft fullt upp. Men hit hittar varbergsborna och tillresta turister året runt. Här
vet man vad man får; härliga, hembakta bullar,
kakor, tårtor samt smörgåsar på bröd från Lilla
Träslövs finbageri. Det är pålitligt, tryggt och
det känns som hemma på Veras Café.
Mamma Vera lärde Kristoffer baka hembakat.
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» HOME STYLING

Funktionellt och avskalat ...

... eller respektlöst färgglatt

”Ofta handlar det om detaljer, men de kan vara
avgörande för hela reultatet. Vilka detaljer man
väljer beror på tycke och smak.”

6 | Magasin Inne 3 2013

När Susanna Nygård stylar bostäder, i sitt
företag Fräscht, handlar det ofta om att göra
ett rum, en lägenhet eller en hel villa mera
attraktiv. Men hemma hos Gunilla Johansson
behövdes inte det. Här var det hur fint som
helst. Inte minst badrummet, som renoverades
i februari.
– Ja, här var det riktigt bra, helt perfekt,
konstaterade Susanna.
– Allt i badrummet matchade så fint, det
var fräscht och trevligt.

Samma badrum
i två skepnader
Gunilla Johanssons badrum är nyrenoverat och avskalat
inrett med känsla för färger och funktionalitet.
Inredaren Susanna Nygård satsade respektlöst på olika
färger och blandade prylar för ögonfägnadens skull.
Samma badrum i två skepnader. Här finns tips att hämta
till det egna badrummet.

Handlar om detaljer
Men, som Susanna resonerade: Så här kan man
också göra! Och så satte hon igång:
– Ofta handlar det om detaljer, men de kan
vara avgörande för hela resultatet. Vilka detaljer
man väljer beror på tycke och smak, säger
Susanna.
– Jag ville lägga till något, som stack ut.
Blandade lite olika färger för att få mera liv
och rörelse, lade dit andra handdukar, några
prydnadssaker och kompletterade med en låda
för toalettpappret.
Förvaringshylla
Susanna satte också in en annan förvaringshylla med några boxar för olika saker.
– Så här har man det kanske inte alltid till
vardags, säger hon, men ljus och andra prydnadssaker kan vara kul att ställa fram när man
t ex har gäster.
Gunilla Johansson tycker det var spännande
att få se hur någon annan tyckte att hennes
badrum kunde inredas:
– Här finns ju roliga tips om man vill ändra
på något. Speciellt tyckte jag om duschdraperiet.

Detta använde Susanna
för att piffa upp badrummet:
• Duschdraperi Marimekko,
Iso Satakieli 695:- NK.
• Molger hylla 499:- IKEA.
• Lexington Duschhandduk 395:SOVA butiken i Varberg.
• Lexington Handhandduk 195:SOVA butiken i Varberg.
• Handduk Torka 19.90-49.90:RUSTA Varberg.
• Ljusstake i glas, turkos
29.90- 49.90:- RUSTA Varberg.
• Tvålpump Vera 59:HEMTEX Varberg.
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» Vi på varbergs bostad

Reidar Silverby får
hjälp av kollegan
Christer Eriksson att
montera en ny dörr.

Följ med Reidar en dag på jobbet

Snickaren som ville
bli gymnastiklärare
Han var otroligt aktiv i flera olika sporter och
drömde om att bli gymnastiklärare.
Men för det krävdes kunskaper i franska språket
– så i stället blev det yrkesskola efter realexamen.
Sedan 30 år är snickaren Reidar Silverby en
känd profil för hyresgästerna hos Varbergs Bostad.
Häng med honom en dag på jobbet!
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Här finns verktyg för alla typer av arbeten.

Han kommer in på Distrikt Nords kontor på
Västgötagatan i Håsten, som vanligt med ett
stort leende på läpparna.
Arbetsdagen som började tidigt på morgonen
är på väg mot sitt slut eftersom 66-årige Reidar
Silverby nu ”bara” jobbar halvtid.
Skälet till att han gör det är en oturlig olycka
som inträffade för sju år sedan.
– Jag hade aldrig varit sjukskriven och så en
dag, när jag stod på en trappstege och spikade
panel, föll jag ner i betonggolvet. Jag skadade
axeln ganska svårt.
Den skadade axeln tog tid att läka och
riktigt hundraprocentigt bra blev den väl aldrig.
Men han kom i alla fall tillbaka till jobbet.
– Jag har alltid ställt upp för Varbergs
Bostad och nu ställde de upp för mig, säger
Reidar, tacksam mot sin arbetsgivare.
– Enklare jobb i början innebar att jag
kunde komma igång igen och sedan blev det
halvtid 2006.
Morgonpigg
Egentligen börjar arbetsdagen klockan sju på
morgonen, men Reidar är morgonpigg och
kliver ur sängen redan vid halvfemtiden.
– Jag är alltid här före klockan sex. Sätter
på kaffepannan och sitter och pratar med mina
kollegor.
– Och så planerar vi arbetsdagen. Det finns
en del tunga jobb där vi måste vara två, men
ibland ger du dig ut på uppdrag ensam.
– Det mest typiska är att serva hyresgästerna
med något som gått sönder. Det kan vara allt
från vattenskador till ett fönster eller en dörr
som ska bytas.
Största jobbet nu, menar Reidar, är byte av
fasaden på Skånegatan.

