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En tidning från Varbergs Bostad 04/2013

Duka till
nyårsfesten
Nu har Brita och
Sune flyttat in
Framtidens
stjärnor i WIC?

Efter julmaten – vintergryta!

Angelika har hittat hem

» ur innehållet

Vi är glada och stolta!
Normalt brukar jag känna mig lite stressad så
här års. Det är ju så mycket som ska hinnas
med både på jobbet och privat innan man kan
njuta av julefriden.
Jodå – det är lika mycket att göra i år som
tidigare. Men allt känns liksom lite lättare
just nu. Förklaringen är enkel: Vi på Varbergs
Bostad har redan fått årets bästa julklapp av er,
våra hyresgäster!
Ni tycker nämligen att vi är den bästa hyresvärden
av alla kommunala bostadsbolag i Västsverige.
Det visar den stora enkätundersökning som
Statistiska Centralbyrån nyligen gjorde på
uppdrag av Hyresgästföreningen.
Att vi har så nöjda hyresgäster och får högst
betyg, gör givetvis både mig och alla mina
arbetskamrater väldigt glada och stolta. Samtidigt känner vi oss härligt inspirerade i vårt
ständigt pågående arbete för att bli ännu bättre.
För det både kan och ska vi bli.
Fast innan vi sätter full fart framåt igen, kan
det vara nyttigt att ta en titt i backspegeln på
det år, som nu går mot sitt slut. Det gäller, som
vanligt, att lära sig både av det som varit bra
och det som varit mindre bra.

Färgglatt till nyår!

Vi har fortsatt bygga nytt. Den 1 december
var det inflyttning i våra nya hus på Sörseäng.
Med det första spadtaget för nybygget på Lilla
Drottninggatan påbörjade vi färdigställandet av
den 102:a nya lägenheten på lite mer än två år.
Vi har gjort stora investeringar i modernisering
och uppfräschning av Bua Center, som invigdes
första advent.
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Allt detta är givetvis positivt för Varbergs
Bostad. Men att det är bra för oss är inte det
viktigaste. Det viktigaste är att det är bra för
våra nuvarande och blivande hyresgäster – och
för hela Varberg.
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En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Telefonsamtal, möten med både
hyresgäster och entreprenörer dagarna är hektiska för Varbergs
Bostads receptionister. Christina
Branting är en av dem - följ med
henne en dag på jobbet!
Sidan 6

Läcker vintergryta

Ulf Hofstedt
VD, Varbergs Bostad
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En sådan tillbakablick visar att den positiva
utvecklingen fortsätter. Genom en mycket stark
laginsats av alla som jobbar inom Varbergs
Bostad har vi fått ekonomin i balans. Tack vare
detta har vi kunnat göra flera viktiga framtidssatsningar. Bland annat dessa:

Efter julmat och nyårsfestande
kanske man längtar efter något helt
annat. Då är det dags för en läcker
vintergryta komponerad av kreative
köksmästaren Johan Blidberg på
Varbergs Kurort. Smaklig måltid!
Sidan 8

Framtidens stjärnor?

Under året har våra underhållsinsatser ökat
med närmare 15 miljoner kronor. Pengar som
behövs för att skapa ett fortsatt bra boende
i våra fastigheter. Det är också åtgärder som
skapar ökad trivsel och trygghet för våra
hyresgäster.
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10
Gilla oss på
Facebook.

Fjärdeklassare från Skällinge
skola fick spela ett träningspass
mot Superligalaget Warberg IC.
Tändes några av framtidens
innebandystjärnor?
Sidan 15

Nya lägenheten är klar

Äntligen hemma!

Magasin Inne
Magasin Inne, som ges ut med fyra nummer per år, är Varbergs Bostads hyresgästtidning.
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Sidan 4

En dag i receptionen

Jag brukar inte ge några nyhetslöften privat.
Men jag gör det gärna för Varbergs Bostads
räkning. Vi ska fortsätta vara en viktig kugge i
arbetet med att utveckla vårt attraktiva Varberg
genom att skapa bra boende till ännu fler!

Adress Box 83, 432 22 Varberg • Telefon 0340-69 75 00 • Hemsida www.varbergsbostad.se
Ansvarig utgivare Ulf Hofstedt • redaktionsråd Dzejna Seta • Produceras av
www.convince.se • Tryck Bording Halmstad AB • OMSLAGSFOTO och där inget annat anges i
tidningen: Mikael Pilstrand

Satsa på glada, ljusa färger när
nyårsbordet ska dukas. På nästa
uppslag bjuder vi på festliga tips.

Efter många års kringflackande i världen har
Annika Young hittat hem till Varberg. Maken Gary
mötte hon under en salsalektion i London. Nu är
Varberg HEMMA för dem båda.
Sidan 10

20

I somras kunde Brita och Sune
Bengtsson följa bygget av de nya
husen på Sörseäng. Nu har de
flyttat in i en nybyggd tvåa på sjätte
våningen.
Sidan 20
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Duka färgstarkt för

Ett Gott Nytt År!
Enkelt, festligt, färgstarkt!
Så här vill stylisten Camilla Björk, från Fräscht,
att bordet ska se ut när vi snart ska fira nyårsafton.
– Väldigt trevligt, speciellt med alla blommorna,
tycker Lisbeth Ericson, hyresgäst hos Varbergs Bostad,
som lånat ut sitt matsalsbord för detta reportage.

För helhetens skull är det en poäng att ta hänsyn
till hur färgerna ser ut i rummet där bordet ska
dukas.
– Det kan gälla färgskalan på mattorna,
stolsdynorna eller vilka tavlor som hänger på
väggarna, säger Camilla.
– Jag valde därför porslin i blått och turkos.
I övrigt ville jag hålla dukningen stilren med
mycket ljus.
Lila som kontrast
– I mitten placerade jag en trevlig ljusstake
i silver. Som kontrast plockade jag in en lila
accentfärg i blommorna. Mycket vackra orkidéer.
Det ser riktigt festligt ut.
– Blommorna placerade jag bland annat
i skålar och kärl som man annars kan ha mat
i. Det blir lite kul om man använder annat än
vaser till blommorna.

4 | Magasin Inne 4 2013

Satsa på färg
– Ambitionen var att åstadkomma något
utöver det traditionella på nyårsafton, som
annars kanske brukar domineras av silver och
vitt. Jag tycker det är dags att satsa mer på färg.
Det är för övrigt en tydlig trend just nu nästan
överallt.
– Det är faktiskt helt ok att plocka fram
sitt 60- eller 70-tals porslin i brunt och orange.
Hur rätt och festligt som helst!
Flera tips
Lisbeth Ericson tyckte nyårsdukningen var helt
i hennes smak.
– Lite finare än jag själv brukar duka, men
här finns flera tips som jag kan ta åt mig av. Att
använda andra möbler i rummet som avställningsytor är ju en god idé. Alla blommorna och
färgerna! Jättebra!

