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Här bygger
Varbergs Bostad
Packa för
picknicken
Från villan till
lägenheten

Vi jobbar för dig!
Det här numret av vår kundtidning ”Magasin
Inne” är lite speciellt. Tidningen levereras
nämligen till alla hushåll i Varberg.
Varbergs Bostad ägs av kommunen och är alltså
alla Varbergsbors bostadsbolag. Just därför vill
vi passa på att låta fler än enbart våra nuvarande
hyresgäster få veta lite mer om oss och om vad
vi har på gång.
Visste du till exempel att vi just nu hyr ut och
förvaltar 5 167 lägenheter, 161 affärslokaler och
3 550 p-platser? Eller att den totala bostadsytan
är på hela 354 000 kvadratmeter?
Men det är inte de här siffrorna som är det
viktiga. Det viktiga för oss inom Varbergs
Bostad är att du som bor i Varberg känner att
vi gör allt vi kan för att ännu fler ska kunna få
ett bra boende hos oss. Vi vet att de som redan
fått det inte är besvikna. Varbergs Bostad ligger
nämligen i toppskiktet i landet när det gäller de
hyresvärdar som har flest nöjda hyresgäster. Det

är vi både glada och stolta över - liksom att allt
fler inser fördelarna med att bo i en hyresrätt.
En boendeform som – när den utformas rätt
– lever upp till alla krav man kan ha på ett
funktionellt, ombonat, tryggt och bekymmersfritt boende.
Varbergs Bostad har den lägsta hyresnivån av
alla kommunala bostadsbolag i Halland. Trots
detta har vi nu lyckats bryta en mångårig trend
utan nybyggen och börjat bygga igen. Detta
tack vare ett intensivt arbete med att effektivisera verksamheten och förbättra ekonomin.

Du som vill veta mer om Varbergs Bostad hittar
mängder av information och nyheter på vår
hemsida: www.varbergsbostad.se. Här kan
du också se, genom en webbkamera, hur vårt
nybygge på Sörse utvecklas varje dag.
Jag önskar alla en riktigt skön sommar!
Ulf Hofstedt
VD, Varbergs Bostad

Just nu har vi mycket på gång. Bygget av 43
nya lägenheter på Sörse pågår för fullt och i
slutet av året är det dags för inflyttning. Nu har
vi också påbörjat bygget av två nya bostadshus
med 35 lägenheter på Lilla Drottninggatan
och fler spännande projekt väntar. Inom den
närmaste tioårsperioden hoppas jag att vi ska
kunna bygga 400-500 lägenheter.

» Ur innehÅlleT
här bygger vi
Lilla Drottninggatan, Bua Center, Sörseäng,
Håstens torg, Brunnsberg… Varbergs Bostad
bygger nytt och rustar upp i ﬂera delar av
Varberg.
Sidan 6
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duka för picknick
Sommaren är tiden för picknick. Vi bad två av
Varbergs matproﬁler om tips på vad man kan ha
i picknickkorgen. Och så lottar vi ut tre korgar
bland läsarna.
Sidan 10

här ska vi bo
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14

Varje dag tar Sune och Brita Bengtsson en
promenad på Sörseäng för att följa Varbergs
Bostads nybygge där. Intresserade – för i
december ska de ﬂytta dit!
Sidan 12

full fart på fridas
Mikael Henke och Kerstin Hasslöf Nilsson hälsar
välkomna till mat- och nöjesrestaurangen Fridas
som ﬁrar 25-årsjubileum i år.
Sidan 14

Gilla oss på
Facebook.

tappaVandringen gav
35 000 till Barncancerfonden

Årets tappaVandring lockade
deltagare i alla åldrar, både
från Varberg och en rad orter
runt om staden. Drygt 900
pigga vandrare kunde njuta
av ﬁnt väder, sol och precis
lagom vind.
I år gick två kronor per vandrad kilometer till
Barncancerfonden, vilket tillsammans med de
frivilliga bidragen för massagen efteråt blev
cirka 35 000 kronor.
Deltagarna var mycket nöjda med sin dag.
Arrangemanget, där Varbergs Bostad var en av
värdarna, fick mycket gott betyg. Förutom det
fina vädret bjöds vandrarna på underhållning
och förfriskningar i form av frukt och dryck
utmed banan, samt en måltid efter målgången.
Tobias Jansson, en av arrangörarna av
tappaVandringen:
– Jag är mycket nöjd, allt flöt på fint. Vädret
var perfekt, underhållningen på scenen var
fantastiskt bra, vilket gjorde både deltagare och
utställare glada och nöjda. Som det ser ut just
nu kommer eventet dessutom för första gången
att gå med en liten vinst, cirka 10 000 kronor.
Hela vinsten går förstås också oavkortat till
Barncancerfonden!
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» Vi pÅ VarBerGS BoSTad

en dag med fastighetsutvecklingschefen kjell iseborn

Mycket handlar om
nyproduktion
Han har byggt vattenkraftverk i Indien, jobbat med
projekt i Libyen och var med om att förverkliga
Öresundsförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.
Men sedan åtta år tillbaka är hemadressen Varberg där
fastighetsutvecklingschefen Kjell Iseborn är en viktig
kugge i bostadsutvecklingen.
Följ med honom en dag på jobbet!

