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...Roger Patriksson, platschef
på Peab drift och underhåll
som nu sköter Kungälvsbostäders utemiljöer.

Vilka är ni?
– Vi är en del av det stora byggföretaget Peab som bland annat
bygger vägar och järnvägar. På
drift och underhåll sköter vi om
infrastrukturen. Vi jobbar även en
del med bostadsbolag som
Kungälvsbostäder och tar hand om
deras yttre miljöer.
Vad innebär den uppgiften?
– Det är allt från ogräsrensning
till gräsklippning och snöröjning.
Det kan även handla om underhåll
av lekplatser och plantering av träd
och blommor.
Vad har ni för planer för
utemiljöerna i Kungälv?
– I maj och juni väntar mycket
jobb. Nu växer gräs och ogräs
som mest och det krävs en hel del
ansande och klippande. Vi hoppas
också på att kunna börja använda
en ny metod med hett vatten för att
bekämpa ogräs. Den är miljövänlig, mer arbetseffektivt och ger
bättre resultat.
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augusti deltar Kungälvsbostäder i Kungälvs
Kubbiad i Älvparken.
Kom och heja på vårt lag! Eller
varför inte ställa upp med ett eget?
Tävlingen är öppen för alla.
omslagsbild: Vanessa och hennes
pappa Mattias Lärk prövar cykelrutten Norra Älvrundan.
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FOTO: ANDERS VÄSTLUND

MÅSAR SKA
STÖRA MINDRE
måsarna
ofta mycket väsen av sig. De är närgångna, högljudda och deras spillning
smutsar ner allmänna platser, fasader
och balkonger. Orsaken till att de är mer
aktiva just nu är att måsungarna
lämnar sina bon.

under maj och juni gör

För att få bukt med störande måsar tar
Kungälvsbostäder hjälp av Anticimex och
samarbetar med andra fastighetsföretag
för att få ner kostnaderna.
läs mer:

www.kungalv.se/bygga-bo-

och-miljo

Lek för små
och stora

Fler p-platser
i centrala Kungälv

lekplatsen på
Olserödsgatan har byggts om under
våren och invigdes igen i maj efter
ansiktslyftet. Precis intill den upprustade
lekpatsen har en boulebana anlagts.

p-platserna vid

Borgmästarängen i
centrum har byggts ut. Tidigare fanns det
21 platser och nu finns det 47 stycken.
Där har man även byggt en ny uteplats
och ett grönområde med planteringar.

»Arbetet är ett maratonlopp
och ingen snabb fix.«
BETTINA ÖSTER TUNBERG, NY VD FÖR KUNGÄLVSBOSTÄDER

rättelse: I förra Hemmavids reportage om balkonger hade vi missat
att alla balkonglådor hängde utanför
räcket.
Så får det naturligtvis inte se ut. Det
är viktigt att alla hyresgäster respekterar att blomlådor måste hänga på
insidan av balkongen.

Ändrade öppettider
Kungälvsbostäders kontor är öppet
10 – 12 torsdagen den 19 juni och
stängt på midsommarafton.
Juni – augusti är kontoret och telefonväxeln stängda på onsdagar 16 – 18.
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Succén Fotbollskafé
i Komarken är tillbaka

FRÅGA FÖRVALTAREN
fråga: Min granne både röker och grillar på sin

balkong. Cigarett- och grillrök kommer in i min lägenhet.
Jag kan varken ha balkongdörren öppen eller sitta ute.
Vad kan ni som hyresvärd göra åt detta?

i alla åldrar är
välkomna till Nordmarkens fritidsgård,
som kommer att visa VM-fotboll från Brasilien på sommarkvällarna i juni och juli.
Öppettiderna anpassas
för att visa så många
matcher som möjligt.
Förutom fotbollskaféet kommer personalen ordna aktiviteter som
fotbollsquiz och pyssel för yngre barn.
– Här i Komarken finns ett enormt
intresse för fotboll. Vi har fotbollskaféet vartannat år, och det brukar vara
populärt och uppskattat av ungdomarna,
säger Tommy Berklind på Nordmarkens
fritidsgård.