Det här använde Camilla Björk,
till nyårsdukningen:
Tallrikar:    
Stor kornblå 235:-/st från IEMS
Mellan med spets turkos 189 kr/st från IEMS
Små djupa tallrikar kornblå 239 kr/st från IEMS
Diamanter: 79:- per burk från IEMS
Underlägg i spegelglas:           
Stor 59:-/st, Liten 29:-/st från IEMS
Ljusstakar på fot: 149:-/st från ENSI
Stor ljusstake: 495:-/st från SIA
Silverljus stearin:
36:-/st från ESTER OCH ERIK
Växter bland annat:                 
Sweet avalanche ros, lila clematis, vit phalaenopsis klocka, lila ros och galaxie blad.
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» vi på varbergs bostad
Varje morgon strax före klockan sju måste
Christina Branting eller hennes kollega
Madeleine Karlsson, vara på plats på distrikt
Nords kontor på Västgötagatan på Håsten.
Oftast är båda där - och det gäller att inte ha
försovit sig...
– Vid sjutiden ”köar” redan entreprenörerna utanför dörren, säger Christina. De ska
hämta nycklar till fastigheter de ska arbeta i
och skulle vi missa att vara här, kan de ju inte
börja sin arbetsdag.
Det är också startsignalen för de första
morgonpigga hyresgästerna som vill besöka
distriktskontoret.
Samtidigt som det börjar surra i telefonerna.
– Man kan nog säga att det ringer oavbrutet mellan 07 och 10 på morgonen och
sedan från 13 tills vi stänger ner kontoret vid
16-tiden på eftermiddagen, säger Christina.
– Men eftersom vi oftast är två här kan
ju jag eller Madeleine ta emot besöken som
droppar in.
Frågor om allt
Både vid besök och över telefon dryftar
hyresgästerna de mest skilda frågor.
– Vi måste ju vara insatta i hela verksamheten. Madeleine har jobbat här väldigt länge,
men även för henne kan det dyka upp helt
nya frågor.
Fast det finns ju naturligtvis några frågor
som är vanligare än andra.

– Felanmälningar är ju vanligt och kan gälla
allt från lägenheter där hyresgästerna tycker
att temperaturen är låg, problem med avlopp,
något med uteplatsen eller med parkeringsplatsen. Vi ser till att anmälningarna hamnar rätt,
så att till exempel en reparatör kan rycka ut och
hjälpa så snart som möjligt.
Visserligen är Christinas titel ”receptionist”
– men det inryms alltså mycket mer i den
funktionen, än att se till att besökare eller uppringare bemöts vänligt och får den information
de söker.
En viktig roll är att ta emot nya hyresgäster
och att skriva hyreskontrakten.
– Vi försöker boka in dem mellan 10 och
12 när vi inte har telefontid, så att de kan få sin
viktiga information i lugn och ro.
Alla hyresgäster får Varbergs Bostads Bopärm, med bland annat all tänkbar information
om lägenheten, vad den är utrustad med och
hur man själv kan hjälpa till att underhålla den.
Nu håller Christina, tillsammans med
kollegan Maria Fredriksson som jobbar på Sörse,
på att utveckla ett nytt informationspaket.
– Vi tar fram en A till Ö-handbok med
bättre översikt som är lättare att hitta i.
Tillval
Många av hyresgästerna som tittar in på områdeskontoret, vill diskutera underhåll och de
tillval som finns tillgängliga.
– Med en del diskuterar vi ”vanligt” under-

håll, som gäller allt från tapeter till tvättmaskiner,
men intresset för egna tillval växer.
Och just egna tillval är något som hyresgästerna hos Varbergs Bostad kommer att erbjudas
i stor utsträckning i framtiden.
– Vi är fyra personer i en ”tillvalsgrupp” som
nu arbetar med att utveckla konceptet, säger
Christina. I BoButiken inne i centrum planerar
vi för en utställningslokal.
– Där ska vi ha ett bra utbud, så att hyresgästerna ska kunna se hur hur de kan påverka
underhållet och få en fin lägenhet efter egen
smak.
Kontakten med hyresgästerna upplever
Christina som mycket bra.
– Tror de tycker att vi är snabba och att vi
månar om dem. Det känns så på den feedback
vi får och det händer ju att vi blir tackade både
med kakor och tårtor ibland!
Sex år har Christina varit på Varbergs
Bostad - men jobbet som receptionist var ingen
nyhet för henne.
– Har varit både receptionist och säljare i
butik tidigare, men då bodde jag i Göteborg.
Hon skrattar och berättar att ”det var kärleken
som tog mig till Varberg”.
Det har utmynnat i familj med tvillingflickorna Ellen och Linnéa som huvudpersoner.
– Och med två 3-åringar har jag inga problem
att sysselsätta mig på fritiden!

Hyresgäster, entreprenörer och andra
besökare köar till Christina hela dagarna.
Varje dag dyker det upp nya frågor från besökarna.

En dag med receptionisten Christina Branting

Högt tempo – och många
bollar i luften
Felanmälningar, kundtjänst, nya kontrakt,
entreprenörer, information och en ström av
telefonsamtal.
– Det gäller att kunna hålla många bollar
i luften, säger receptionisten Christina
Branting.
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Christinas kollega Madeleine Karlsson tar emot besök.
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» mat och dryck
Vintergryta

Långkokt fläsklägg, trattkantareller,
jordärtskocka och picklad lök

Johan Blidberg är prisbelönad kökschef hos Comwell Varbergs Kurort.
Med stor entusiasm lagar han och
hans 20 medarbetare i köket maten
från grunden.
– Ja, vi kallar det ”Det medvetna
köket”, säger Johan, som här bredvid bjuder på sitt recept till en härlig
vintergryta.

Allt lagas från grunden
i ”Det medvetna köket”

4 pers
• Rimmat fläsklägg

2 st

• Porter		

2 flaskor

• Gul lök		

4 st

• Smör		

1 klick

• Socker		

1 matsked

• Vatten		

Efter behag

• Trattkantareller

Några nävar

• Smör		

En klick till

• Jordärtskocka

20 st

• Olivolja		

En skvätt

• Röd lök		

4 st

• Ättika		

0,5 dl

• Socker 		

1 dl

• Vatten		

1 dl

• Persilja		

1 knippe

• Salt
• Peppar
• Värm upp din största kastrull på spisen så 		
varmt det bara går.
• Lägg i en klick smör och bryn fläskläggen 		
runt om. Se till så att fettet får ordentlig med 		