Reidar är ofta ute med bilen som är utrustad som en mindre verkstad.

De fem snickare som jobbar på Varbergs
Bostad – tre av dem på Distrikt Nord och två
på Distrikt Syd – är väl utrustade för att klara
de olika uppdragen.
Förutom sin egen handfasta skicklighet har
de den välutrustade verkstaden, där de mest
skiftande detaljer kan skapas.
– Där spenderar vi en del av arbetstiden
med att såga till material för till exempel dörrar
och staket.
Dessutom har snickarna servicebilar som
fungerar som mindre verkstäder och det är
dem, med Varbergs Bostads logotype på
sidorna, som hyresgästerna ser i sina bostadsområden.
– Vi har väldigt bra kontakt med hyresgästerna och de flesta är ju glada att vi kommer
och hjälper dem.
Det finns inga döda punkter för snickarna
– listan över uppdrag de har att genomföra är
alltid lång.
– Alltid fullt jobb hela dagarna, fram till
16-tiden för de som jobbar heltid.

barnbarn sa ”Morfar, i år tar jag dig…”
– När jag inte påtar i trädgården till villan,
som jag själv byggde en gång i tiden, så cyklar
jag lite lugnt. Tillräckligt lugnt för att hinna
lyssna på fåglarna.
Reidar gillar fortfarande, efter totalt 45 år
som snickare, sitt jobb.
Än har han inte spikat ett datum för att dra
sig tillbaka.

Ett aktivt liv
I hela sitt liv har Reidar varit fysiskt aktiv. När
han var ung var det fotboll, handboll och en
massa andra sporter.
– Jag gjorde allt för att plåga kroppen,
skrattar han.
Nu tar han det lite lugnare, inte minst efter
operationen förra året då han fick ”nya” knän.
– Fast jag är återställd, så jag åker utför på
skidor igen. Jag tar det lugnt i backarna, så mitt
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» profilen

Han var 10 år när han fick sin första
häst – en ponny.
I dag är han 48 och hästar – nu
betydligt större varianter – är
fortfarande i högsta grad hans liv.
Svante Johansson, en av våra mest
framgångsrika hoppryttare, har
tagit över legendariska hästgården
Torstorps gård.
– Nu är man både företagsledare
och idrottsman, skrattar han.

I hagen bakom det herrgårdslika bostadshuset
på Torstorps gård springer en flock unghingstar
omkring. I hagen bredvid ännu ett par vackra,
brunglänsande hästar.
– De där är riktigt lovande, säger Svante.
Om några år så…
Kanske är det någon av dessa hästar, som
Svante kommer att rida i framtida internationella
sammanhang. För så ser planen ut.
– Inom en tvåårsperiod ska jag vara på den
nivå jag var tidigare, säger han.
Och då talar vi om den allra högsta nivån.
Så sent som 2009 vann Svante världscupsomgången i Göteborg med fantastiska hästen
Saint Amour. 2010 red han världscupfinal. Bara
för att nämna några av de stora framgångarna.

Fotbollsintresserad
Vägen till Torstorps gård från bondgården i
Bollebygd där han växte upp har inte varit
spikrak. Och ridningen hade till en början
konkurrens av ett stort fotbollsintresse.
– Men när jag som 16-åring tog silver i
Europamästerskapen i Irland med min ponny,
tänkte jag att det kanske var detta jag skulle
ägna mig åt. Fotbollen fick klara sig utan mig.
– Sedan blev det mera häst och häst igen.
Ponnytiden var över och det blev dags för
större hästar. Jag red och tränade, tävlade både
här hemma och utomlands. Under hela tiden
bodde jag kvar på föräldragården. Jag jobbade
också på sågverket som min far drev.

”Det har alltid varit
hästar i mitt liv!”
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Åtta år i Norge
En dag flyttade Svante till Norge.
– Jag träffade en norsk tjej som hade en
gård med hästar i träning. Det blev åtta år i
Norge och under den tiden hann jag tävla för
landet i stora mästerskap flera gånger. Bland

annat mot Sverige och mot ryttare, som jag
sedan tävlade tillsammans med i svenska landslaget.
Förhållandet i Norge tog slut så Svante
vände hemåt igen. Hemma på gården i Bollebygd visste han inte riktigt vad han skulle hitta
på. Fast att det skulle ha med hästar att göra
var liksom självklart. Svante fortsatte med
sin tävlingsverksamhet och mellan
		
varven arbetade han med att träna
			
upp andra ryttare på olika
				hästgårdar.