Dagen vi träffas är platsen Sörseäng, klockan är
runt nio på morgonen och det är byggmöte. På
bordet ligger pärmar och papper, runt det sitter
representanter för byggbolaget som ansvarar för
nybygget av Varbergs Bostads två sexvåningshus. Tillsammans med Kjell Iseborn och hans
kollega Jan Malmgren, ska de gå igenom
utvecklingen på byggplatsen.
Leveranser, tidplan, el, budget, vitvaror,
installationer…allt ska granskas under ett drygt
två timmar långt möte.
Rutin, men en oerhört viktig procedur,
återkommande ända till fastigheterna är
inflyttningsklara.
Arbetsdagen har dock börjat långt tidigare
och klockan är aldrig efter sju på morgonen,
när Kjell Iseborn anländer till sitt arbetsrum på
Varbergs Bostads huvudkontor.
En fullklottrad kalender avslöjar att arbetsdagen börjar med en mängd pappersarbete, för
att följas upp av projekteringsmöten och en rad
sammanträden med allt från kommunala
tjänstemän, till byggare ute på deras arbetsplatser.
– Ja, 90-95 procent av min arbetstid lägger
jag på interna och externa möten, fakturor,
utredningar, planändringar, miljöfrågor och en
mängd annat, som rör Varbergs Bostads arbete.
Inte minst när det gäller nyproduktion, säger han.
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Kjell Iseborn kom som byggchef till Varbergs
Bostad ungefär samtidigt som de vackra husen
på Söderhöjd byggdes.
Sedan dess har hans arbete handlat mycket
om nyproduktion och den omfattande process
det är att ta fram nya bostäder.
det tar minst fem år
Med en mycket kort sammanfattning berättar
Kjell Iseborn om vägen från den första idén till
inflyttningen i ett nybyggt hus.
– Det handlar mycket om att söka mark att
bygga på och att planera lämpliga projekt, så
man kan säga att allra först kommer idén. Efter
det söker vi mark och anordnar en arkitekttävling
som ska bedömas och avgöras.
– Först när allt det är klart, kan vi gå till
kommunen med en begäran om markanvisning.
När vi fått det börjar arbetet med en ny
detaljplan och sedan projekteras fastigheten.
Ett beslut ska fattas om det ska vara total- eller
generalentreprenad och först efter det kan
upphandlingen göras.
– Så här ser ”grundarbetet” nästan alltid ut
och de många olika stegen måste tas. Sedan
följer ju byggprocessen och först när nybygget
är besiktigat kan det lämnas över till förvaltning,
inflyttning och drift.

– Efterfrågan på bostäder i Varberg har ju
stigit och det är inte underligt att det finns en
viss otålighet – men man måste räkna med att det
tar minst fem år från första idén till inflyttning.
10-12 projekt på gång
I det här arbetet är naturligtvis inte Kjell Iseborn
en ensam aktör. När det gäller nybyggnation är
styrelsen för Varbergs Bostad i allra högsta grad
aktiv, inte minst när det gäller besluten. Och
så naturligtvis bolagets VD Ulf Hofstedt och
ledningsgruppen för företaget.
– I ”min” närmaste grupp ingår vår energiingenjör Jan Malmgren och den ansvarige för
alla inköp, Christian Persson.
På den här gruppens bord ligger just nu
10-12 olika byggprojekt.
– Det är stora projekt som till exempel
Södra vägen på Sörse och Brunnsberg där vi
nu ska påbörja arbetet med planändring. Och
det är mindre, om man nu kan kalla dem det,
som till exempel ombyggnad av ett café till
kontorslokaler.
– Allt detta kräver oerhört mycket korrespondens och en mängd utredningar, inte minst
ur miljö- och bullerperspektiv, både att göra
och att ta ställning till.
Det räcker till för en riktigt full arbetsdag.

På Sörseäng växer de nya husen upp snabbt. Kjell Iseborn med WestByggs platschef Lennart Langsbo på byggarbetsplatsen.

Kjell Iseborn träffar ofta Sten Hedelin, planenhetens chef på kommunen.

Fullt fokus under byggmöte på Sörseäng.
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Arkitektens illustration av ”nya” Lilla Drottninggatan.

» nyheTer frÅn VarBerGS BoSTad

Nu bygger vi på
Lilla Drottninggatan ...
Nu rivs tre gamla
”stadsvillor” på Lilla
Drottninggatan för att ge
plats åt två nya fastigheter
med ungefär 35 lägenheter.
– Ett av de bästa lägena
vi byggt på under senare
år, säger Kjell Iseborn,
fastighetsutvecklingschef
vid Varbergs Bostad.

På Lilla Drottninggatan, bara ett par kvarter
från Varbergs centrum, ligger de tre stadsvillor
som Varbergs Bostad förvärvat vid olika tillfällen
de senaste åren.
Under försommaren rivs de äldre husen och
sedan börjar bygget ta form.
– Det blir två moderna fastigheter med i
huvudsak två- och trerumslägenheter, säger
Kjell Iseborn. Det som började med en arkitekttävling kommer nu att bli ett lyft för hela
området.
– Vi har velat bevara lite av stilen som finns
i de omgivande kvarteren och de här husen
smälter mycket väl in i miljön. Arkitekten har
lyckats mycket bra med detta.
Moderna lägenheter
Lägenheterna i de två nya husen kommer att
hålla mycket hög inredningsstandard.
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– Diskmaskin och mikro i köket blir
standard, liksom tvättmaskin och torktumlare i
badrummet. Trägolv, kakel och klinker ingår.
Nästan alla lägenheterna har uteplats eller
balkong, indragen sådan för dem som ska bo ut
mot Magasinsgatan.
Och parkeringsproblemen har man redan
tagit hand om – husen har garage under jord.
I ett av de två husen går hissen direkt ner till
garaget.
– Ur miljösynpunkt är det värt att nämna
att solceller på taken ska försörja oss med
tillräckligt mycket el för att stå för driften av
fastigheterna, säger Kjell Iseborn.
Byggstarten är satt till nu på försommaren
och sedan räknar man med en produktionstid
på cirka 18 månader. Intresseanmälan kan
göras på www.varbergsbostad.se under hösten.
Inflyttning blir i slutet av 2014.

… och flera projekt är på gång
Varbergs Bostad har ett ﬂertal
nyproduktioner på gång.
Någon är klar och inﬂyttad.
Ett par, som Sörseäng och
Lilla Drottninggatan är igång,
medan ﬂera andra ligger i
olika faser från vision/idé till
pågående planarbete med
kommunen.
Det här är några av dem.

förbättringarna handlat om underhållsarbete
– men i sommar påbörjas ombyggnationer som
kommer att märkas.
– Då byggs entréerna om, samtidigt som
det görs stora måleriarbeten. Det kommer att
se mycket trevligare ut än i dag och förhoppningsvis blir det ett lyft för butikerna.
– På torget ska vi lägga nya plattor, anlägga
nya planteringar och skapa nya sittytor. Ny
belysning och en lekplats gör torget attraktivt.
Och så gör vi om parkeringsplatsen.
Allt arbete ska vara klart i år.