Ja, kokkonsterna hos spa- och konferensanläggningen Varbergs Kurort har redan uppmärksammats efter förtjänst. 2012 kammade
restaurang Salt & Vatten hem Årets Spakök.
2013 blev man tvåa i samma kategori.
– Men vi kommer tillbaka till toppen, lovar
kökschefen Johan, som själv kan ståta med
både ett 2:a och ett 4:e pris som Årets konferenskock.
Inga halvfabrikat
Ansträngningarna i det matglada köksteamet
samordnas under parollen ”Det medvetna
köket”.
– Med det menar vi att här jobbar vi från
grunden. Vi lagar allt från början, här finns
inga halvfabrikat. Och råvarorna, t ex kött och
grönsaker, kommer från kvalitetsuppfödare och
hållbara miljöer hos odlare i trakten. Fisken
är den färskaste och godaste vi kan uppbringa
för våra behov och vi behöver ganska stora
volymer. Havskräftorna får vi från fiskarna bara
några kilometer härifrån.
Söker ursprunget
Johan beskriver sitt arbete som en pågående
process. Man arbetar allt mer mot ursprungs-

matlagningen, det gamla sättet att laga mat i
kombination med allt man nu vet om användbar
teknik och näringslära. Johan uppmuntrar
personliga initiativ och att följa sin instinkt.
Därför är inte heller receptet på Vintergrytan här bredvid exakt när det gäller alla
ingredienser.
– Det ska finnas utrymme för att skapa
något. Man måste chansa för att vinna. Och
man kan om man bara vill.
20 000 köttbullar
Ja, allt görs från grunden i Johans kök. Och då
spelar det ingen roll om man lagar till någon
enstaka vardagslunch eller till några hundra
konferensgäster. Det gäller naturligtvis också
Kurortens julbord, som man kan njuta av
ytterligare någon dag om man skyndar sig.
– Här har vi verkligen gjort allt. Leverpastej,
kalvsylta och minst 20 000 handrullade köttbullar. Plus mycket annat. Det funkar, eftersom
vi älskar det vi gör.
Garantin för ett bra resultat i köket är som
alltid att maten lagas med känsla och kärlek.
– Så är det här, säger Johan. Vårt mål är att
man ska få energi av sin måltid – man ska njuta
och må bra.

färg.
• Skala rödlöken och dela i lagom stora bitar.
• Koka upp ättika, socker och vatten och häll 		
det över rödlöken. Om några timmar är det
en färdig pickles.
• Skala och skiva den gula löken och lägg ner 		
den i grytan med fläskläggen.
• Strö över lite socker för att få fram löksmaken
ännu mer.
• Salta, peppra, slå på Porter och vatten så det
täcker köttet.
• Sänk värmen på spisen och låt puttra i ca 		
3 tim.
• Dela jordärtskockorna på mitten, lägg dem på
en plåt, ringla lite olivolja över och rosta dem
på 225 grader i ca 30 min. Ställ åt sidan.
• Stek svampen i rikligt med smör. Salta, 		
peppra och ställ även den åt sidan.
• Hacka persiljan och ställ åt sidan.
• Känn med provsticka genom fläsklägget.
• Om köttet är mjukt ända in till benet är det 		
klart. Annars höjer du värmen och väntar tills
det är mjukt.
• När köttet är klart smakar du på såsen, saltar
och pepprar tills den är perfekt.
• Blanda jordärtskocka, svamp och persilja i 		
antingen samma kastrull eller i en fräsig skål 		
som du vill servera grytan i.
• Ställ fram den på bordet tillsammans med din 		
hemmagjorda pickles.
Då är det dags att sätta fast haklappen och
njuta i stora drag.
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» profilen
”Jag har gjort en resa i mig själv på
något sätt. Det är inte så mycket Varberg
som förändrats, utan jag. Det känns
fantastiskt.”

Angelika och Gary tar varje tillfälle för att få dansa lite salsa. De har den dansen att
tacka för att de träffades. Här med vovvarna Douglas och Dennis.

Angelika Ludwig var bara 14 år gammal när hon reste utomlands
för första gången. Hon ville ut och uppleva något annat, få nya
intryck, träffa spännande människor. Varberg kändes för litet.
Sedan några år är hon tillbaka. Det som hon som ung upplevde
som instängt, smått och förutsägbart, är nu det hon uppskattar
mest.
– Jag har förändrats och hittat hem. Cirkeln är sluten. Jag bor
t o m på samma gata där jag växte upp, säger Angelika, som i dag
heter Young i efternamn.

Borta bra – men Varberg bäst!
Efter många års kringflackande i främst Europa,
men också USA, har nu Angelika kommit fram
till att ”borta bra, men Varberg bäst”. I det ljusa,
öppna och välkomnande vardagsrummet i villan
i Karlberg har hon slagit sig till ro. Ja, kanske
”ro” är för mycket sagt med egen frisersalong, två
glada vovvar och en dansant make. Men klart är
att hon kommit hem.
– Jag har gjort en resa i mig själv på något
sätt. Det är inte så mycket Varberg som förändrats, utan jag. Det känns fantastiskt.
Men vad var det då som lockade ute i världen?
– Exotiska kulturer, annorlunda miljöer har
alltid intresserat mig. Redan som mycket ung
började jag drömma om länder långt borta. Jag
ville helt enkelt vidga mina vyer, har jag förstått
senare. Då, i början, var det väl mest spänningen,
äventyret som lockade.
– Inspirationen fick jag mycket från TV. Alla
program från härliga länder runt om i världen
gjorde intryck på mig. Min pappa, som är från
Tyskland och som jag inte hade så mycket
kontakt med under barndomen, kom in i mitt
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liv igen när jag var 13 år gammal. Jag fick besöka
släktingar i Tyskland och det gav mersmak på
resandet.
Första kyssen
14 år gammal kom Angelika till England som
utbytesstudent. Den första utlandsresan på egen
hand. Något som gav mersmak.
– Ja, jag fick verkligen blodad tand. Inte bara
för att det var där jag fick min första kyss, ha
ha! Jag kunde klara mig själv. Det var stort och
kändes hur bra som helst.
– Mina två yngre bröder är helt annorlunda.
De har inte haft den här rastlösheten i sig, utan
nöjt sig med livet här hemma. Men ända från
första stund, har de accepterat sin syrras äventyrliga ådra.
Den nyupptagna kontakten med pappan
innebar ytterligare möjligheter till utlandsvistelse.
– Under ett sommarlov fick jag chansen att
arbeta på min farbrors hotell i Schwarzwald.
Det var en givande erfarenhet för en 15-årig