fotbollsintresserade

svar: När det blir varmare och fler börjar använda
sina balkonger och uteplatser får vi en del klagomål
från hyresgäster rörande hur grannen använder sin
balkong.
Som hyresvärd kan vi inte förbjuda våra hyresgäster
att röka på sin egen balkong men vi vädjar till alla
rökare att ta hänsyn till sina grannar samt att ta rätt på
fimparna. Nedskräpning är inte okej.
Grillning är inte tillåtet på balkongen på grund av
brandrisken som är stor med grillar placerade nära
husväggar och utemöbler. Dessutom stör rök, grill- och
matos. I stället hänvisar vi till våra iordningställda
grillplatser på gården.
Man ska heller inte skaka mattor eller sängkläder
från balkongen så att grannen riskerar att få skräp och
damm på sin balkong. Vid vattning av blomkrukor gäller det att se till vattnet inte blöter ner för någon annan.
Genom att visa sina grannar hänsyn kan alla njuta
av sin balkong eller uteplats i sommar.

Äldre får hjälp att
göra hemmet tryggt
om du är 70 år eller äldre kan du utan
kostnad få hjälp att göra ditt hem säkrare. Personalen på Medborgarservice
kan sätta dig i kontakt med en frivillig
medmänniska som exempelvis kan hjälpa
till med lättare ommöblering, byte av
gardiner, halksäkra mattor eller att sätta
upp brandvarnare.
Ring eller besök Medborgarservice,
måndag till fredag, klockan 8–16.
Telefon: 0303-23 80 10.

besöksadress

Uddevallavägen 1, Kungälv

postadress

Box 698, 442 18 Kungälv
0303 - 23 98 50
0303 - 191 60
info@kungalvsbostader.se

telefon
fax
e-post

FELANMÄLAN ONLINE

www.kungalvsbostader.se

Välj ”Mina sidor” för felanmälan.

Kvinnogrupp satsar på på hälsa
en kvinnogrupp med fokus på kost,
motion och hälsa har dragit i gång i
Komarken. Med stöd från kommunen har
kvinnorna under våren bland annat gympat
med Friskis och Svettis och promenerat
med Naturvandrarna.
Våren har varit en testperiod, men
förhoppningen från kommunen är att

Telefontider
felanmälan, hyror och kontraktsärenden, bostadskö

Vardagar 8.30 –12

Onsdag 16 –18

besiktning och renovering/förvaltare

Vardagar 8.30 – 9.30
Jour utanför kontorstid
Akuta fel, Riksbyggen 
Utelåsning, Safeteam 

verksamheten kommer utökas och fortsätta
utvecklas framöver. Ett av önskemålen
från de deltagande kvinnorna har varit att
ordna simskola, vilket kan ske i höst.
för mer information och anmälan kontakta Tommy Berklind på
tommy.berklind@kungalv.se.

Besökstider
felanmälan, hyror och kontraktsärenden, bostadskö
Vardagar 10 –12 och 13 –15 
Onsdag 16 –18
besiktning och renovering/förvaltare

Onsdag: 16 –18

0771- 860 860
031- 80 24 80

HEMMAVID GES UT AV KUNGÄLVSBOSTÄDER • Ansvarig utgivare: Bettina
Öster Tunberg. Redaktion: Linda Winstedt, Bettina Öster Tunberg, Johan
Svensson och Peter Schülén. Produktion: Medialaget AB. Tryck: Ale Tryckteam
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Är det något du undrar över – skriv till
johan.svensson@
kungalvsbostader.se
eller skicka ett
vykort till
Kungälvsbostäder,
Johan Svensson,
Box 698,
442 18 Kungälv.



Onsdag 16 –18

Trygghetsjouren, Securitas 
010-470 10 00
Vardagar 22 – 06 och helger dygnet runt.

NÄSTA NUMMER SEPTEMBER 2014
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Snart står KUNGÄLVS FÖRSTA TRYGGHETSBOENDE
klart. Där kan du bo i egen lägenhet med möjlighet
till samvaro och aktiv fritid, personal i huset och
nära till vårdcentral.