– Det var så jag träffade min sambo, Nina
Sturesson. Hon var en av mina elever. Den
bästa förstås. Så blev det vi och idag är vi fyra i
familjen, med barnen Linus, 8 och Linnea, 10.
Linnea rider en hel del, men för Linus handlar
det mer om fotboll. Vi får väl se hur det blir i
framtiden.
Utbildad ridlärare
Eftersom Nina är utbildad ridlärare och dessutom c-tränare i dressyr kändes det naturligt
att starta en verksamhet där båda kunde bidra
med sina kunskaper och talanger.
– Vi körde igång på Ninas gård, Månsegården, inte så långt härifrån. Men efter 10 år
kände vi att vi behövde mer utrymme för att

Många, unga som gamla, tränar och
lär sig rida hos Svante Johansson.
Här Sofia Westberg, som tränar inför
en tävling, på hästen Tea T.
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kunna växa, så vi började leta efter en annan
gård.
Det var en ganska turbulent tid. Svante
tävlade mycket och var borta långa perioder.
Samtidigt skulle verksamheten skötas.
– En dag fick vi veta att Torstorps gård var
till försäljning. Det var perfekt för oss. Allt var
i mycket gott skick. Och ett jättestort bostadshus. Nästan lite för stort, men det var ekonomibyggnaderna och betesmarken vi var ute efter.
Dessutom finns Ninas barndomshem alldeles
intill, där mina svärföräldrar fortfarande bor
kvar. Mycket bra för oss eftersom jag är mycket
borta på tävlingar och då kan vi få hjälp med
barnpassning och annat.
– Detta är en legendarisk hästgård från
början. Det sitter i väggarna. Nu har vi bott här
i två år och vi trivs fantastiskt bra.
Tre ben
Under det första året fanns en del att göra
färdigt på gården, eftersom den stått tom ett
tag. Men i sommar började man komma igång
på allvar.
– Vi har tre ben som vi ska stå på, berättar
Svante.
– Min tävlingsverksamhet och träning av
talanger, både egna och andras som vi tar hit.

– Så har vi undervisningsbiten, som Nina
mest håller i. Både med egna hästar och med
hästar som folk tar hit under längre eller kortare
tid. Det finns möjlighet att bo här under perioder.
Uppfödningsbiten med egna hästar, både för
hopp och dressyr, är jätteviktig och mycket
spännande. Något som vi tror riktigt mycket
på.
– Vi tycker vi har ett bra koncept med mera
kvalitet än en dussinvara. Men detaljerna får vi
slipa på. Vi känner oss för när det gäller vad vi
ska satsa på.
Optimala hästen
Förutom den egna elitsatsningen är nog
uppfödningen den del av verksamheten som
mest upptar Svantes tankar och arbete.
– Alla strävar efter att få fram den optimala
hästen, där hjärnan och exteriören är ett. Man
utgår från generna och hoppas på det bästa.
– Men ibland kan ett lovande dressyrämne
visa sig vara mera lämpat för hopp.
– Det här jobbet, som egentligen är mera av
en livsstil, är både fascinerande och frustrerande.
Fascinerande när man t ex kan få en 600 kilo
tung häst att reagera på några centimeter när.
Frustrerande när man trots mycket jobb inte
lyckas med detta.

– Att uppnå ett perfekt samarbete mellan
häst och ryttare är ganska sällsynt, men underbart när det lyckas. Det går aldrig med tvång.
Hästar gör inget som de inte själva vill. Och
varje häst har sin personlighet. Saint Amour,
var nog den häst som jag kom längst med. Men
det tog två år av mycket arbete. Som tur är hann
vi triumfera tillsammans innan hästen blev
skadad.
Ridläger för alla
Även om det går mot höst och vinter stannar inte verksamheten av på Torstorps Gård.
Inomhussäsongen kommer snart igång och
Svante ser massor av tävlingar framför sig i
vinter. Samtidigt ligger flera lovande unghästar
i startgroparna för tävlingssäsongen till våren.
– Vi har t ex Caprillo KS, en mycket
lovande 7-åring, som ska börja tävla i större
klasser nästa år. Hopphästar är ju som bäst vi
8 – 10 års ålder.
- Och nästa år ska vi på allvar komma igång
med ridläger för alla åldrar. Vi har redan haft
flera för ungdomar i sommar, men också kortare
träffar för lite äldre, som äter gott, umgås och
rider lagom mycket. Mycket uppskattat. Ja, vi
har fått en bra start här på Torstorp. Och vi har
så många idéer för framtiden!

Torstorps hästgård, med det magnifika
bostadshuset uppfört i mitten av 1800talet, är nu en modern utbildnings- och
tävlingsanläggning. Svante och Nina har
hittat sin drömgård. Här med lovande
hopparen Caprillo. Vänliga gårdshunden
Molly finns alltid i närheten.