nu förbättras Bua center
I sommar påbörjar Varbergs Bostad förändringarna som ska ”lyfta” Bua – och som både de
boende och besökarna kommer att ha glädje av.
– Bua har ett lokalcentrum där det inte
hänt så mycket sedan det byggdes, säger
Hans-Emil Lundquist, distriktschef på
Varbergs Bostad.
– Nu går vi in och tar krafttag för att göra
Bua Center, tidigare Värö Center, attraktivt
och för att det nu ganska ödsliga torget med
parkeringsplatserna, ska få mer liv.
Under åren som gått har de enda egentliga

35 lägenheter vid håstens Torg
Vid Håstens Torg ska Varbergs Bostad bygga
en ny fastighet med cirka 35 lägenheter.
– Det vi söker nu är en lösning för att
utforma bottenplanet som ska inrymma kommersiella verksamheter, säger Kjell Iseborn.
– Cirka 1 000 kvadratmeter i bottenvåningen
ska hyras ut och vi söker hyresgäst/-er som vi
ska utforma lokalerna tillsammans med. Lokalerna kommer att anpassas efter hyresgästens
behov och det kan handla om till exempel
butiker och centrumverksamhet.
– Helst vill vi ha allt uthyrt – och när det är
gjort kan vi planera byggstarten.

ett landmärke på Brunnsberg
Med avstamp i Vision Varberg 2025 har Varbergs Bostad sedan en tid riktat blickarna mot
Brunnsberg.
I bolagets vision ligger att där bygga tre
nya sju till nio våningar höga bostadshus med
hyresrätter – totalt 128 lägenheter.
Det stora byggprojektet – planändring ska
påbörjas – består inte bara av tre fantastiska
fastigheter med gemensamma lokaler för de
boende och en takterrass där man har en otrolig
utsikt över Varberg och havet.
Här finns även tankar på en mycket attraktiv
utemiljö med odlingslotter, multiarena, utomhusgym och lekplatser. En mötesplats för de
nyinflyttade och de som redan bor i området.
Och det finns fler projekt som kommer att
engagera Varbergs Bostad den närmaste tiden:
• ÅF-kontoret intill BoButiken som byggs om
från kafé till 20 kontorsplatser.
• Grannfastigheten i Lagmannen som rivs och
ger plats åt nytt kontor för Varbergs Bostad
och Marknad Varberg.
• Södra vägen, Sörse, påbörjad detaljplaneändring för cirka 230 lägenheter.
• Storegården som nu byggts om till ett
modernt äldreboende.

org
Håstens T

….för att nämna några.

Brunnsb
e

rg

Bua Center
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fÖre
» hoMe STylinG

Det är detaljerna
som gör det…

Arbrore Shala har nyligen flyttat in i en trerummare
på Sörse. Hon gillar sin inglasade balkong, men har
inte hunnit göra så mycket åt den.
– Mitt tips är att tänka på detaljerna, accessoarerna,
så blir balkongen jättemysig, säger inredaren
Susanna Nygård från företaget Fräscht i Göteborg.
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efTer

Susanna tog sig an uppdraget, att ge tips på hur
man kan pigga upp sin inglasade balkong, med
stor entusiasm.
– En rolig idé, tycker jag. Det finns så
mycket man kan göra med enkla medel. Och
det är det jag vill visa här.
något extra
Att ha en inglasad balkong är ju ett lyft för
de flesta lägenheter. Man får ett extra rum, ett
utrymme till för avkoppling och nöje.
– Ja, det är ju en riktig tillgång för de boende.
Ofta är inredningen standard, det ser ut som
i övriga bostaden. Här finns en potential som
alltför ofta inte är utnyttjad. Men med lite
fantasi kan det här utrymmet bli något alldeles
extra utan att det behöver kosta så mycket.
Textilier på golvet
Susanna ville skapa värme och en ombonad
känsla.
– Därför började jag med golvet, som fick
fina mattor. En större i vitt och silver och några
mindre, blå som kontrast.
– För att göra atmosfären lite mera levande
satte jag in några växter. Det behöver inte
alltid vara riktiga utan växter i plast går alldeles

utmärkt att använda. De är så skickligt gjorda
idag att ingen ser skillnaden. Perfekt är att ha
lite av varje.
levande balkong
– Några levande växter bör man ändå ha på
balkongen, tycker jag. Något att pyssla om,
att vattna och att följa när det växer. En liten
odling i krukor som kanske t o m kan bli en
hobby. Och då blir balkongen ännu mera
levande.
– För den goda känslans skull ska här naturligtvis också finnas levande ljus i olika skålar
och ljusstakar.
Ser jätteﬁnt ut
För Susanna var målet att balkongen skulle
kännas välkomnande, att man ska känna sig
hemma. Man ska blanda gammalt och nytt.
Tänka i detalj och välja accessoarer som speglar
ens personlighet och sätt att leva.
– Det ser jättefint ut, tycker Arbrore Shala,
som lånade ut sin inglasade balkong till reportaget.
– Det är mysigt med den gråvita mattan och
de höga krukorna verkar bra.

här är produkterna som
Susanna använde:
Bord:
från JYSK i Varberg 299 kr/st
Stolar:
Äpplarö från IKEA 300 kr/st
puff:
Klippan från IKEA 399 kr/st
Trådkorg:
från RUSTA i Varberg 199 kr/st
kudde med tryck:
Lexington från SOVA butiken i Varberg
695 kr/st
Vit virkad kudde:
från RUSTA i Varberg 79 kr/st
Stor matta:
vit/grå från RUSTA i Varberg 199 kr/st
Blå små mattor:
från RUSTA i Varberg 49 kr/st
Väggkorg för växter:
från RUSTA i Varberg 79 kr/st
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» mat och dryck

Duka upp för en
picknick vid havet!
Visst är det något alldeles speciellt att sitta
ute i naturen med familjen eller vännerna
och äta och dricka och samtidigt njuta av
omgivningarna.
Bor man i Varberg behöver man inte ta
sig så långt – och närheten till havet gör
ju staden perfekt för en liten utflykt med
picknick.