TRYGGT

socialt och nära

just nu pågår bygget av trygghetsboendet
Orren i Komarken. När det är klart för inflyttning
i februari-mars nästa år finns 47 ljusa och tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre som vill ha
ett tryggt och bekvämt boende.
– Vi har lagt stor omsorg vid att lägenheterna
ska kännas rymliga och luftiga. De är anpassade
så att det finns plats och svängradie för rullstol,
berättar Görel Steg på Liljewall arkitekter som har
ritat boendet.
De flesta lägenheter är på två rum med köksdel,
men det finns också större. Takhöjd och fönsterhöjd är generösare än normalt och alla lägenheter
har egen balkong, uteplats eller terrass. I hall,
vardagsrum, sovrum och kök är det ekparkett och
badrummen har helkaklade väggar och klinkers.
för att ge variation och för att det ska vara

lättare att orientera sig har våningsplanen olika färg
och exempelvis dörrar och hissar har starka färger.
Trygghetsboendet vänder sig till personer som
har fyllt 70 år. För sambor, makar eller syskon
räcker att en har fyllt 70 år. Tanken är att öka
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möjligheten att bo kvar i en egen lägenhet så länge
som möjligt och vid behov av hemtjänst, som kommer att ha sina lokaler i huset, anlitas de precis som
vanligt via kommunen.
som en extra service finns det personal, en
trygghetsvärd/värdinna, två timmar om dagen i
boendet. I de gemensamma utrymmena, ett kök
och en samlingssal finns alla möjligheter att laga
mat tillsammans, hitta på aktiviteter och umgås för
de som så önskar. Det finns även gemensam tvättstuga och friskvårdslokal. Utanför entrén finns en
gemensam trädgård med mycket grönt, mötes- och
sittplatser, boulebana och konstverk.
– Trygghetsboendet ligger inte långt från vårdcentralen på Nordmannatorget. Att ha nära till
vårdcentralen vet vi är uppskattat av många äldre,
säger Görel Steg.
Mer information finns på www.kungalvsbostader.se, där kan du också anmäla ditt intresse för
lägenheterna.
text: birgitta lagerlöf
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Om lite mindre än ett år är trygghetsboendet Orren klart för inflyttning.

ILLUSTRATION: LILJEWALL ARKITEKTER

TRYGGHETSBOENDET ORREN I KOMARKEN
Antal: 47 lägenheter, varav 13 LSS-boenden.

Inflyttning: Februari – mars 2015.

Storlek: 44 – 78 kvadratmeter.

Intresseanmälan: Via Kungälvsbostäders vanliga

Preliminär hyra: 6 400 – 1 000 kronor beroende

bostadskö på www.kungalvsbostader.se.

på storlek.

Kontakta kundtjänst, 0303-23 98 50 om du inte har

Förmedling av lägenheter: Juni – juli 2014.

tillgång till internet.
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En varm vind i ansiktet och tid att upptäcka oväntade saker
utmed vägen. Det finns knappast ett bättre sätt att uppleva sommaren
än från en cykelsadel. Följ med Hemmavid på en tur runt älven!
TEXT: KENTH LÄRK • FOTO: KENTH LÄRK & ANDERS VÄSTLUND

Hemmavids reporter Kenth Lärk tog med sig sin son Mattias och sina barnbarn Vanessa och Valerie för provköra cykelturen Norra Älvrundan.