12 | Magasin Inne 3 2013

”Alla strävar efter att få fram den
optimala hästen, där hjärnan och
exteriören är ett. Man utgår från
generna och hoppas på det bästa.”
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Så räddar du
balkongens
växter i vinter
Snart kommer årstiden och minusgraderna som får så många av oss
att ställa frågan: ”Hur kan jag rädda
mina balkongväxter så att de lever
när vårsolen börjar titta fram?”
Vi bad trädgårdsmästaren Pontus
Svantesson på Blomsterlandet i
Varberg att ge några goda råd.
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Blåst, regn, dimma, mörker eller dis och bara
några enstaka minusgrader. Så ser ibland den
halländska vintern ut.
Men aldrig alltid.
Det finns inte en meteorolog som kan
förutspå hur den stundande vintern kommer
att bli och vi vet ju alla att rätt som det är, sitter
bilen i en snödriva medan vi själva huttrar av
bistra minusgrader.
Efter en bra vår och fantastisk sommar har
vi njutit av – och vårdat – våra växter på
balkongen och vill naturligtvis att så många
som möjligt av dem ska finnas kvar nästa år.
Pontus Svantesson menar att möjligheterna att
lyckas med det är ganska stora, om man bara
gör på rätt sätt.
– Redan i oktober kan det vara en idé att
förbereda sig genom att skaffa hem frigolit,
fiberduk och bubbelplast, säger han.
– Men sedan ska man inte ha alltför bråttom
med att packa in växterna. Packar man in
dem medan det är ”varmt” kan de ju ruttna.
Växterna behöver temperaturen och att känna
av dagslängden. De känner att dagarna blir
kortare och att temperaturen börjar sjunka och
”förbereder” sig på att möta vintern.
Ett par frostnätter
Pontus Svantesson menar att det bara är nyttigt
för växtligheten att få ett par frostnätter.
– Då känner den att ”det är dags att mogna
av”. Så i regel är den första köldperioden, när
det kanske är tre-fyra minusgrader på nätterna,
men fortfarande hyggligt varm temperatur på
dagarna, ingen fara.
– När det blir minusgrader på dagarna är
det dags att agera och, som sagt, då är det bra
att ha grejerna hemma så att man kan göra det
direkt.
Intill de fyra bilderna när Pontus arbetar
med att ”vinterpaketera” de olika växtarterna
berättar han mer detaljerat om tillvägagångssättet.
Men som han säger, det finns många ”grejer”
man kan använda sig av.
På de flesta växter är det roten som ska
skyddas och för det har Pontus Lindesbergskrukan som favorit.
– Det finns även andra fabrikat av samma typ.
Sedan kan man använda sig av pallkragar eller
flyttkartonger som kläs med frigolitplattor och
runt krukorna kan man förutom bubbelplast
lägga ihopskrynklat tidningspapper.
– Och fram till frosten ska man vattna
normalt, då ökar chanserna att växterna klarar
vintern.
Det är härligt och spännande att frampå
vårkanten plocka fram växterna ur deras vinterförvaring – så lycka till!

Tips och råd för balkongens
växter inför vintern
Trädgårdspalmer
Ta reda på härdigheten för just din palm.
Ska den stå i minusgrader ska du göra så
här: Börja med att putsa bort döda blad, så
att den är fräsch när du packar in den. Det
är nödvändigt
med en kruka
som skyddar
rötterna. Plantera
med lekakulor i
botten och med
medelhavsjord
som påverkar
vinterhärdigheten positivt.
Bind upp
bladen och lägg
ett skyddande lager bubbelplast runt om.
Ljuset kan fortfarande tränga igenom och
inte förrän december-januari ska den ha
skydd mot solljuset med hjälp av juteväv
som du lägger runt plasten. Men inte förrän
då.
För andra Medelhavsväxter kan gälla
annat. Citrusträd mår bäst av 5-10 plusgrader
i ett ljust utrymme, men går att ha inne
framför ett stort fönster (var sparsam med
bevattning). Ett olivträd är svårt att behålla.
Det ska stå ljust och med svala plusgrader.
Perenner
Till perennerna går det utmärkt att använda
sig av en stengodskruka med lite frigolit i.
På bilden har Pontus Svantesson en Astilbe.
Innan du packar ner den i frigolitlådan,
pallkragen eller flyttkartongen, så ska den
klippas ner. Det är roten som är viktig och
måste skyddas.
Lägg skrynklat tidningspapper eller
frigolit i pallkragen eller flyttkartongen.

Vintergröna växter
Hos dessa är det både rötter och grönska
som far illa i kylan, samtidigt som bladen
måste ha ljus. Problemen uppstår när vattnet i krukan fryser.
Solen får inte ”steka” växten, då dunstar
vattnet. Det är viktigt att krukan står i
skugga på balkongen och att man skuggar
krukan när det är som kallast. Det kan man
göra med ett par varv av juteväv. Väven
skyddar bladen mot avdunstning. Vattna
normalt fram till frosten kommer.