Sommaren är tiden för picknick. En avstickare
ut i naturen ska bli härlig avkoppling.
Vad man ska ha i sin korg eller väska avgörs
naturligtvis av smak och tycke – och vad man
kan tänka sig att gästerna tycker om.
Vi bad ett par av stadens matprofiler om råd
och frågade vad de själva vill packa ned inför en
dag ute i naturen.
Båda har dokumenterad erfarenhet av mat
och dryck och driver verksamheter som är
välkända här i Varberg:
• Sanna Apelqvist, kocken som startade
			 Sannas Smaker med catering och sedan
			 ett par år har sin delikatessbutik och
			 Cookshop på Västra Vallgatan.
• Mats Tovedal, med mångårig erfarenhet
			 i restaurangbranschen, som driver catering
			 och matservering i delikatessbutiken
			 Tovedals på Marmorgatan i Saluhallen på
			 Breareds Torg.
Läs deras tips och ta det som inspiration – eller
komponera en helt egen korg enligt egen smak!
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Sanna, Sannas Smaker:
– Vi bor i en fin stad och här är det som gjort
för picknick. Och det ska vara nere vid havet.
Allra bäst tycker jag det är på Getterön. På
några minuter går man ner till den lilla färjan
och på ytterligare några minuter är man ju ute
på ön.
Det ska inte vara för krångligt när man
packar en picknickkorg och eftersom vi håller
till vid havet väljer jag helst skaldjur.
• Färska räkor och lerhummer, som ”havskräftorna” heter här, hör till.
• Goda ostar är ett måste! Jag väljer en
vällagrad Gruyère och så en bit mogen Brie.
• Kex och en god marmelad till brieosten.
• Gärna en päronmarmelad.
• Och så får man inte glömma bröd. På väg till
färjan går jag in på Kustbageriet och köper
en av deras Svartskär, det är jättegott.
• Efter all den goda maten bjuder jag på några
goda praliner och så självklart färska jordgubbar som vi, eventuellt, bara tar lite socker
till.
• Dryck till allt det här väljer man ju själv, men
ett riktigt gott smaksatt mineralvatten
fungerar bra.

Mats, Tovedals:
– Varberg är ju en ypperlig plats att ha en
picknick eftersom det är så nära till havet.
Själv bor jag i Läjet och vi har bara 100 meter
ned till både klippor och strand. Vi har ofta
picknick och nästan alltid är det med familjen
– man hinner inte så mycket mer under en
arbetsvecka. Men vi har ju ofta härliga
sommarkvällar.
Det här packar jag väldigt gärna ner i min
picknickkorg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomat, mozzarellasallad och basilika.
”Taralli” – italienska olivoljekringlor.
Filoknyte med fetaost och örter.
”Pulled pork”-burgare gjord på svensk
fläskkarré, coleslaw och ett gott surdegsbröd.
Någon saftig, hårt torkad korv.
Havskräftstjärtar med aioli.
Pastasallad med pesto och grönsaker.
Sedan avslutar vi med färska jordgubbar,
melon och druvor.
Pellegrino mineralvatten passar bra som
dryck.

”Det ska inte vara för krångligt
när man packar en picknickkorg”

Sanna och Mats ger sina bästa tips.

Vinn ett picknick-set!
Satsa på egen picknick – med en väska och en praktisk pläd som du kan vinna här. Vi lottar ut tre set.
Väskan är en kylkorg och det finns en smart fördelare inuti väskan som gör att du får två separata fack.
Pläden är lätt, går att rulla ihop och fästs med kardborrband.
Det enda du behöver göra för att ha chansen att vinna är att besvara följande fråga:
Vilket år byggdes Varbergs borg, numera Varbergs Fästning?
Skriv svaret på ett vykort och posta det till Magasin Inne, Varbergs Bostad, Box 83, 432 22 Varberg.
Senast den 31 juli vill vi ha ditt svar. Du kan också maila ditt svar till magasininne@varbergsbostad.se
Glöm inte att skriva ditt namn och adress!
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Sune och Brita
lämnar villan
för en nybyggd tvåa
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Snart går flytten – från villan till en nybyggd lägenhet.

När Brita och Sune Bengtsson ﬂyttade in i sin nybyggda villa, var
Sörse fortfarande en landsbygd med ängar och betande kor.
Nästan 50 år senare ﬂyttar de – men bara några hundra meter bort
till nybyggda Sörseäng.
– När vi fick besked av Varbergs Bostad var det samma lycka som
när vi var nygifta och fick vår första tvårummare, skrattar Brita.
Både Brita, 76, och Sune, 77, är vid utmärkt
vigör, men som Brita uttrycker det:
– Vi känner ju att vi blir äldre och det är
mycket att sköta om i trädgården. Förr eller
senare måste vi ju lämna vårt hus, lika bra att
göra det nu.
Och när de fick chansen på en tvårummare,
högst upp på sjätte våningen i ett av husen som
nu byggs på Sörseäng, fanns det ingen tvekan.
– Vi släppte ”bomben” till vår son Niklas
och hans familj och hans reaktion var ”då ska
vi flytta hit”. Så när vi lämnar huset i december
flyttar sonen in.
Att få stanna kvar i området är ett av skälen
till att Brita och Sune ser fram emot flytten.
Det var hit de kom för 50 år sedan. Då gick
stadsgränsen alldeles i närheten av deras hus och
den lantliga miljön hade inte börjat förändras.
nya bostäder
Efter ungefär fem år kom förändringarna i
samband med att Varberg började växa och
när Ringhals, Värö Bruk och det nya sjukhuset
skulle byggas, behövdes 100-tals nya bostäder.
Visserligen var han inte med och tog de
stora besluten – men Sune blev i alla fall delaktig i att den nya stadsdelen Sörsedammen, med
över 900 lägenheter, kom till.
– Jag var murare och fick jobb på det stora
nybygget, så jag har lagt tusentals av de vita

tegelstenarna man ser i de här kvarteren. I tre
år runt skiftet 60- och 70-talen jobbade jag där.
Det var i mitten av november i fjol som
arbetet med de två sexvåningshusen på Sörseäng påbörjades. Mellan grenarna på ett av de
många träden på Britas och Sunes tomt, skymtar man en stor lyftkran och översta våningarna
på ett av husen – men varje dag sedan starten
har de gjort en närmare ”inspektion”.
– Vi går en promenad dit varje dag och
kollar på bygget, så vi har följt varje etapp,
säger Brita. Samtidigt undrar vi ju hur det går
till. Hur det kan vara så smidigt, att de olika
sektionerna kommer färdiga, med fönster i, och
bara sätts på plats? Spännande.
förbereder sig
Det är några månader kvar till det är dags för
inflyttning, men Brita och Sune har redan
börjat förbereda sig – att efter 50 år flytta från
en egen villa till en tvårummare kräver en viss
minimalisering.
En hel del prylar har man samlat på sig
under årens lopp. Men eftersom det är sonens
familj som tar över, kan en del lämnas kvar.
Som till exempel alla de stora krukor och
prydnadsföremål som Sune murat i trädgården
under årens lopp.
– Men det blir lättstädat i en ny och modern
lägenhet, skrattar Brita.