tonårstjej. Jag var enda svenskan på hotellet
och fick arbeta med i stort sett allting. Jag lärde
mig bland annat att språk var bra att kunna, så i
gymnasiet läste jag både språk och företagsekonomi. Det var klokt med tanke på vad jag skulle
göra senare i livet.
Aupair i Los Angeles
Ambitiös och målmedveten tog Angelika en
examen med fina betyg. Men det var inte läge
för ytterligare studier utan nu stack hon iväg
från Varberg igen.
– Jag fick jobb som reseledare på bussresor
både till Tyskland och Italien. I Salzbach träffade jag en amerikan som pratade så mycket
om USA att jag inspirerades att söka jobb som
aupair i Los Angeles.
– Familjen hade en 2-åring och en 4-åring,
som i princip överlämnades till mig direkt på
flygplatsen. Det var ett enormt ansvar för mig
som bara var 20, men det ordnade sig och jag
stannade ett år.
– Jag blev god vän med en annan aupairtjej,
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som var från Malmö. Vi utforskade hela södra
Kalifornien tillsammans i hennes bil.
Efter USA-äventyret reste Angelika hem
igen. Varberg var under många år hennes
trygga reträttplats, innan det var dags för ännu
en utflykt. Med sina hopsamlade erfarenheter i
ryggsäcken, kom hon hem för att summera och
ladda batterierna för nya äventyr.
Utbildad frisör
– Den här hemkomsten var lite annorlunda. Jag
bestämde mig för att gå i min mammas fotspår
och utbilda mig till frisör, ett yrke jag kunde ta
med mig överallt. Jag behövde i princip bara en
sax och en kam i bagaget, tänkte jag. Dessutom
hittade jag en utbildning i Brighton, vilket
gav mig ytterligare en chans att komma ut i
världen.
– Efter ett års utbildning flyttade jag hem,
eftersom mamma behövde hjälp i sin Salong
Eva. Vi jobbade tillsammans i några år innan
det började krypa i kroppen igen. Jag åkte på
semester till Turkiet och blev helt hänförd av
detta land, med sin rika kultur och fängslande
historia, på gränsen mellan Europa och Asien.
Turkiet blev sedan Angelikas bas under
en följd av år. Hon fick jobb som värdinna på
semesterhotellet. Något år senare engagerades
hon som underhållare och värdinna på exklusiva
Hillside Beach Club i södra Turkiet.
– Det var nog det roligaste jag gjort!
Leva vid Medelhavet
Här mötte hon också sin förste make. De gifte
sig en nyårsafton på Varbergs fästning och hade
vissa planer på att slå sig ner i Sverige. Det blev
London i stället när maken inte kunde ta sig
in på den svenska arbetsmarknaden. I London
däremot fick båda jobb. Angelika lanserade
olika produkter i taxfreeaffärerna på flygplatsen
Gatwick. Allt fungerade bra utom äktenskapet,

som slutade i en odramatisk skilsmässa.
– Vi växte helt enkelt ifrån varandra. Själv
började jag fundera på en gammal dröm: att
leva vid Medelhavet, t ex i Spanien.
Men då ingrep ödet i form av en kollega på
Gatwick, som tyckte Angelika skulle följa med
och dansa salsa. Dansläraren var en viss Gary
Young.
– Det blev kärlek vid första ögonkastet,
berättar Angelika, som nu ställdes inför dilemmat att informera Gary om att hon skulle flytta
till Spanien, där hon lyckats få ett arbete i
mäklarbranschen.
Glamoröst liv
Ett par veckor fick Angelika klara sig själv på
nya jobbet i Marbella. Sedan kom Gary, som
kunde sköta sina affärer över nätet lika bra där
som i London.
– Jag fick jobba med det mest exklusiva i
fastighetsbranschen, som stod på sin topp vid
den tiden. Det var ett mycket glamoröst liv vi
fick en inblick i. Vi träffade allt från shejker till
fotbolls- och hockeyspelare. Både Mats Sundin
och Fredrik Ljungberg kom och tittade på
lägenheter.
Hösten 2006 började den ekonomiska
nedgången påverka fastighetsmarknaden på
allvar. Efterfrågan svalnade. Genom en bekant
till Gary i London kunde Angelika få arbete
hos en mäklarfirma.
– Trodde det var ett drömjobb, men det
var det inte. En kulturchock när jag jämförde
med arbetet i Spanien. Allt var annorlunda
och inget var bättre i England. Standarden,
stämningen, ja allt. T o m vädret blev svårt att
hantera.
Paret reste till Varberg för att fundera över
livet.
Angelikas mammas salong hade fått ny
ägare, som undrade om inte Angelika kunde

hjälpa till. Samtidigt dök det upp ett erbjudande om ett liknande jobb på Kastrup, som hon
haft på Gatwick.
– Det var jättesvårt att välja. Men en
väninna i London tyckte jag skulle välja Varberg.
Något som kändes tryggt. Ok, tänkte jag. Jag
ger det en sommar. Det var 2007.
Stormtrivdes
– Till min stora förvåning stormtrivdes jag. Det
jag tidigare vänt mig mot älskade jag nu. Det
var charmigt, tryggt och trevligt.
2008 hade Gary avvecklat de projekt han inte
kunde styra över nätet härifrån och kom hit. Vi
flyttade in i en etta.
– I januari i år gifte vi oss på Jamaica,
eftersom Garys pappa kommer därifrån. I
påskas köpte vi mammas gamla salong och
döpte den till Young Hair Salon. Jag har
renoverat, satt min prägel och personliga touch
på lokalen. Vi har kunder som varit med sedan
60-talet, tillsammans med många nya. Det är
helt underbart.
Positiv energi hos Angelika
Angelikas mål är att bygga upp en salong som
ska vara mer än så, en mötesplats dit man kan
komma och dricka kaffe eller något annat och
prata en stund. Träffa vänner och umgås.
– Jag ska fylla min salong med positiv energi.
Samma positiva energi som jag nu känner, när
jag är tillbaka i min hemstad. T o m på den
gata där jag växte upp. Vi köpte det här huset
för några år sedan. Här har jag lekt med barnen
som bodde här då. Och alldeles intill bor min
mamma!
– Nu har jag landat. Vi har landat. Varberg
är nu vår hemstad. Och vi trivs utomordentligt
bra.
– Och salsan håller vi igång med som medlemmar i Varbergs salsaförening!

”Jag ska fylla min salong med
positiv energi. Samma positiva
energi som jag nu känner, när
jag är tillbaka i min hemstad.”

Många härliga upplevelser har Annika samlat på sig från åren i världen. Här bilder från tiden som
underhållare och värdinna på lyxhotell i Turkiet, samt tillsammans med ett glatt gäng skidlärare i Salzbach.
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Varbergs Bostad är bäst
– säger nöjda hyresgäster

Det var full fart på träningen...

Bra service och god tillgänglighet
tycker hyresgästerna att de får i
kontakterna med personalen hos
Varbergs Bostäder. Maria Fredriksson
och hennes kollegor Marina
Andersson och Madelene Andersson
på distriktskontor Syd uppskattar
mötena med hyresgästerna.

De värmde upp, tränade med
klubborna, fick lära sig några
knep för att dribbla - och sen
blev det match.
Skällinge skolas 4:e-klassare
fick träna och spela med och
mot några av stjärnorna i
Superligalaget Warberg IC.