Hemmavid rullar ÄLVEN
V
i började med att besöka prosten Bergfelt. Eller rättare sagt den trädgård som
han för cirka 100 år sedan lämnade efter
sig vid Västra gatan. Att vi hamnade just där har sin
naturliga förklaring.
Bergfeltska trädgården är nämligen startpunkt
för den cykeltur som kallas Norra Älvrundan.
Redan på 1800-talet beskrevs trädgården som en

6

av stadens idyller och det stämmer fortfarande.
Massor av blommor och en fin utsiktsplats.
det känns lite frestande att redan nu plocka

fram medhavd fika, men det duger inte när man
har 23 kilometers cykling framför sig. Först 300
meter längs Västra gatan, vänstersväng in på Östra
gatan, sedan 500 meter och därefter 200 meter
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Norra
Älvrundan

Norra Älvrundan är
den rutt Hemmavid
har prövat. Den är
23 kilometer och
sträcker sig från Fästningsholmen i söder,
förbi Marieberg och
Dösebacka upp till
Romelanda i norr.
Färden tillbaka går
via Prästvägen och
Löstorp.
sevärdheter :

✔ Bergfeltska

trädgården
✔ Mariebergs

naturreservat
✔ Dösebackaplatån
✔ Romelanda kyrka
✔ Kringledammen

Södra
Älvrundan

runt
längs Mariebergsliden. Den karta över rutten som
finns på Kungälvs hemsida är exakt och bra. Det
är i princip omöjligt att köra fel om man följer
den. Men lika bra att säga det direkt – merparten
av den här rundan går på bilvägar. Låt er ändå inte
avskräckas. Vi behövde bara samsas med ett fåtal
bilar längs vägen.
Nu cyklar vi norrut längs älven och med facit

i hand tycker vi nog att detta är den vackraste
sträckan. Dessutom är det enbart snälla uppförsbackar.
i Mariebergs naturreservat som
är en uråldrig jordbruksbygd med hagmarker och
stora lövskogar. Här finns massor av olika växter
att upptäcka för den som är intresserad. Den som
vi befinner oss

Södra Älvrundan är
30 kilometer och
går från Ytterby till
Kornhall via Ulvesund, mot Kärna,
med en avstickare
mot Överön, tillbaka
till Kärna, via Stabyvägen till Kanehall
och slutligen norrut
tillbaka till Ytterby.
sevärdheter :

✔ Skärmanlägg-

ningen vid Ormo
✔ Harestads kyrka
✔ Burås kvarn
✔ Niklas Bladhs

cykelväg
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vattnet att välja bland. Till exempel på Häljeröds brygga där det finns ett bord med bänkar.
Turens längsta backe är den från Diseröd och
upp till Romelanda kyrka och hur attackerar
man en längre uppförsbacke? För oss är det
självklart – gå av och led cykeln. Men lugn, det
finns flera bänkar där man kan sätta sig och vila.
Romelanda kyrka är absolut värd ett besök.
Inte minst för de vackra takmålningarna. Här
kan man beskåda både Yttersta Domen och
Helvetet.
och vi trampar vidare
i ett jordbrukslandskap med kohagar och
vackra gårdar.
Plötsligt befinner vi oss på klassisk idrottsmark. Här ligger Kareby IS klubbstuga med
Kringledammen där det spelats många bandymatcher genom åren. Kringledammen är för
övrigt en sjö som grävdes för hand under första
världskriget. Efter att ha svängt vänster mot
Löstorp känns det som att vi är på väg hemåt.
De sista kilometrarna från Munkegärde trampar vi på cykelvägar.
Slutrapport – en cykelutflykt som vi gärna rekommenderar. Vi gjorde oss ingen brådska. Det
tog närmare fyra timmar med fika och tillfälliga
stopp för att kolla intressanta saker.
därefter bär det utför

vill ha extra motion kan ställa cykeln och ta
en promenad upp till utsiktsplatsen på det 60
meter höga Mareberget.
gård med anor från
1500-talet och fortsätter vår cykeltur längs
älven. Dösebacka är väl mest känt för sitt
stora sandtag som numera är nedlagt. En del
övergivna byggnader finns kvar från tiden då
verksamheten blomstrade. År 1931 gjordes det
för övrigt ett fynd av en mammutbete
i sandtaget.
Nu börjar det bli läge att ta en fika för snart
börjar stigningen upp mot Diseröd och Romelanda. Det finns många fina platser alldeles vid
vi passerar mariebergs