– Det känns som att jag börjar ett nytt liv,
säger Brita.
Sedan står ju trädgårdsintresserade
Britas hopp till att den planerade utemiljön
förverkligas ganska snabbt.
– Jag tror det kommer att bli fantastiskt och
som trädgårdsamatör tycker jag ju om att ha
det grönt och vackert omkring mig. Sen kan
vi ju hjälpa sonen i vår gamla trädgård ännu
några år.
Sune skämtar när han ser en annan fördel.
– Jag kan ju se Påskbergsvallen från vårt
fönster, så jag kan följa mitt Varbergs Bois
genom kikaren, skrattar han.
Och avslöjar att han har en ovanlig koppling
till favoritlaget:
– Jag brukar säga att jag är den ende
målvakten i Bois´ A-lag som aldrig släppte in
ett enda mål. Det är sant - men jag stod bara
en halvlek…
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» profilen

I Kärradal, i den natursköna viken ut mot västerhavet,
ligger Kerstins…..nej, Fridas restaurang sedan 1959.
Under 25 av de åren har Kerstin Hasslöf Nilsson drivit
det omåttligt populära mat- och nöjesetablissemanget.

”Det måste finnas kärlek
om man ska ha krog”
– Utan kärlek kan man inte klara ett sånt här
ställe. Och jag blir lycklig varje morgon när jag
låser upp dörren till krogen, skrattar Kerstin
glatt, med mycket härlig känsla.
– Du måste verkligen gilla det du gör. Du
måste älska att träffa nya människor, att umgås
med dom, prata och skratta och verkligen låta
alla känna att det här det gör vi, för att vi vet
inget som vi hellre vill göra.
Kerstin har sin definition av vad det innebär
att vara krogägare fullkomligt klar för sig. Och
att hon menar vartenda ord, finns det inget
tvivel om. Men så klarsynt har hon inte alltid
sett på livet och arbetet.
– Nej, att jag skulle ha en krog här ute på
bonnvischan i så många år, kunde jag aldrig
föreställa mig. Men är man nyfiken och öppen
för nya idéer så kan vad som helst hända.
Skulle bli ingenjör
Född i Småland, men sedan 10-årsåldern
uppväxt i Göteborg – Partille närmare bestämt
– hade Kerstin lite vagt siktet inställt på att bli
ingenjör.
– I familjen fanns inga restauranginfluenser.

Mamma och pappa hade ”vanliga” yrken. Så jag
gick tekniskt gymnasium till att börja med.
– Fast hemma var vi ändå mycket intresserade av mat och dryck. Mamma var jättebra
på att laga mat och ett tag arbetade hon också
på Systembolaget, så därifrån fick vi en massa
kunskap på köpet.
Av ingenjörstankarna blev dock inte så
mycket. Kerstin utbildade sig i stället till förskollärare och tog olika kurser i andra ämnen.
Inte heller läraryrket kändes som något hon
ville hålla på med hela livet, men hon arbetade
ändå som lärare i 10 år.
Syateljé
– Under tiden startade jag ett litet företag, en
ateljé där jag sydde allt möjligt på beställning.
Det är viktigt att ha nya projekt på gång, har
jag alltid tänkt. Och att sy kläder var något nytt
och annorlunda.
– En dag såg jag en annons om ett strandkafé, som var till salu här i Kärradal. En plats
som jag aldrig hört talas om tidigare. Min
dåvarande man och jag åkte hit och vi tyckte
platsen var fantastisk. Vi tog över lokalen för

att ha som ateljé och för försäljning av kläderna
jag sydde.
Det blev fyra år i strandkaféets lokaler.
Kläder syddes och såldes. Under tiden annonserades en dag Strandbaden Kärradal, nuvarande
Fridas, strax intill ut till försäljning.
Utan någon som helst erfarenhet av att
driva krog, utan att egentligen veta vad de gav
sig in på, utan att ha en massa pengar som
säkerhet ifall projektet inte skulle gå vägen….
ja, utan det mesta, så slog Kerstin och hennes
dåvarande man till.
– Det råkade vara så att ingen ville ha det
här huset. Men det ville vi. Vi såg potentialen.
Vi fick huset utan att pruta. Det tänkte vi inte
ens på. Jag tror att vi faktiskt fick det ganska
billigt.
– Jag resonerade så, att om det inte funkade,
så hade jag i alla fall ett hus vid havet!
Fridas blev namnet
Namnfrågan löstes tämligen enkelt. De första
ägarna, Frida och Bertil Johansson, byggde sitt
hus vid stranden 1959. Fridas, tänkte Kerstin,
ja, det får det bli.
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med detaljerna.
Mikael är noga
Skicklige kocken

Och att lära sig hantverket, att driva en
krog av det här slaget, det fick de nya ägarna
hjälp med.
– Damen som vi köpte av har jag kontakt
med fortfarande. Hon har hjälpt oss mycket.
Med rättigheter och tillstånd och att det blev
ordning och reda på allt. Hon lärde mig också
bokföring eftersom hon har en redovisningsfirma. På vintrarna arbetar jag t o m hos henne.
Äkta känslor
Kerstin och hennes man gick skilda vägar och
1993 blev Mikael Henke, kock och numera
ansvarig för restaurangdelen, delägare. Kerstin
och Mikael kom överens om att konsekvent
genomföra konceptet god mat och dryck samt
underhållning, allt av hög klass och bästa kvalitet.
– Och det viktigaste av allt, menar Kerstin,
det ska märkas att man tycker om det man

16 | Magasin Inne 2 2013

gör. Så att gästerna trivs. Och det ska vara äkta
känslor.
– En av våra första artister var Alf Robertsson.
Det var när vi funderade på vad vi skulle göra
åt måndagarna och tisdagarna, då vi hade
minst antal gäster. Med Alf började en ny era.
Det blev stor succé. Andra artister följde efter.
2003/2004 byggde vi ut till nuvarande matsalen
som tar 150 gäster.
– Under åren har vi haft de allra största hos
oss. Peps, Mats Ronander, Putte Wickman,
Sonya Hedenbratt. Ja, det är så många.
Sju kvällar med Tommy
– Tommy Körberg har varit här 13 år i rad.
Efter hans första framträdande öppnades alla
dörrar. Plötsligt blev Fridas något som man
pratade om. Nu fick de som tidigare undrat;
”Vad har de för sig där ute på landet?”, besked.