Hyresgästerna har sagt sitt: Varbergs Bostad är den bästa hyresvärden
av alla kommunala bostadsbolag i västra Sverige. Högst betyg av allt får
service och tillgänglighet.
– Jätteroligt. En bra kontakt med hyresgästerna är oerhört viktig för
oss. Just den dagliga kontakten är också det som gör jobbet så roligt,
säger Maria Fredriksson, receptionist på distriktskontor Syd.
Hyresgästföreningen i västra Sverige har
genomfört en ny stor enkätundersökning bland
hyresgäster hos 16 kommunägda och 40 privata
bostadsbolag. Årets undersökning genomfördes
av Statistiska Centralbyrån (SCB) och besvarades
av 10 292 hyresgäster.
Enkäten visar att hyresgästerna i kommunala bolag över lag är mer nöjda med sitt
boende än de som har privata hyresvärdar.
Bland de allmännyttiga bolagen hamnar
Varbergs Bostad i topp med ett indexbetyg på
70 – vilket innebär att hyresgästerna tycker att vi
är ”Mycket bra” på att förvalta våra fastigheter.
De som intervjuats i undersökningen har
14 | Magasin Inne 4 2013

fått svara på frågor som rör nio olika saker som
gäller boendet. Av dessa får Varbergs Bostad
högst betyg av alla allmännyttiga bolag inom
sex olika områden: renhållning, gemensamma
utrymmen, lägenhetsstandard, reparation av
lägenheter, service /tillgänglighet och reparation
av fastigheter.
- Det här är resultatet av en mycket stark
insats av alla som jobbar inom Varbergs Bostad.
Genom att få ekonomin i balans har vi kunnat
öka våra underhållsinsatser med närmare 15
miljoner kronor i år. Det är pengar som behövs i
våra fastigheter för att garantera ett bra boende i
många år framöver, säger VD Ulf Hofstedt.

Är det här några av framtidens
innebandyspelare i WIC ?

Ett område där Varbergs Bostad får i
särklass högst betyg av alla bostadsbolag är
service och tillgänglighet. Här har SCB frågat
hyresgästerna om de tycker det är lätt eller
svårt att komma i kontakt med sin fastighetsskötare/hyresvärd, vilket bemötande man får,
möjligheterna att påverka skötsel och underhåll
i huset och hur snabbt man åtgärdar anmälda
fel. De frågade även om hur väl man informerar
om vad som är på gång i huset när det gäller
förvaltningen. Också här var betyget det allra
bästa.

Varbergs Bostad har ett samarbetsavtal med
den framgångsrika innebandyklubben WIC.
Syftet är att tillsammans verka för en aktiv fritid
för barn och ungdomar i Varbergs kommun.
Avtalet innebär att ett träningspass kan ”lottas”
ut bland fjärdeklassarna i Varberg.
Den här gången var det Skällinge skola som
drog vinstlotten.
– Det var jätteroligt, säger klassföreståndaren Kersti Bengtsdotter. En del av barnen,
nio och tio år gamla, håller på med idrott som
ishockey, fotboll och handboll. Men för många
var det nog första gången de testade innebandy.
– Första halvtimmen fick de instruktioner

...innan det blev kö till varmkorven

hur man hanterar klubban och dribblar. Men
sedan blev det match och då var det allvar!
Efter matchen ville alla ha autografer av
Jim Canerstam, tränare för herrlaget, Magnus
Svensson, som är meste målskytt i Superligan
genom tiderna, Tero Tiitu och Andreas Wahman, tränare för damlaget.
– Och så lottade de ut två matchtröjor med
alla WIC-spelarnas autografer på och en kille
som vann en tröja råkade fylla år samma dag!
Och det är självklart - varmkorven och
läsken efter den svettiga timmen smakade bra.

Alla ville ha WIC-spelarnas autografer
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Alla jourkillarna samlade: Stefan Pettersson, LarsErik Ravn, Lars-Ove Algfeldt, Bernt Karlsson, Leif
Johansson och Lennart Lomander.

Bua Center invigdes
– med julmarknad,
tomtar och fest
En riktig öppningsfest!
När det ”nya” Bua Center invigdes på skyltsöndagen
var det med tal, julmarknad, julklappsutdelning till
barnen - och med flera hundra besökare.
ipptes...

Banden kl

Det är vi som rycker ut
på helgerna!

Leif börjar jouren på nyårsafton
En av dem är Leif Johansson, som jobbat som
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reparatör hos Varbergs Bostad i åtta år och i
jourgruppen de senaste sex-sju åren.
I slutet av månaden börjar han sin jourvecka
på – nyårsafton.
– Jag går på nyårsaftons morgon, säger han.
Det brukar ju vara en helg, precis som på julen,
då det händer en del. Oftast handlar det om
avlopp som är blockerade eller spisar som en
överkokning har orsakat en kortslutning i.
– Ibland kan vi byta strömställaren, i annat
fall ”räddar” vi hyresgästernas matlagning
genom att låna dem en kokplatta.
Annars varierar ruschen på uppdrag med
årstiderna.
– En fin sommardag händer det inte så
mycket eftersom folk i regel är ute.
En sak är gemensam för alla årstider – den
goda kontakten med hyresgästerna.
– De är ju glada och tacksamma att vi
kommer. Det är alltid trevligt att träffa dem
och kunna hjälpa till att lösa problemen.

... och kaninen till barnen.

– Kunderna är idel
positiva, säger
Ica-ägaren Oskar
Albrektsson.

Julafton, nyårsdagen, midsommarafton eller en vanlig
lördagskväll - den här truppen är alltid beredd att rycka ut.
De är sex av Varbergs Bostads reparatörer, som turas om
att klara av nödsituationer som vattenläckor eller stopp
i avloppen hemma hos hyresgästerna.
I trappupgångarna och i Bopärmen finns ett
nödnummer som man ska ringa om något
allvarligt inträffar utanför kontorstid.
Den som ringer hamnar hos SOS Alarm,
som via sökare i sin tur informerar den jourhavande reparatören om namn, adress och felet
som uppstått hos hyresgästen.
Alla i den här jourgruppan kan faktiskt lösa
nästan allt som de kan tänkas råka ut för. Och
skulle det vara något riktigt stort begär de
assistans av sug- eller spolbil.
– De är väldigt kunniga och utgör en
homogen grupp, säger Hans-Emil Lundquist,
distriktschef på Nord. De flesta har varit med
länge, både i företaget och gruppen.
– Under sina jourhelger rör de sig i hela
Varberg, så de har skaffat sig en gedigen
kännedom om företaget och våra fastigheter.

...och sedan kom tomten ...

Flera hundra personer mötte upp till invigning och julmarknad.

RING...
...om allt som kan medföra skador för
människor eller på egendom.
Vattenläcka, stopp i avloppet, krossade fönster, eller el-fel, är några
exempel på nödsituationer.

VÄNTA...
...om det är något som man kan
avvakta med till efter helgen. Har man
två toaletter och det blir stopp i den
ena kan man vänta. Samma sak om
tvätten skulle fastna i maskinen i tvättstugan. Använd felanmälan på
www.varbergsbostad.se vid icke akuta
behov.