Så fixar
du punkan
Att laga en punktering
själv behöver inte ta mer
än en kvart.
Så här gör du:
Montera av slangen från
cykeln och hjulet. Kör in
däckavtagarna mellan
däcket och fälgen på
cirka 15 centimeters
avstånd. Skruva loss det
som hindrar ventilen att
åka igenom fälgen. Ta
loss slangen.
Slipa med fint slippapper runt hålet för att
rugga upp gummit. Stryk
på speciellt lagningslim,
vänta fem minuter och
sätt på en lagningslapp.
För först in ventilen
genom fälgen och montera sedan resten. Se till
att slangen inte kommer
i kläm mellan fälg och
däck.
Källa: cyklister.se

Delta i vår stora
teckningstävling för
barn upp till 10 år!
Plocka fram ett stort vitt papper och massor av färgglada pennor. Hur skulle vi kunna bo om bara fantasin bestämde? Är det i en jättestor luftballong, eller
kanske i ett slott med torn och tinnar mitt i skogen?
Du som förälder får gärna skriva vad barnet har
ritat på baksidan av teckningen. Ofta finns det fantastiska berättelser bakom varje penseldrag!
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Glöm inte att skriva namn och telefonnummer på
teckningen. Senast den 1 augusti vill vi att du skickar
din teckning till: Kungälvsbostäder, Box 698, 442 18
Kungälv. Märk kuvertet med: ”Teckningstävling”.
1:a pris: Fyra presentkort till Trappans biograf.
2:a och 3:e pris: Två presentkort till Trappans biograf.
Vinnande teckningar publiceras i Hemmavid.

HUR
SER DITT
SAGOHUS
UT?
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Solen sken ikapp med barn och vuxna på årets
KOMARKENS DAG. Hoppborgar, brandbilar, uppträdande
och ostbågetävling var bara några av sakerna som lockade.

EN DAG FÖR ALLA

FOTO: MARIA LAGERGRÉEN

Jasmina Stanisavljevic och
Oscar Jansson sommarjobbar som valambassadörer: Om man inte röstar
funkar inte demokratin”.

Under ett tält står Zahra och säljer jordgubbar från
JA-butiken. ”De är jättegoda – vill du ha en låda?”

Anton och David står och småpratar medan de håller koll på sina
barn som är inne i hoppborgen.
Carol är på Komarkens dag ”Det är jätteroligt med en sådan här familjefest där man kan träffas från alla olika delar av Komarken”, säger David.
med sin extramormor Gun.

Garanterat 25 grader i vattnet. Oavsett väder.
Så kan ditt sommardopp vara på Simbadet.
Precis som tidigare år bjuder Kungälvsbostäder
sina hyresgäster på rabatterade
tiokort på Simbadet.

skar
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m
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o
Skön badbsostäder!
Kungälvs

R A B AT T K U P O N G S I M B A D E T

✂

Denna rabattkupong berättigar boende hos Kungälvsbostäder till rabatterat pris vid inköp av klippkort
på Simbadet. Klippkortet gäller för tio besök. Öppet fr.o.m. 14/6 – 15/8. Pris: Vuxen 250 kronor
(ordinarie pris 300 kr), ungdom 7–16 år 100 kronor (ordinarie pris 150 kr). Barn 0 – 6 år går in gratis.

KLIPP
UT
OCH
TA ME
D!

Namn: 								Öppettider Simbadet
								Vardagar 10 –19:30
Postadress: 							Lördag –söndag 10 –16:30
								Stängt midsommarafton
Lägenhetsnummer: 							och midsommardagen.
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LÄR DIG
SIMMA I
SOMMAR!
Kungälvs simsällskap arrangerar simskolor
runtom i Kungälvs
kommun.
Mer information
finns på www.
kungalvsim.se/
Page/160941
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Bettina
Hon känner sig som en hemvändare. Tillbaka i uppväxtstaden
är hennes uppgift att ta hand om
och skapa nya bostäder åt Kungälvsborna. Bettina Öster Tunberg
är Kungälvsbostäders nya vd.
Det är fredagseftermiddag och korridorerna ligger lugna. Då och då tittar någon
in genom dörren till Bettina Öster Tunbergs rum för att
önska trevlig helg.
Hon är ny vd på
Kungälvsbostäder.
Men Kungälv är inte
nytt för henne.
– Jag har en
speciell känsla för
den här platsen. Det
är något djupt rotat
som är svårt att sätta
fingret på. Här bor
mina föräldrar och
här har jag växt upp,
säger hon.