– Tommy kommer i sommar igen. Han ska
vara här sju kvällar i rad.
– Vi var lite av pionjärer med vårt koncept.
Sitta bekvämt inomhus och inte behöva tänka
på att ta med paraplyet, äta och dricka gott,
lyssna på sin favorit. Vi nådde ut till en publik
som uppskattade detta.
fått nya vänner
För Kerstin och Mikael har framgången också
betytt ett ökat ansvar. Här krävdes kvalitet
också på tekniken på krogen, på organisationen,
på hela upplevelsen. Men för allt arbete känns
det ändå som om de får sin belöning.
– Ja, inte blir vi rika på pengar, men på
responsen från våra gäster och från alla artister
som kommer hit. Många har ju blivit våra
vänner. Det är ju värt hur mycket som helst.
Och tröttnat har hon inte, även om hon

» profilen

Sälta från havet känns i både luften och på menyn hos Fridas.

konstaterar att hon inte varit ledig en enda
sommar på 25 år.
– Nej, vi har ett arbete som vi älskar. Vi har
världens roligaste jobb. Vi är privilegierade, alla
vi som får vara i Varberg med omnejd, speciellt
på sommaren. Att få vara så lyckligt lottad så
man kan leva här i Kärradal, så nära naturen
med sältan från havet.
nya mål
Men det är inte bara naturupplevelserna och
framgången med Fridas, som gett Kerstin
kickar för att fortsätta jobba. Hemligheten
ligger också i att hela tiden sätta upp nya mål,
små som stora. Nya projekt, nya utmaningar att
se fram emot och ta sig an. Där ligger kryddan
i tillvaron, tycker hon. Och när inte planerna
på att bygga en rad små stugor i närheten av

Mikael och Kerstin är laddade inför ännu en sommar med Fridas.

restaurangen gick i lås, har andra planer börjat
gro och så smått ta form.
– Varför inte ett hotell med restaurang?
Känns som en spännande framtidsvision,
funderar Kerstin, som mitt under intervjun tar
sig tid med några besökare, som vill boka bord
för att fira sin 50-åriga bröllopsdag. Just den
dagen är det redan bokat för bröllop. Men Kerstin
lämnar över sitt kort och lovar undersöka saken
närmare.
– Det är så det ska vara. Vi ska ställa
upp och ordna allt till gästernas belåtenhet.
Speciellt när det gäller någon som hållit liv i
kärleken under 50 år. Det är därför vi kunnat
vara kvar här i 25 år. Och det är därför vi vill
vara kvar länge än!

Så här ser fridas sommarprogram ut,
med risk för vissa ändringar:
2-4/7
8-11/7
12/7
15/7

Tommy Körberg
Tommy Körberg
Lill Lindfors
Uno Svenningsson
och Patrik Isaksson
18/7
Spotnicks
19/7
Sven Zetterberg blues
22-23/7 Robert Wells
24/7
Stefan Andersson
25/7
Sissela Kyle
26/7
Jack Vreeswijk
30-31/7 Rigmor Gustavsson
2/8
Pepperland
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Livsplats Varberg
– om att göra det
omöjliga möjligt
18 | Magasin Inne 2 2013

När Varbergs Bostad bjöd in till Livsplats Varberg 2013 fanns
viktiga och ”tunga” punkter som bostadsutveckling och
Vision2025 på programmet.
Men det var en föreläsning som grep tag i alla gästerna och
säkert följde med dem hem:
Mikael Andersson, nu 48-årig fyrabarnspappa, berättade hur
han lyckats skapa ett framgångsrikt liv – trots att han saknar
både armar och ben sedan födseln.

Den här aprildagen i Nöjeshallen var det andra
gången som Varbergs Bostad arrangerade Livsplats med ett 80-tal anställda och ett knappt
60-tal gäster inbjudna.
Mingel och buffélunch – och så ett utmärkt
tillfälle för bolaget att informera om verksamheten, samtidigt som kommunen presenterade
aktuella och framtida frågor.
Varbergs Bostads VD Ulf Hofstedt berättade
om vad som händer i företaget och om både
pågående och framtida nybyggnationer.
Och om det arbete som är en del av vad
kommunstyrelsens ordförande Jörgen Warborn
utvecklade i sitt anförande: Vision2025.
Arbetet med visionen har nu pågått ett par
år och att målet är att Varberg ska bli Västkustens
kreativa mittpunkt kan knappast ha undgått
stadens invånare. Varbergsborna har hela tiden
varit – och är fortfarande – en viktig resurs
i den ständiga utvecklingen av visionen och
även turister och andra besökare är inbjudna
att komma med idéer och synpunkter. Enklast
gör de det via ”Tyck om Varberg” som finns på
www.varberg.se
Men det var en helt annan programpunkt
som satte sin prägel på den här inspirationsdagen.
Skadad av hormoslyr
På väggen lyste Winston Churchills budskap
”Framgångar är inte slutgiltiga, misslyckanden
är inte livshotande. Det är modet att fortsätta
som räknas”.
Och på scengolvet, i den mycket speciella