Det blåste lite småsnålt den här söndagen,
men det var inget som avskräckte de många
besökarna som ville vara med och fira.
I många år har de väntat på att deras Bua
Center skulle fräschas upp och efter några
månaders renovering blev allting klart lagom
till ”julruschen”.
En av de många som sett fram emot den
här dagen är ägaren till den lokala Ica-butiken,
Oskar Albrektsson.
– Jag tycker man har tagit ett riktigt helhetsgrepp i renoveringen, säger han. Varbergs
Bostad har gjort ett gediget arbete och ingenting
har lämnats åt slumpen.
– Och kunderna är idel positiva. Under
invigningen var det verkligen ”fullt drag” och

alla som var här uppskattade verkligen arrangemanget. Flera personer sa att de hoppades att
julmarknaden skulle bli en tradition.		
Ordförande i Varbergs Bostad, Annsofie
Aurell, invigningstalade innan hon tillsammans
med vice ordförande Rita Wiberg klippte banden.
Och sedan var festen igång
Barnen testade lekplatsen och gjorde paus
bara när tomten dök upp med sin säck med
julklappar till de minsta, som storögt tog emot
presenter.
De vuxna kunde gå in i tälten och värma sig
med fika, julmust och pepparkakor. Eller ge sig
ut på en tipspromenad i området.
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När julen ska
städas ut
Här några nyttiga tips när det blir dags att
städa ut julhelgen.

Beredskap för
en sträng vinter
För ett år sedan låg ett decimetertjockt snötäcke över
vår del av Halland - och Varbergs Bostads snöröjning
hade ryckt ut.
-Vi har samma höga beredskap i år, säger Marina
Nilsson, som bland annat ansvarar för det operativa
arbetet med snöröjning i bostadsområdena.
Ingen vet varken hur kall, sträng eller lång vintern blir. Men
på Varbergs Bostad är personalen alltid beredd på det
värsta.
Och väderrapporterna kan ge besked att beredskapen
ska höjas.
– Ja, vi följer dem och vet vi att det blir en natt med snö,
så kan vi vara igång med snö- och halkbekämpning tidigt på
morgonen.
Nästan allt det arbetet görs av Varbergs Bostads egen
personal.
Marina Nilsson är arbetsledare för en av bolagets två
trädgårdsgrupper och det är mest personal därifrån som
rycker ut.
– Men kommer det mycket snö så deltar även
snickare och reparatörer i arbetet. Sedan har vi inhyrda
entreprenörer som ansvarar för vissa trottoarer och
parkeringsplatser.
Prioriteringar
– Först på vår prioriteringslista står förskolor, butiker och
äldreboenden, säger Marina. 		
– Därefter, med hjälp av våra egna traktorer, öppnar vi
upp alla genomfarter och gångar genom områdena.
– Men väldigt mycket skottar vi för hand. Maskiner
kan vi ju inte använda för att rensa till exempel entréer,
loftgångar och trappor.
Kommer det väldigt mycket snö så tar det lång tid att
genomföra hela arbetet i alla bostadsområden - därför
vädjar Marina Nilsson till hyresgästerna att visa förståelse
för det.
– Vi kan inte börja ploga och skotta på alla ställen
samtidigt, men jag kan lova att vi jobbar hårt och gör vårt
yttersta för att det ska bli bra.

Nytt och kul
för ungarna!

Julpapper
Kastas bland pappersförpackningarna. Snören
och julkort är vanliga hushållssopor som kan gå
i soppåsen.
Plast, frigolit och bubbelplast
Sorteras som plastförpackningar.

Några ord med...
...Peter Rolofsson, 49, som är ny biträdande chef
på distrikt Nord.
Vad har du för bakgrund?
– Jag är född i Varberg och uppvuxen i Apelviken.
Yrkesmässigt kommer jag närmast från Region Halland
där jag en gång började som reparatör. Efter flera år
med kurser och utveckling, slutade jag som drift- och
underhållsingenjör och teamledare för Teknisk Service på
sjukhuset i Varberg.
Hur gick det till när du kom till Varbergs Bostad?
– Egentligen sökte jag motsvarande tjänst för två år
sedan - utan framgång - men efter en omorganisation kom
möjligheten tillbaka i år. Det känns riktigt bra att vara här,
Varbergs Bostad är ett intressant och välskött företag.
Vad ser du som de stora utmaningarna i nya jobbet?
– Delar av vårt fastighetsbestånd är gammalt och det
gäller att få med oss ett bra helhetstänk när vi går in med
underhållsåtgärder.
Och där kommer dina erfarenheter in?
– Jag har varit med om ganska stora ombyggnadsprojekt
och det har jag nytta av här.
Vad innebär ditt jobb som biträdande distriktschef?
– Jag ansvarar för teknisk förvaltning – det vill säga
fastighetsunderhåll och arbetsledning av våra reparatörer.
Hur gör man hyresgästerna nöjda?
– Man ska se till att de har bra kvalitet i sitt boende och en
fortsatt bra nivå på service.

Ljus och marschaller
Värmeljusens hållare och marschaller kastas
bland metallförpackningarna. Ta bort den lilla
vekhållaren i botten.
Glasburkar och flaskor
Går i glasåtervinningen. Locken på burkarna i
metallåtervinning.
Granpynt
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.

» NYHETER FRÅN Varbergs Bostad

GLÖM INTE ATT
SLÄCKA LJUSEN!
Under de här mörka kvällarna är det härligt med
ljusen från adventsstakar eller levande ljus.
Men man måste vara lite försiktig.
Förbättra säkerheten där hemma - här är några
bra tips:
• Tänd inga levande ljus i granen och lägg inte
brännbart material, som till exempel mossa, i
ljusstakarna.
• Kontrollera sladdar till julgransbelysning
och ljusstakar.
• Ljusstakarna där hemma ska inte kunna
fatta eld.
• Ställa inga levande ljus på TV:n och glöm
INTE att släcka levande ljus när du går
hemifrån.
• Gör gärna en kontroll av brandvarnarna.
Ha en riktigt mysig - och säker - julhelg!!!

Julgranen
Eftersom det skiljer sig från område till område
– i en del miljöhus kan granen lämnas, i andra
inte.

Varm bil på tre timmar
En varm bil är skönt men el är dyrt. Därför uppmanas alla
bilägare som använder motorvärmare att inte ha den på för
länge. Vid 10 minusgrader behöver motorvärmaren stå på
högst tre timmar. Finns timer på plats så använd den.
Tack för att du sparar el!

Gott Nytt År – men var försiktig
Så är det dags för en av våra största festkvällar - nyårsafton.
Goda vänner, lite extra lyxig mat, god dryck och fyrverkerier.
Det hör ju till att himlen lyser upp av raketer och andra fyverkeripjäser när klockan slår
00:00 på nyårsnatten.
Men det är tyvärr också en natt när många människor skadas av smällare och raketer.
Varje år är det cirka 300 personer som skadas så allvarligt att de måste uppsöka sjukhus.
Det finns alltså all anledning att vara försiktig:

Lekplatserna hos Varbergs Bostad fräschas regelbundet upp
i takt med att utrustningen slits och behöver bytas ut.