Lövfällande växter
Riktigt härdiga växtslag som till exempel
caragan, syren och sälg, kan i många fall
klara sig helt utan vintertäckning, bara de
får en vindskyddad plats att övervintra på.
Däremot om man har rosor, så behöver
de både väl tilltagen jordvolym och skydd.
Klipp in rosen lite (se bilden) men tänk
på att det är först i mitten av april som den
ska klippas ner. Det är i slutet av november-början av december man ska hyfsa till
den med sekatören och packa in den med
bubbelplast.
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Ingrid och Henry
valde tryggheten
i boendet
Det var inget lätt beslut – att flytta från villan som de bott
i sedan 1963. Men nu, efter bara två år i Varbergs Bostads
trygghetsboende i Kungsäter har de svårt att tänka sig
något annat:
– Vi har det jättebra här! All service vi behöver och
trevliga grannar, säger Ingrid Karlsson och maken Henry
instämmer till fullo
Ingrid, 83, och Henry, 82, har nu i oktober
varit gifta i 59 år. Förutom ett par år, har de levt
hela sitt liv i Kungsäter. Här finns också deras
tre barn och barnbarnen i närheten. Så när de
började fundera på att flytta från villan, kändes
det som en skänk från ovan när en lägenhet i
trygghetsboendet blev ledig av de 17 stycken
som Varbergs Bostad har i Kungsäter:
– Eftersom jag drabbats av stroke tre gånger
så har jag allt svårare att gå, säger Henry, som
trots sina problem visar upp ett glatt och positivt
humör.
– Dessutom var villan vi bodde i inte lämplig
när man som vi kommit lite upp i åldrarna. Det
var en brant trappa ner i källaren dit vi måste
för att lägga ved i vedpannan och dessutom en
besvärlig trappa upp till sovrummet på ovanvåningen.
Barn och barnbarn hjälpte till
Makarna fick kännedom om trygghetsboendet
och sökte efter att ha funderat en tid.
– Alla barn och barnbarn hjälpte till med
flytten. De fick dela på möbler som vi inte fick
plats för, även om vi faktiskt har 60 kvadratmeter
här. Vi hade fem rum och kök tidigare, men
detta är tillräckligt stort.
Lägenheten, med klar villakänsla, på
Lundgrens väg är ljus och luftig. I köket finns
alla moderna bekvämligheter och här lagar
makarna mat till vardags.
– Det är mest Henry som lagar maten, säger
Ingrid. Jag går och handlar på Tempo, affären
här intill, som har jättebra produkter och väldigt
trevlig personal.
Vi vill ha helgledigt
– Men på fredagarna hämtar jag mat till oss
på restaurang Kungsängen i trygghetsboendets
dagcentral här bredvid, så att vi har till lördag
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och söndag. Vi ska väl ha lite helgledigt och
inte behöva laga mat varje dag. Maten är klar,
bara att värma i mikron.
Städ- och duschhjälp till Henry kommer
regelbundet och gräsmattan och den lilla trädgården på baksidan får proffsig tillsyn.
– Vi är så omhändertagna, vi har det riktigt
bra, säger Ingrid, som dock har goda minnen
från sitt hus.
– Men vi har minnena med oss, många
glada minnen. Vi har haft mycket roligt
tillsammans. Vi har t ex dansat mycket på
dansbanorna här runt omkring. Gammeldans
var en favorit.
3000 med Sven-Ingvars
– Ja, jag har t o m anordnat danstillställningar
på min fritid, säger Henry. Jag var engagerad
i idrottsföreningen här och en gång kom det
3000 personer till Solbacken när jag hade fått
dit Sven-Ingvars. Det är rekord än i dag!
Var fjortonde dag samlas alla i området
på Caféet, ett mycket populärt arrangemang
i trygghetsboendets gemensamhetslokal på
dagcentralen.
– Det är jätteroligt och nästan alla, äldre
och yngre som bor här i närheten, kommer dit,
säger Ingrid, som precis som Henry är glad och
utåtriktad.
– Det är musikunderhållning och kaffe med
kakor mellan klockan två och fyra på eftermiddagen. Vi umgås och pratar och har mycket
trevligt.
Just denna dag, när Magasin Inne hälsar på
är det Café-dag och Ingrid och Henry ska strax
gå dit. Eftersom det inte finns några trösklar
eller mattor i hemmet kan Henry röra sig fritt
både inomhus och runt om bostaden med hjälp
av rullatorn. Och till Caféet är det inte så långt.
– Nej, det rullar lätt när man ska till något
trevligt, skrattar Henry.

Henry och Ingrid uppskattar mycket det sociala
livet på trygghetsboendet. Det blir ofta kaffe med
vänner och grannar.

Sex gånger under hösten och sex gånger under våren är det full fart på Caféet i Kungsäter. Olika underhållare höjer stämningen varje gång. Nu senast
var Inga-Lill Jönsson och Nils-Bertil Svenbring från Varberg på plats med sång och musik, vilket uppskattades mycket av alla cafébesökarna.

Trygghetsboende
för dig över 70 år
Varbergs Bostad kan erbjuda trygghetsboende för dig som fyllt 70 år och som klarar
dig själv, men ändå vill ha lite gemenskap
och stöttning i livet.
På ett trygghetsboende får du tillgång
till gemensamhetslokaler för umgänge och
olika aktiviteter. På de flesta ställen finns
också möjlighet att få varm och vällagad
lunch alla veckans dagar. Merparten
av våra trygghetsboenden ägs och
förvaltas av Varbergs Kommun, medan
uthyrningen endast sker genom Varbergs
Bostad.
Utförlig information om trygghetsboende
hittar du på www.varbergsbostad.se.

Härlig villakänsla i lägenheten gör att Ingrid och Henry stortrivs.
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Nu kan du
göra felanmälan
i mobilen
Besökarna kunde hämta frukt och ställa frågor i Varbergs Bostads tält.
Varje dag klickar sig i genomsnitt 2 000
personer in på www.varbergsbostad.se
Och de går inte in på Varbergs Bostads
hemsida enbart med hjälp av datorn.