permobilen satt den mycket specielle Mikael
Andersson.
Han berättade om ett liv som skildrats både
i hans egen bok och i en TV-dokumentär.
När Mikaels mamma var bara några
veckor in i graviditeten blev hon exponerad för
växtbekämpningsmedlet hormoslyr, som nu är
förbjudet sedan länge.
Giftet skadade henne – och fostret – och
Mikael föddes utan armar och utan ben.
Efter födseln ville läkarna, med orden ”ni kan
nog glömma den där pojken”, att mamma
Merit och pappa Bengt skulle placera sonen på
en institution.
I över ett år fick Mikaels föräldrar kämpa
för att få hem pojken och till slut lyckades de.
Tankens kraft
I berättelsen om sitt otroliga liv återkommer
Mikael till just Tankens kraft.
Om hur viktigt det är att ”välja rätt attityd
för alla hinder som kommer att dyka upp – att
det är ett privilegium att få göra det omöjliga
möjligt”.
I Nöjeshallen satt många som inte kunde
hålla tillbaka tårarna när Mikael berättade om
sin viljestarka kamp för att klara sig själv – både
i idrotten, utbildningen och karriären.
De fick en ovanlig levnadshistoria av en
idag 48-årig fyrabarnspappa som alltid levt
efter sitt eget ”valspråk”:
Armlös,benlös men inte hopplös.
Ni kan läsa mer på www.mikael-unlimited.se.

Politiker, gäster, Varbergs Bostads ledning och anställda – mingel och buffé med en allvarlig underton.
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Konstverk du kan se
hos Varbergs Bostad
Vackra, iögonfallande, underhållande – på ﬂera platser
i staden har Varbergs Bostad satsat på intressanta
konstverk, till glädje för hyresgäster och alla andra
intresserade.
Det är Hjördis Nilsson som har gjort konstverket ”Tidig morgon”
som möter besökarna i entrén till Varbergs Bostads huvudkontor.
Konstnärinnan hade från början tankar kring att låta besökarna höra
kuttrande duvor när de kom in genom dörren – men de tankarna
fullföljdes aldrig.

Till Platsgatan 4 ﬂyttade Anna Mathilda
Johansson 1910 och hon bodde här
till sin död år 1975. Nu ﬁnns inte Anna
Mathildas gamla hus kvar – men
”ﬁnstrykerskan” på Kustsanatoriet
hedrades med en byst och en
minnesplakett efter sin död. Anna
Mathilda blev 109 år, tre månader och
två dagar gammal.

Tar man en promenad på Söderhöjd kan man beundra ”Svart
Uppbrott”, i Breared ”Vågen” och ingen som besöker Varbergs
Bostads huvudkontor kan missa ”Tidig Morgon”, konstverket med
duvor som sitter i kontorets entré.
Bara för att nämna några.

Roland Ohlsson hämtade inspiration från verkligheten när han skapade Svart Uppbrott. Han tänkte
på de gamla stenbrotten och den svarta ådern av diabas och jon ute på udden vid Apelviken.
Och på platsen på Söderhöjd där konstverket nu funnits sedan 2006, fanns mycket riktigt ett
stenbrott. Det hette Bexells berg, efter Alfred Bexell som lät påbörja stenbrytning här år 1880.

På Rullstensbacken
i Breared står Rune
Malmströms ”Vågen”.
Skulpturen i rostfritt
stål har Rune skapat
tillsammans med
Roland Ohlsson
efter en dikt av
Ture Isaksson.
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» nyheTer frÅn VarBerGS BoSTad
I kvarteret Kurtinen
– där Varbergs Bostads
verksamhet en gång
började – står Gustav
Nordahls berömda
skulptur ”Kraka”.

Foto: Benita Oliv.

Dags att
klippa häcken
Snart är det midsommar. förutom allt annat trevligt är det
nu lämpligt att klippa häckarna i våra bostadsområden.
Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi på Varbergs Bostad
kommit fram till hur skötseln av häckarna kring uteplatser ska ske.
Varbergs Bostad ansvarar för klippningen av häckens utsida samt
topp. Häckens insida ansvarar hyresgästen själv för.
Av arbetsmiljöskäl klipper Varbergs Bostad inte häckar högre än
160 cm. Om man som hyresgäst önskar en högre häck, så får man
själv ta över ansvaret för skötseln av denna.
För att det ska se så trevligt ut som möjligt kring våra fastigheter,
räknar vi på Varbergs Bostads med att samliga häckar ska vara
klippta under första halvan av juli månad. Varbergs Bostads personal
tar hand om alla grenar och kvistar som klippts ner i samband med
vårt arbete. Det du som hyresgäst klipper ner förväntas du själv ta
hand om.
Tänk på att häckarna vid infart eller utfart får vara maximalt 80
centimeter höga.

Välj Autogiro
inför sommaren
autogiro är ett mycket enkelt sätt att vara
säker på att inte missa hyresinbetalningen
– både nu i sommar och annars.
Detta är en gratis service som innebär att pengarna
automatiskt förs över från ditt konto till Varbergs
Bostad, just den dagen när hyran ska vara betald.
Perfekt under sommaren när man kanske är bortrest
över ett månadssifte eller har mycket annat att tänka
på under ledigheten.
Att skaffa Autogiro är hur enkelt som helst. Gå in
på www.varbergsbostad.se och klicka på ”Mina sidor”.
Klicka vidare på ”Hyra och betalning” och sedan på
”Autogiro” eller ”e-faktura”. Där ﬁnns blanketten som
ska fyllas i – antingen du gör det direkt på internet med
din e-legitimation eller skriver ut den och skickar in den
till Varbergs Bostad.
Har du frågor så ring till oss på 0340-69 75 00.

Bostadskön
ger dig chans
på lägenhet
här ett bra tips för dig som funderar
på att ﬂytta till en lägenhet – ställ dig
i Varbergs Bostads bostadskö!
Men gör det genast. i god tid.
registrera dig på www.varbergsbostad.se.
det kostar ingenting.
Så här fungerar det: När en lägenhet sägs upp
läggs den ut på hemsidan under åtta dagar.
Fyra personer, som har längst kötid bland de
som är intresserade av lägenheten, får också
erbjudande om att titta på lägenheten. Kötiden
är densamma som antalet dagar man varit
registrerad på www.varbergsbostad.se. Därför är
det en poäng med att genast ställa sig i kön.
De fyra som tittat på lägenheten får en vecka
på sig. Om samtliga tackar nej går budet vidare
till nästa fyra.
På hemsidan ﬁnns mer information om
Varbergs Bostads bostadskö. Du är också
välkommen att besöka oss i BoButiken på
Kungsgatan 9. Öppet måndag – fredag kl. 10-12
och 13-16:30.
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» fiXa SJÄlV

Så rengör du
spisfläkten
Så här rengör du spisﬂäkten

1

detta behöver du:
• Diskborste
• Diskmedel
• Hushållspapper
Gör så här:
Stäng av självdrag eller
ﬂäktmotor.