• Alkohol och fyrverkeripjäser hör naturlivis inte ihop.

Under hösten har delar av lekutrustningen på Makrillvägen
i Träslövsläge och på Kv Sanden bytts ut. Intresset var stort
bland alla barn i området för denna julklapp i förtid. Här
kommer att vara full fart när vintern har släppt sitt grepp.

• Håll dig själv och åskådare på behörigt avstånd.
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• Följ alltid instruktionerna som följer med pjäserna och håll aldrig en tänd pjäs i handen.

Sedan ska man självklart tänka på att andra människor och djur kan bli skrämda.
I Varberg gäller generellt att man behöver polisens tillstånd vid större fyrverkerier.
Och i Varbergs Bostads bostadsområden är det inte tillåtet att skjuta raketer och smällare.
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» NYHETER FRÅN Varbergs Bostad

Från och med den 17 februari kan man göra en
intresseanmälan för någon av de 35 lägenheterna
som nu byggs på Lilla Drottninggatan.

Snart kan du anmäla ditt
intresse för Lilla Drottninggatan!

Sune och Brita har flyttat in:

De underjordiska garagen är klara, så nu är det
lätt att följa hur de två husen på Lilla Drottninggatan växer. Och varje vecka händer det mycket
på byggarbetsplatsen mitt i Varberg.		
Intresset är stort. Många tar sig till bygget
för att få en glimt av arbetet på plats - men de
flesta följer med via den webbkamera som ger
”livebilder” dygnet runt på hemsidan
www.varbergsbostad.se
– Vi följer tidplanen och inget oväntat har
egentligen hänt hittills under byggandet, säger
distriktschefen Hans-Emil Lundquist.

Intresseanmälan
Det innebär att de två husen kommer att stå
inflyttningsklara i slutet av 2014.
Men redan från och med den 17 februari
kan man göra intresseanmälan för någon av
lägenheterna.
De kommer då att presenteras på hemsidan
och det är där, eller i Bobutiken, man anmäler
sitt intresse.
För att kunna göra det måste man vara
registrerad i Varbergs Bostads bostadskö. Och
när det väl är dags, är det längst kötid som

avgör vid uthyrningen.
I december publiceras en broschyr med all
tänkbar information och med ritningar över
lägenheterna.
På hemsidan www.varbergsbostad.se går det
bra att förbeställa broschyren. Det går också
bra att göra det i Bobutiken.
Även på Facebook kommer aktuell information
att läggas ut.

”Det är helt underbart!”
Efter 50 år i villa har Brita och
Sune Bengtsson flyttat - några
hundra meter bort till en nybyggd
tvårummare på Sörseäng.
– Underbart - över förväntan,
säger de om sin lägenhet på sjätte
våningen.

Brita
Sune och
llan
lämnar vi
byggd tvåa
för en ny
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I somras följde de bygget dagligen - men nu har
Brita och Sune Bengtsson flyttat in i sitt nya hem.
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I somras berättade vi om pensionärsparet Brita
och Sune som var överlyckliga över att ha fått
en lägenhet i ett av Varbergs Bostads nybyggda
hus på Sörseäng.
Från trädgården i villan de bott i i 50 år,
kunde de skymta byggarbetsplatsen och dagligen tog de en promenad för att se husen ”växa
upp”.
I november återvände Magasin Inne till
Brita och Sune - samma dag som de för första
gången kunde komma in i den lägenhet, som
de sedan flyttade in i månadsskiftet novemberdecember.
Att det kändes spännande för dem och alla
andra som skulle flytta in och därför också var
inbjudna till förhandsvisningen, var inte att ta
miste på.
Och det första intrycket var ganska överväldigande.
– Det var över våra höga förväntningar,
säger Brita.
– Lägenheten är ju ”bara” på 52 kvadratmeter, men med alla stora fönster känns den
mycket större. Ljust och högt och så är det
väldigt vackert med snedtak, det visste vi inte
skulle finnas.

Vacker utsikt
Utsikten från tvåan på sjätte våningen är
betagande.
– Vi ser fästningen, Getterön, Apelviken...
och Sune kan se Påskbergsvallen där Varbergs
Bois spelar hemmamatcher, från två fönster,
skrattar Brita.
De flyttade från en villa till en tvåa. Och det
har bara varit positivt för Brita och Sune.
– Sedan har vi ju vår son Niklas, hans fru
Birgitta och deras barn alldeles i närheten. De
har flyttat in i vårt gamla hus bara ett par
hundra meter bort.
Nu har Brita och Sune börjat ”bo in sig”
i sin moderna lägenhet på Sörseäng. Men de
första intrycken från den där förhandsvisningen
sitter onekligen kvar.
För det var en riktig Superlördag, då i
november.
– Ja, först att få se lägenheten och sen, för
Sune, när hans lag Varbergs Bois klarade sig
kvar i Superettan!

Lilla Drottninggatan blir ett boende för alla generationer.
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Kryssa rätt och vinn Trisslotter!

» Fixa själv

Spar pengar
– byt lysröret själv!

Dags att testa kunskaperna igen. Hitta rätt i korsordet och kom på meningen som bildas i de blå
fälten. Skicka meningen, senast den 14 februari, 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 som har lämnat in rätt krysslösning.

Så här gör du:

1
Lysrör håller länge - men en dag slocknar de.
Det är enkelt att byta ett lysrör och gör du det
själv sparar du pengar.
Reparatören Mathias Sahlin visar hur det går
till.
I stort sett alla Varbergs Bostads lägenheter har lysrör som diskbänksbelysning i köket.
– De kan ha olika längd, men gemensamt för alla är att de, med
bara ett par handgrepp, är enkla att byta, säger ”Salle”, som Mathias
kallas. Det är en ganska enkel operation.
Och så poängterar han att det är viktigt att man även byter
glimtändare när röret ska bytas ut.
– Den lossnar lätt när man vrider den ett kvarts varv motsols.
Det kanske kan tyckas självklart - men det är ändå värt att
poängtera att man ska vara helt säker på att lysröret har svalnat
innan man rör vid det.
– Och står det och blinkar ska man stänga av med ljusknappen
och avvakta till röret har svalnat helt.
Nästan alla större och välsorterade livsmedelsbutiker - som till
exempel Ica Kvantum, Hajen och Coop - bör ha lysrör och glimtändare. Dessutom finns ju byggmarknader att kontakta.
– Man bör ta med sig både lysröret och glimtändaren när man
köper nytt, säger ”Salle”. Det kan vara svårt att läsa det småstilta på
tändaren, så det är enklare att de i butiken får hjälpa till.
Onödig utgift
Det kan finnas lysrör på andra ställen i en lägenhet än vid diskbänken.
– Det kanske sitter i taket, men det är inte vår armatur utan något
som en tidigare hyresgäst monterat. Finns det i taket är det oftast
dubbla rör med serietändare. Men tillvägagångssättet för att byta är
ändå detsamma.
Områdeskontoren får ta emot många samtal från hyresgäster som
vill ha hjälp med att byta lysrör.
– Men ska vi göra det så måste vi debitera, inte bara för glimtändare och lysrör, utan även för den arbetstid vi lägger ner. Det är
hyresgästens eget ansvar att stå för glödlampor och lysrör och när det
är så här enkelt att göra jobbet själv, blir det ju en helt onödig utgift.
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I VISS PR- INBILOTESÄNDE LAR
BOLAGSSIG
FORM

UPPVISAR
DET
SPÄDA
VARBERGSPLAGGET?