”Människors
hem
är inte
vilken
vara som
helst”

fastighetsförvaltning
inte ett självklart val av bransch. Snarare
ett resultat av slumpen. Men efter många
år som bland annat vd för Hjällbobostaden och distriktschef på Poseidon är det
numera ett medvetet val.
– Människors hem är inte vilken vara
som helst. Det finns ingen viktigare produkt och som fastighetsförvaltare får jag
förmånen att hjälpa människor med ett
primärt behov. Det är inte svårt att känna
att det är ett viktigt jobb, säger hon.

för bettina var

När Bettina Öster Tunberg erbjöds platsen som vd för Kungälvsbostäder tvekade hon inte en
sekund. ”Det kändes helt rätt”. 			
FOTO: ANDERS VÄSTLUND

10

2/14

tar plats i vd-stolen
Tiden som vd för Hjällbobostaden var
betydelsefull för Bettina. Det var en skola
och en läroperiod. Hjällbo består enbart
av miljonprogram och krävde omfattande
renoveringar. Även om Kungälv ser annorlunda ut tror Bettina att erfarenheten
kommer till användning i det nya jobbet.
– Renoveringsprojekten i Hjällbo
krävde ett gott samarbete med de boende
och jag byggde upp ett förtroende genom
att möta hyresgästerna i deras egen stads-

del. Det vill jag göra även här, säger hon.
Bettina beskriver sina planer för Kungälvsbostäder som en balansgång mellan
att ta hand om äldre fastigheter och att
bygga nytt.
– Det här är ett maratonlopp och ingen
snabb fix. Ett arbete som bygger på goda
relationer med våra hyresgäster. Jag hoppas att de ska känna att vi är tillgängliga,
rättvisa och lyhörda.
text: åsa rehnström

BETTINA ÖSTER TUNBERG
Ålder: 54 år.
Bakgrund: Varit vd för Hjällbobostaden och distriktschef på Poseidon.
Familj: Gift och två barn.
Intressen: Springer, cyklar och paddlar havskajak.
En perfekt söndag: ”När mina barn
Alexandra och Oliver är hemma och
vi äter middag hela familjen tillsammans.”

HYRESKRYSS

 KLIPP HÄR

I Hemmavids hyreskryss kan du vinna 1 000 kronors hyresavdrag! Vi drar en vinnare bland inskickade tävlingsbidrag.
Grattis Carina Bremetz, Kungälv, som vann förra numrets kryss.

✂

Blomstercheckar på 100 kronor vanns av Anita Larsson,
Kungälv, Emelie Axelsson, Kungälv och Evy Wahlström, Kode.

FYLL I RÄTT SVAR OCH SKICKA SEDAN IN TALONGEN

A. Hur många fler
p-platser har anlagts vid
Borgmästarängen?
1. 25 stycken
X. 26 stycken
2. 27 stycken

RÄTT RAD:

A.

B. Hur lång är
cykelrutten
Norra Älvrundan?
1. 20 km
X. 23 km
2. 25 km

B.

C.

C. Vilket företag tar
hand om Kungälvsbostäders utemiljöer?
1. Peab AB
X. Fastighetstjänst AB
2. Green garden AB

D.

D. Hur många nya
E. Hur högt är
lägenheter finns i trygg- Marberget i Mariehetsboendet Orren?
bergs naturreservat?
1. 19 stycken
1. 60 meter
X. 25 stycken
X. 66 meter
2. 47 stycken
2. 72 meter

E.

plats
för
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Klipp ur talongen och frankera den. Svaret ska vara oss tillhanda
senast den 25 augusti 2014. OBS! Endast en svarstalong/hushåll.