Det är viktigt att spisfläkten fungerar som den ska
– både för att matos och fett ska försvinna och av
brandsäkerhetsskäl.
Reparatören Mathias Sahlin visar hur det ska gå till.
Det är helt naturligt att fett och smuts samlas i filtret som sitter i
fläktkåpan ovanför din spis. Är filtret inte rengjort blir det ohygieniskt,
samtidigt som draget i fläkten försämras.
Dessutom – och det är kanske det viktigaste – kan ett igensatt
filter vara en brandfara.
– Det händer att hyresgäster hör av sig och klagar på att fläkten
inte suger effektivt och då är det ju oftast så att filtret är igenblockat,
säger Mathias Sahlin.
Och ”Salle”, som han kallas, berättar att det bästa sättet att
kontrollera filtret är att ta av det och hålla upp det mot ljuset.
– Det är väldigt lätt att själv ta bort filtret. Och ser man sedan
inte igenom det när man håller upp det mot ljuset är det hög tid för
rengörning.
Det finns två olika sorters filter. Antingen ett silvergrått stålfilter
eller ett svart ”tyg”-filter.
– Man kan med fördel sätta stålfiltret i diskmaskinen. Tygfiltret
rengör man i vasken. Det är ett bra knep att hetta upp vatten i en
vattenkokare och slå det över tygfiltret i köksvasken. Häll i lite
diskmedel.
– Om man låter filtret ligga i kraftigt upphettat vatten med
diskmedel i en timmes tid, ska fettet och smutsen lösas upp och
försvinna. Men koka upp vattnet innan, det räcker inte med
temperaturen i vanligt kranvatten.
hur ofta?
Hur ofta man måste rengöra filtret beror ju på storleken i hushållet
och hur mycket mat man brukar laga.
Men ett bra tips är att kolla filtret en gång i månaden, eller
åtminstone varannan månad.
– När man rengjort filtret känns effekten omedelbart, säger ”Salle”.
Och eftersom det är så enkelt att göra, klarar säkert de flesta
hyresgästerna av att göra det själv.
– Men naturligtvis – märker man inte en förbättring ska man ju
höra av sig till oss. Det kan vara så att filtret ska bytas ut.
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2

3

Lossa ﬁlterhållarens
låsanordning genom
att trycka in låset i
framkanten.

Ta loss ﬁltret och
kontrollera det mot ljuset.
Lägg tygﬁltret i kokvarmt
vatten med diskmedel
i köksvasken. Använd
sedan en diskborste för
rengöringen. Det silvergrå
stålﬁltret kan ställas direkt
i diskmaskinen.

4
Tvätta även hållaren.

5

Låt ﬁlter och hållare torka
ordentligt innan de sätts
tillbaka. Montera sedan
tillbaka ﬁltret, tryck
hållaren på plats och
starta ﬂäkten.

Kryssa rätt och vinn Trisslotter!
Som vanligt gäller det att lösa korsordet rätt och komma på meningarna som bildas i de blå
fälten. Skicka meningarna, senast den 16 augusti, 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:

Ska du ut och resa
i sommar?

per Ädel, bartender:
– Nej du, det blir inga resor. Jag har jobbat som
bartender de senaste 15 åren och då stannar
man hemma och serverar sommargäster.
Men det är inte fel att vara i Varberg även om
man jobbar på sommaren. Man kan njuta av
bad och sol på lediga dagar. Annars reser jag
ganska mycket och oftast till Centralamerika
och Karibien för att lära mig mer om rom, som
jag gillar och arbetar mycket med. Jag letar nya
romsorter åt importörer och kollar olika drinkar.
Varje ö har sin egen rompunsch, till exempel.

linnea almroth, butiksbiträde:
– Jo, det ska jag nog. Vet bara inte
riktigt vart än så länge. Inget är spikat i
dagsläget. Men kanske Danmark, eller
Tyskland, eller England. Det kanske blir
Spanien faktiskt. Där har man i sommar
ett jättestort event i Barcelona. Kanske
företaget som jag jobbar på ska vara
representerade där, så då kan det bli
aktuellt att jag åker dit. Annars reser
jag gärna till London och shoppar. Den
längsta resan jag gjort gick till New York.
Dit vill jag gärna tillbaka någon dag.

lasse danielsson, pensionär:
– Det vet jag inte. Har inte bestämt något.
Blir inte så mycket resande nu för tiden.
Tidigare, när jag var ﬂygtekniker på
SAS, då reste jag mycket. Vi hade ju fria
ﬂygresor. Men det blev inga långresor.
Mest reste jag inom Europa. Rhodos är en
favorit. Även om jag varit på många andra
ställen så tycker jag att Rhodos slår allt.
Fast det är klart att Varberg på sommaren
duger gott. Det vill säga om vädret är bra.

helene hasselgren, undersköterska:
– Nej, jag ska vara hemma och jobba hela sommaren.
Jag är undersköterska och jobbar natt i Göteborg, men på
den tid jag är ledig jobbar jag som undersköterska på BB
i Varberg. Jag har ﬂyttat hit nyligen och tog BB-jobbet för
att ha något att göra på ledigheten. Visserligen har jag en
veckas semester i sommar, men då ska jag och min sambo
ta det som det kommer. Det är ju inget fel att vara ledig på
sommaren i Varberg. Här är underbart. Resa kan vi göra
någon annan gång.

Mattias Lager, graﬁsk designer:
– Yes, det ska jag. Först en
vanlig semesterresa till Italien.
Men senare i sommar ska jag till
Zanzibar utanför Tanzanias kust
i Indiska Oceanen. Där håller jag
på med olika projekt för att hjälpa
lokalbefolkningen när det gäller
turism och marknadsföring. Jag
var där i januari och februari och
stannar säkert en månad senare
i sommar. Jag kommer att ta med
mig två vänner från Zanzibar hit
till Sverige för att de ska utbilda
sig. Ja, det är ett spännande
projekt som jag håller på med.

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