• Håll i röret - inte för hårt
- och vrid ett kvarts varv.

VARBERG
BOLLSTEFAN
FÖDD I
VARBERG

SAMMANLÄNKA

ISÄRPLOCKADE

KAN OLYCKLIGTVIS
SITTA I
VÄGGEN

FÖR
70+

• Gör samma sak med
glimtändaren - vrid ett
kvarts varv motsols.

VILL INTE NORDLIGT
GOLFARE DELTASE PÅ
OMÅDE
SKYLT

VITVAROR

RINGA
MÄNGDDUNST ERNA

FARA

73-13

PIPPI

NÅGON

PALESTINAPLATS
VARUMÄRKSSYMBOL
NJUTA

PUNGDJURET
STÄMS I
FÅTÖLJ
SPELKARGA
MANSSTÄMMA OMRÅDEN

INSLAGSPLATS
FÖRTÖRNAD

HAR BRA
FUNGERANDE
STÄDMASKIN
OVANLIG
ÄR RIKA
PÅ JÄRN

3

FRÅNSTRÖMMANDE
EFTER

GÖR GODIS
STUNDOM
FIGUR MED
NALLE PUH

FISKFETT

MORAL

HAR IBLAND STO

RAPPORTERADE

STRECK

INFEKTIONSSJUKDOM

MOSEBROR

KORSAT
MEN INTE
KRYSSAT
SVITEN

CALVIN
KLEIN

PÅ RIKTIGT GAMLA BILAR
F.D.

OMSORG
PÅ INRÄTTNING

AVSER
OKÄND
SKRIBENT
GÅ IHOP

REKLAMARE
IHOP
CENTRALAMERIKASTAT

• Sätt i glimtändaren genom
att vrida åt motsatta hållet.

TA ETT
DOPP

LUANDALAND

FÖRLÖSTE

VREDGAT

JAG
OCH DE
ANDRA

VISA FRÅN TANDVÅRDSTANT
BARNMAT
DRILLAR
I SKYN I
VISA

UPPSLAGSVERK
SUVAR

SKOJ
ÄVJA

IFRÅGASÄTTA

SOVER
SÖTT

UTBILDNING
DESS
KLOSTER
ÄR KÄNT

SOLGUD
LOGI FÖR
SPELARE

POVEL
SIDENTYG

UPPSLUPPET

4

KREDIT

• Sätt i det nya röret på
samma sätt.

SENIORER I
VARBERG

EN
SKÅDISLENA

SKYDDAR

DUPERATS

GNÄGG

RYSSJA

VÄND
EMOT
KORT
ÄR OIDENTIFIERBART

PSALMSVANTE

PUTS AV
FIGUR VID
KIMONOGÖRDEL

BANKRUTTA

FÄ
STILTONKRYP

HONSPETSAR
KILA

SOM
FYRA

PRON.
PILSPORT

VÄSEN

FRÖKENFÖRBUND

ÄR
ALLMÄNNYTTIGT
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» Fem svarar:

Vad betyder julen för dig?
Sindre och Alba Kleveland, 3 resp 5 år:
– Vi önskar oss paket med något kul i. Fast det
kanske inte blir så många i år eftersom vi nyss
köpt hus. Nu har vi var sitt rum. Det är nog den
bästa julklappen. Det ska bli roligt att hälsa på
kusinerna i Norge också. Där äter dom inte
köttbullar på julen. Det är synd för det är det
bästa vi vet. Fast det blir kul ändå.

Helga Andersson:
– Julen betyder jättemycket. Det är ju en högtid
man firat i princip sedan man var nyfödd. Jag håller
gärna på traditionerna, men det är klart att de
förändras med tiden. Man drar bort, lägger till och
anpassar i takt med att man får barn och barnbarn.
Maten är ju det man samlas kring och jag lagar det
mesta själv. Jag tänker gärna traditionellt där också,
men försöker lägga till sådant som är nyttigt och
hälsosamt och inte så fett, som den traditionella
julmaten. Fast lutfisken och skinkan med grönkål
kan man ju inte gå förbi. Men bara på julafton. På
juldagen har vi som tradition en fondue. Ja, julen
gillar jag. Och jag åker absolut inte bort utan njuter
av att fira ihop med de mina här hemma.

Lennart Fredriksson:
– Inte så mycket egentligen, vi
kommer inte att vara hemma, utan
vi flyger till Gran Canaria istället, min
fru Birgitta och vår cairnterrier Morris.
Fast det beror väl inte på julen just,
utan det är istället vintern och mörkret
som vi reser iväg från. Det är tredje
julen nu som vi åker dit och det trivs
vi mycket bra med. Dels är det pålitligt
väder med behagliga temperaturer
på drygt 20 grader, dels är det rimligt
flygavstånd. Thailand tycker vi är
lite för långt bort. Också för Morris
skull, som klarar flygresan mycket
bra och tycker det är hur bra som
helst på Kanariaöarna. Så julafton
firar vi kanske med en Jansson i vår
lägenhet. Lutfisken har vi redan ätit
här hemma tillsammans med våra
närmaste anhöriga.

Therese Kleveland:
– I min familj finns det starka röster för att
resa bort under julen, så det har vi också
gjort de senaste två åren. Tillsammans
med våra två, små barn har vi varit både i
Thailand och på Barbados. Det är ju trevligt
men jag tycker det är viktigt för barnen att
få en känsla för traditionerna i samband
med denna helg. Jag reser gärna bort, men
julen vill jag helst vara hemma. Hemma
är ju Varberg men också Norge där jag
kommer ifrån. Och i år ska vi fira jul hos
släktingar på Vestlandet. Det är bra för då
får vi riktig julmat som tex pinnekött, som är
rökta lammrevben med kålrotsmos och kokt
potatis.

Kjell Eriksson:
– Julen betyder för mig en helg med släkt- och familjegemenskap. Det
finns ju också en kristen prägel över julen. Inte för att vi är mer religiösa
än de flesta, men julottan brukar vi gå på varje år. Det är en fin tradition
denna högtid, en stund som manar till eftertanke. Det kan ju behövas
ibland. Julklappar köper vi naturligtvis, mest till våra tre små barnbarn.
Och på julafton är vi antingen hemma hos oss eller hos något av våra
barn, som bor i närheten av Varberg. Maten försöker vi hålla lite mer
hälsosam än som är traditionellt. Det kan ju absolut vara mycket gott
ändå.

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