Patrik Westin, distriktschef på Varbergs Bostad,
och Varbergs landskapsarkitekt David Gough
var med och smyckade den ”nya” parken”.

Dick Bustamante (till höger i bilden) träffar
Hasse Bäckman och Jorge Corlocho.

Stort intresse
för ”nya” Sörse
Många ville njuta av den sista soliga
sensommarlördagen och alla ville veta
vad det är som händer på Sörse.
Under aktivitetsdagen fick de svaren
på sina frågor.
– Aktiviteter för unga, stadsodling,
naturlekplats, ett torg som mötesplats –
nu gör vi en stor satsning på utemiljön,
säger Patrik Westin, distriktschef på
Varbergs Bostad.
Sommaren är vacker på Sörse och även om
husen som ligger där byggdes på 1970-talet,
intygar de som bor i dem att de stortrivs.
– Många säger att de är stolta över
utemiljön, att de så att säga ”tar den med sig in
inomhus”, säger Patrik Westin. Och många som
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bara besöker området är imponerade.
Men det som är bra kan bli bättre.
Samtidigt som det slutliga arbetet med de
två nybyggda sexvåningshusen görs, börjar
Varbergs Bostad, i samarbete med Hamn- och
gatuförvaltningen, det genomgripande arbetet
med att ytterligare förbättra utemiljön.
– Man kan säga att baksidan av området,
där det nu står byggbodar och annat, ska
förvandlas till framsida. När vi är klara har det
som i dag är en byggarbetsplats förvandlats till
en mötesplats.
Goda nyheter som togs emot positivt av
många intresserade.
– Det var många besökare och intresset
var stort, säger Patrik Westin. Både för de här
planerna och för våra nya hus som ju snart är
färdiga.

– Efter att vi skapade en ”responsiv webb”,
det vill säga mobilanpassade hemsidan,
är det väldigt många som använder sin
smarttelefon, säger IT-teknikern Henrik
Bertilsson.
När man använder telefonen för att surfa
in på hemsidan, skalar den om sig för att
passa till telefonfönstret.
– Nu kan man göra felanmälningar, se
vilka avtal man har och se sina hyresavier
i mobilen. Och vi ska fortsätta att utveckla
den här serviceplattformen. Vi håller på att
utveckla tjänsten så att våra hyresgäster ska
kunna boka tvättstugan med smarttelefonen.
Under augusti hade hemsidan över
50 000 besök och en tredjedel av dem
använde mobilen för att se på sidan.

Vem vill du läsa om?
Tipsa oss om en intressant Varberg-profil
som du vill läsa mer om i magasin inne.
Tips som resulterar i en artikel belönas med
en exklusiv gryta från Scandinavian Living.
Maila till magasininne@varbergsbostad.se
eller skriv till Magasin inne, Varbergs Bostad,
Box 83, 43222 Varberg.

» NYHETER FRÅN Varbergs Bostad

Nu blir TV-utbudet större

Större valfrihet när det gäller vilka
TV-kanaler man vill titta på. Ett nytt
bredbandsnät med hastigheter upp till
1 Gbit/sekund. Stor valfrihet när det
gäller telefoni.
Det är några av de viktigaste
fördelarna som Varbergs Bostads
hyresgäster får ta del av från den
1 mars 2014.

Varbergs Bostad har utsett iTUX Communication
AB som ny kommunikationsoperatör inom
digitala tjänster. Det betyder att iTUX kommer
att ansvara för det digitala nätet och stå för
huvudavtalen med leverantörerna av TV-kanaler,
bredband och telefoni.
Bytet av operatör kommer att påbörjas under
hösten. Arbetet kan innebära korta avbrott, men
ska inte påverka hyresgästernas TV-tittande,
telefonerande eller datoranvändning i någon
större omfattning.

Löpande information om bytet och tjänsteutbudet
kommer att skickas ut från Varbergs Bostad och
iTUX Communication.
Hyresgäster som vill, kan givetvis behålla
den leverantör och det utbud som de har via
bredbandsnätet i dag. Befintliga digital-TV-boxar
kommer att fortsätta fungera som vanligt.
För mer information kontakta ditt distriktskontor.
Läs om den nya leverantören på
www.itux.se.

Invigning av
Bua Center

Som vi berättar om på nästa uppslag håller
”nya” Bua Center på att bli färdigt.
Vi räknar med att invigningen blir kring
första advent.
Mer information – program och exakta
tider – kommer senare.
Håll utkik!