442 18 kungälv
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box 698
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GÖTEBORGS
POSTREGION
Porto betalt
Port paye
410 013 800

B

Vid obeställbarhet, var god
returnera tidningen till:
Kungälvsbostäder
Box 698, 442 18 Kungälv
Meddela ändrad adress!

TILL SIST FRÅN KUNGÄLVSBOSTÄDER

”Att duka upp en lunch
i gröngräset är svårslaget”
att uppleva sommaren från en cykelsadel låter i mina öron
som en fantastisk god idé! Efter att ha tagit del av Hemmavids
reporter Kenths reportage om hur han tillsammans med sin son
och sina barnbarn tog sig runt Kungälv på cykel bestämde vi
på Kungälvsbostäder att även vi vill slå ett slag för glädjen att
upptäcka hembygden på två hjul. Därför kommer Kungälvsbostäder i nästa nummer av Hemmavid att lotta ut en mängd
olika cykeltillbehör som kan komma väl till pass inför kommande
cykelturer.
Ett tips är att hämta en av kommunens fina cykelkartor som
informerar om alla cykelvägar inom kommunen. De är små och
behändiga att bära med sig och du finner dem bland annat hos
Medborgarservice.

för att det ska vara lätt att
ta sig fram både till fots och till cykel. Därför satsas det stort
på att bygga ut cykelvägnätet. Vill du veta mer så kan du gå
in på www.kungalv.se/cykling. Där finner man bland annat
kommunens utbyggnadsplan för cykelvägar. Och du – glöm inte
hjälmen i sommar!

i kungälv arbetar kommunen

mitt upp i sommaren och jag
hoppas att det ges många fina tillfällen för er alla att njuta av
skön värme, kanske med picknickskorg ute i naturen. Kungälv
bjuder på otroligt många vackra utflyktsmål. Att duka upp en
lunch i gröngräset på Fästningsholmen eller uppe på Fontinberget är svårslaget.
För er som väljer att sitta på balkongen,
egna uteplatsen eller på gården hoppas
vi att på sikt kunna bjuda in naturen till er
istället. Detta gör vi genom en långsiktig
satsning på våra gårdsmiljöer som
vi kommer att utveckla under de
kommande åren.
Med dessa rader om
sommar, sol och cykelsadlar
önskar jag er alla en riktigt
fin sommar!

när ni läser dessa rader är vi

BETTINA ÖSTER TUNBERG
Vd Kungälvsbostäder

Hallå där,
Elin Schack
Du börjar snart ett
vikariat som fastighetsförvaltare på
Kungälvsbostäder.
Vem är du?
– Jag är 27 år och
utbildad fastighetsFOTO: PRIVAT
skötare på Fastighets- Elin Schack
akademin. Tidigare
har jag arbetet tre år på Poseidon. Jag bor på
Hisingen med min Jack Russel-hund som tar upp en
stor del av min fritid.
Berätta om dina arbetsuppgifter!
– Jag kommer att jobba mycket med avflyttningsbesiktningar. Det vill säga att kontrollera lägenheterna
när någon flyttar ut och någon annan in. Jag kommer
också bedöma underhållsbehov. Några vill kanske få
omtapetserat och andra byta golv. Då gäller det att
avgöra om och när det kan bli aktuellt. En annan del
av jobbet är boendemöten och att regelbundet träffa
boende för att svara på och diskutera olika frågor.
Än så länge är jobbet väldigt nytt och min roll kommer att utvecklas under årets gång.
Vad ser du mest fram emot med ditt nya jobb?
– Kontakten med hyresgästerna. Det är den som
driver mig. Att finnas tillgänglig och lyssna på deras
behov och hjälpa till med förändringar och åtgärder
på ett bra sätt. För mig är det viktigt med ett gott samarbete där så många som möjligt är nöjda. Om man
som boende är missnöjd är det inte lika lätt att byta
hyresvärd som det är att byta till exempel teleoperatör. Det är människors hem vi jobbar med. Det gäller
det att ha respekt för.