Här är det mest populärt att bo i Varberg!
Varbergs Bostad, Fastighetsägarna och
Hyresgästföreningen har gemensamt låtit
genomföra en enkät som besvarats av 1200
Varbergsbor. När man sammanställde resultatet
visade det sig att Hästhaga, Platsarna och
Apelviken är de områden som det är mest
populärt att bo i.
Att det är tryggt och säkert anser 99,2

procent av de svarande vara allra viktigast för
att man ska uppskatta ett område. Därefter
följer vacker boendemiljö, fritt från buller och
trafikstörningar, samt nära till affärer och
kommunikationer.
Mer om undersökningen hittar du på
www.varbergsbostad.se
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» NYHETER FRÅN Varbergs Bostad

Här läggs grunden
till 35 nya lägenheter
mitt i centrala Varberg

Under den långa heta sommaren har arbetet kommit
en bra bit på väg vid Lilla Drottninggatan.
Här ska de nya bostadshusen, med 35 moderna
lägenheter, stå inflyttningsklara i slutet av nästa år.
– Allt går bra enligt tidtabellen, säger distriktschefen Hans-Emil Lundquist.

Grunden läggs (bilden ovan)
för de nya husen på Lilla Drottninggatan.
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Det var i början av juni som rivningen av de tre
gamla ”stadsvillorna” som låg på Lilla Drottninggatan började.
Med hjälp av de live-bilder, som från en
webbkamera går att se på Varbergs Bostads
hemsida, är det många som har följt utvecklingen och kunnat konstatera att grundarbetena
redan kommit långt. De tar tid eftersom man
ska schakta för de underjordiska garagen.
– Hissgroparna är gjutna, men garagen ska
bli klara och bottenplattan gjutas innan husen
kan börja byggas, säger Hans-Emil Lundquist.
På Varbergs Bostad är man medveten om
att det kan skapa en del mindre störningar för
de kringboende när man bygger så centralt som
på Lilla Drottninggatan.
– Som med alla nybyggen kan det upplevas
som en lite stökig process och det beklagar
vi naturligtvis. Men det är ju övergående och vi
lovar att det kommer att bli riktigt fint när det
är dags för inflyttning i slutet av nästa år.
De två husen byggs med energisnål teknik.
– Som lågenergihus behöver de minimalt
med energi för att värmas upp. Solceller på
taket för elproduktion bidrar också mycket till
att husen är miljövänliga.
Mer information om Lilla Drottninggatan
kommer inom en snar framtid.

Snart är nya
Bua Center klart!

Det grävs, målas, spikas och asfalteras – men
snart är ”nya” Bua Center klart.
– Vi räknar med att invigningen blir kring
första advent, säger Anna Runesson, fastighetsingenjör vid Varbergs Bostad.
Vy från entré

I det som tidigare hette Värö Center har det
Nya entréer
På en stor tavla vid entrén förklarar Varbergs
inte hänt så mycket sedan det byggdes. Under
alla åren som gått har det egentligen handlat
Bostad de olika delarna i arbetet.
Och det handlar inte bara om att göra
om rent underhållsarbete – inga tydliga förändringar har gjorts.
Både kunderNyoch
alla- Målat
de tegel
som
centrat attraktivare
Bua centrum
färgsättning
i S 5005-Y20R
2013-09-04 och bekvämare inomhus
driver verksamheterna i Bua Center har väntat
för affärsinnehavarna och deras kunder. De
länge på att hela centrat skulle genomgå en
stora förändringarna kommer också att märkas
rejäl ansiktslyftning.
utomhus.
Sedan i somras har Bua-borna och besö– Fasaden målas och entréerna byggs om så
karna inte kunnat missa att det verkligen hänatt det kommer in mer ljus, säger Anna Runesson.
der stora saker, och snart är det efterlängtade
– Generellt för hela centrat kan man säga
”lyftet” äntligen gjort.
att belysningen kommer att bli bättre och att
nya öppna rörelseytor skapas. Nya planteringar,
– Det är ett mycket omfattande arbete som
görs, säger Anna Runesson.
nya sittytor och en lekplats för barnen ska göra

det som tidigare var en ganska tråkig plats, till
en levande och trivsam mötesplats.
Pressbyrån har flyttat – nu söker Varbergs
Bostad lämplig hyresgäst – men alla de andra
kommer att finnas kvar: ICA, frisör, bank, bibliotek, nagelvård, massage, bageri och pizzeria.
– Med snedställda parkeringsplatser blir
området mycket mer tillgängligt för bilisterna.
Att ”Bua-lyftet” nu verkligen har blivit av,
ska naturligtvis firas.
– Det hoppas vi kunna göra i samband med
invigningen runt första advent, säger Anna
Runesson. Vi återkommer med mer information när datum och program är klart.
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» Fixa själv

Så här enkelt rensar du
badkarsbrunnen
Så här gör du

Redskap som behövs:
• Ett par diskhandskar
• Skruvmejsel

1
Ett stopp i brunnen kan lätt orsaka en smärre
översvämning i badrummet.
Men det är hur enkelt som helst att åtgärda
det själv.
Lasse Holmström, en av Varbergs Bostads
duktiga reparatörer, visar hur du gör.
Bildas det en pöl med vatten runt brunnen när du duschar eller tömmer badkaret, så är det hög tid att rensa upp.
Oftast krävs det ingen fackman för att klara det, du gör det själv
på några minuter. Däremot är det ju riktigt allvarligt om det skulle bli
vattenskador i badrummet.
– Det samlas ju hår, avlagringar och kanske lite ludd i vattenlåset
och då blir det stopp, säger Lasse.
Han förklarar att det finns flera olika konstruktioner av vattenlås
– men poängterar att principen alltid är densamma.
– Först tar man bort röret till badkarsavloppet, sedan lyfter man
upp golvbrunnslocket och tar upp plastinsatsen. Oftast finns det ett
litet ”öra” att dra i.
– Vattenlåset kan i några fall vara delbart, men det är bara att ta
bort skålen och tömma ut och sedan trycka ihop det igen.
Inga kemikalier
Man ska bara rengöra vattenlåset med vatten och har man ett par
diskhandskar på händerna så är det inga problem.
– Det viktiga är att man inte använder någon form av kemikalier
utan bara vanligt diskmedel, poängterar Lasse.
I cirka 20 procent av Varbergs Bostads lägenheter finns det
fortfarande gjutjärnsbrunnar i badrummen och de kan vara lite mer
komplicerade att rengöra än dem i plast.
– Vi byter ju dagligen ut den gamla typen mot plastbrunnar.
Skulle det vara svårt att få upp locket eller komplicerat på annat sätt,
är det bara att kontakta oss.
– Men för nästan alla hyresgäster är det här hur enkelt som helst.
Och man bör ju göra rent då och då och inte vänta till det svämmar
ut vatten på golvet.
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Ta bort locket.
• Om du har ett badkar
behöver du inte ta bort
röret. Det räcker med att
vrida så att du kommer åt
insidan.

2
Lyft upp insatsen.
• Spola av den, ta bort
hår och dylikt som ligger i
vattenlåset och i brunnen.

3
Spola rent i brunnen.

4

Sätt tillbaka insatsen.
• Använd lite tvål på
ringen så går det lättare
att sätta tillbaka. Det är
viktigt att vattenlåset är på
plats så att det inte börjar
lukta illa.

Vinn Trisslotter med rätt lösning!
Som vanligt gäller det att lösa korsordet rätt och komma på meningen som bildas i det blå fältet.
Skicka meningen, senast den 28 november, till ”Korsordet”, Varbergs Bostad, Box 83, 432 22
Varberg eller lämna in svaret på ditt distriktskontor eller i BoButiken. Glöm inte att skriva ditt
namn och din adress.
Du kan också maila svaret till: tavling@varbergsbostad.se. Skriv lösningen i ämnesraden.
Vi lottar ut två Trisslotter vardera till 10 tävlande med rätt svar.
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» Fem svarar:

Vad är viktigast med
ditt boende?

Ann-Christin Bengtsson:
– Det viktigaste är att det är
lugn och ro på området och
att man har lugna och fina
grannar. Jag har bott i en
hyreslägenhet hos Varbergs
Bostad i nio år och har det
jättebra. Det är viktigt att
lägenheten är ljus och fin,
att den är luftig. Och det är
min trerummare. Jag trivs
verkligen mycket bra och
har aldrig haft en tanke på
att flytta. Att man har nära
till havet är också viktigt,
tycker jag.

Marcus Sjögeren:
– Visserligen jobbar jag med inredning,
men just det är inte så viktigt för mitt
eget hem. Som trebarnsfar är det
viktigare med ett hem som man kan
leva i, där sakerna inte är så ömtåliga,
så speciellt barnen ska kunna ha ett
bra liv. Men det ska gärna vara saker
som kan leva länge och som går att
fixa till om några år. Själva bor vi i
villa men det är heller inte så viktigt.
Huvudsaken är att man trivs och att
det finns utrymme så att man får plats.
(Alma, 1 år, håller med pappa)

Dana Olsson:
– Viktigast är var man bor, läget. Så att det är nära till affärer
och annat. Standarden är också mycket viktig. Det ska vara ett
rymligt kök, med bra utrustning. Just nu letar jag faktiskt efter en
ny bostad och då helst en trerummare. Jag är mycket intresserad
av inredning så jag ska möblera fint när jag fått min nya bostad.
Det är viktigt för trivselns skull.

Göran Nilsson:
– Jag tycker att läget är mycket viktigt. Oavsett om man bor i
villa eller lägenhet så är det ju viktigt med läget i förhållande till
arbetsplatsen och annat. Standarden är viktig i boendet. Så att
det blir en trivsam atmosfär. Att det är snyggt möblerat är också
viktigt för att det ska kännas trivsamt. Det är min fru bra på.
Hon frågar vad jag tycker och sedan gör hon som hon vill. Men
det blir jättefint, ha ha! Bra grannar är också mycket viktigt.
Det kan t o m väga upp ett dåligt läge.

Kerstin Stenberg:
– Det viktigaste är att man trivs! Och
trivs gör man om det är lugnt och
skönt där man bor. Jag har bott på
Sörse i 45 år och den 1 oktober
firade jag elvaårsjubileum i min
nuvarande lägenhet. Eftersom jag
bott här så länge har jag ju inget
att jämföra med, men jag har
svårt att tro att man kan ha det
mycket bättre än här. Viktigt är att
servicen fungerar i området. Att
man städar och håller i ordning och
det tycker jag att man gör. Bra grannar
är A och O. Sådana som jag har.
Det betyder jättemycket.

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

