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Halloweendisko
av unga för unga

Helande samtal
för familjer

Tillsammans tänker vi

brandsäkert

.se

Ny vd utsedd

styrelse har
utsett Bettina Öster Tunberg till ny verkställande direktör då företagets
nuvarande vd Bo Genvad går
i pension våren 2014.

kungälvsbostäders

fråga förvaltaren

Förstudie
utökas ytterligare
av 2013 anlitades Rotpartner för att genomföra en förstudie av
fastighetsbeståndet i Gula Komarken.
Avsikten var att studien skulle ligga till
grund för beslut angående omfattningen
av framtida renovering.
Som en del av förstudien genomfördes
i april besiktningar av ett antal badrum
och kök med tillhörande försörjnings
system. Det visade sig att Gula Komarken
kanske trots allt inte var det område som
var mest akut och förstudien utökades till
att omfatta samtliga bostadsområden
i Komarken.
I slutet av maj spolades och filmades ett urval av stammar och ett antal
lägenheter på Orren 14, Orren 16 och
Rapphönan besiktigades under juni.
I oktober fick Kungälvsbostäder ta del
av resultatet och nu har det beslutats
att förstudien ska utökas till att även
omfatta Fontin, Tvetgatan och Centrum.

fråga: Ni installerar något som kallas Aptus i många fastigheter.

Vad är det och vad är det bra för?
svar:

Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig trygga i sitt
boende och jobbar kontinuerligt med att höja säkerheten i våra
fastigheter, bland annat genom att förbättra fastighetens skalskydd.
Aptus är ett nyckelfritt låssystem där man använder en programmerbar låsbricka i stället. Det enda sättet att komma in i fastigheten
är med sin låsbricka eller att bli insläppt via porttelefon.
Fördelen med detta system är att det är lätt att spärra en bricka
som kommit bort till skillnad mot vanliga nycklar som är lätta att
kopiera, ofta kommer bort eller hamnar i orätta händer. Detta
innebär att vi slipper onödiga och dyra cylinderbyten.
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Centrum

Olseröd/Munkegärde

Övre Komarken

Fontin
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SCB-statistik från december
2012 är det så här många personer
under 20 år som bor i några av våra
olika områden.
Barntätast är det i Olseröd/Munke
gärde där 35 procent av de boende
är under 20. I centrum är endast fyra
procent av de boende under 20 år.
Av alla våra områden bor det flest
barn på Kongahällagatan 80 –118,
198 stycken.
enligt

Öppettider i jul/nyår
Måndag 23/12, kontoret stänger kl 12.
Tisdag 24/12, stängt
Onsdag 25/12, stängt
Torsdag 26/12, stängt
Måndag 30/12, kontoret stänger kl 12.
Tisdag 31/12, stängt

Nytt nummer till
Trygghetsjouren
Trygghetsjour nås nu på
010-470 10 00.

securitas

Anders Finn och Peter
Angberg från Bohus räddningstjänst
förbund.

foto: anders västlund

2

När kompletteringen är gjord lämnas ett
beslutsunderlag till styrelsen som föreslår
vilka åtgärder som är nödvändiga och
när dessa måste sättas in.

»Förvara aldrig något löst eller
brännbart i trapphuset.«

just nu pågår ytterbelysningsprojekt
på flera ställen i Komarken och Fontin.
Nya energisnåla LED-lampor har bland
annat satts upp vid parkeringen på Gråbrödragatan 1–7 och 2–28.
– Under nästa år kommer vi att bygga
vidare på belysningsprojektet. På hela
Storken kommer vi att komplettera all
äldre utebelysning med de nya LEDlamporna, säger Johan Svensson, förvaltningschef på Kungälvsbostäder.
Det var när Kungälvsbostäder genom
förde trygghetsvandringar med de
boende i området som önskemål om
förbättrad belysning framkom. Något
som nu alltså gått i uppfyllelse.

besöksadress

Förändringar i planerat underhåll 2013
gula komarken

– Installation av port
telefoner och Aptuslås flyttas fram till 2014.

– Upprustning av lekplatser
flyttas fram till 2014.

– Balkongrenoveringen
flyttas fram till februari-mars 2014.

– Köksrenovering
påbörjas ej 2013, planerad till 2014 för
Kongahällagatan 30 –32. Renoveringen
är beroende av förhandlingar med Hyresgästföreningen som pågår just nu.

centrum – Behovet av badrumsrenovering på Gamla Gärdesgatan 22 har
omvärderats.

olseröd

nedre komarken
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Är det något du undrar över – skriv till:
johan.svensson@
kungalvsbostader.se
eller ett vykort till
Hemmavid, Johan
Svensson, Box 698,
442 18 Kungälv.

Nya lampor uppe

Anders finn, bohus räddningstjänstförbund

rapphönan

omslagsbild:

Ett antal fastigheter i Komarken har fått
sina badrum besiktade.

En av de nya energisnåla lamporna.

Tvättstugor byggs
på Orren 14

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.

byggs just nu mellan
låghusen på Kongahällagatan 90 – 118.
De nya tvättstugorna är beräknade att
vara klara i januari.

två tvättstugor
Foto: Maria Lagergréen

Andel boende under 20 år

illustration: Maria Lagergréen

Var bor flest barn?

Foto: rob vanstone/valentin & byhr

i början

Dennis Andersson och Johan Lidström från
Ängegärde bygg anlägger de nya tvätt
stugorna.

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 

besiktning och renovering/förvaltare

Onsdag: 16 –18

0771- 860 860
031- 80 24 80

Hemmavid ges ut av Kungälvsbostäder • Ansvarig utgivare: Bo Genvad.
Redaktion: Linda Winstedt, Bo Genvad, Johan Svensson och Peter Schülén.
Produktion: Medialaget AB. Tryck: Ale Tryckteam
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Besökstider
felanmälan, hyror och kontraktsärenden, bostadskö
Vardagar 10 –12 och 13 –15 
Onsdag 16 –18


Onsdag 16 –18

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

nästa nummer mars 2014

3

Isam Alhajjaje, Mikael Vaihela och Jones Rajabi
från Bohus räddningstjänstförbund var med på brand
inspektionen på Nunnegårdsgatan.

Ett glömt ljust eller en torrkokad kastrull kan få förödande
konsekvenser. Men genom att tänka efter före kan risken
för att det uppstår en brand minskas kraftigt.

Brandsäkerhet i fokus
E

”Ingen
ska dö
eller
skadas i
bränder.”
4

n solig höstdag är det brandinspektion på
Nunnegårdsgatan. Fem personer från
Bohus räddningstjänstförbund och Kung
älvsbostäders förvaltare Peter Schülén ska gå igenom
de tre fastigheterna och se över brandsäkerheten.
Översynen har flera syften. Dels handlar det om
att kontrollera att det inte står lösa föremål i källare,
vindar och trapphus, dels kontrolleras rökluckor och
brandceller. Men inspektionen handlar framför allt
om att ha ett förebyggande brandsäkerhetsarbete.
– I Sverige har vi en nollvision som går ut på att
ingen människa ska dö eller skadas i bränder. Det är
genom att arbeta tillsammans med fastighetsägaren
som vi kan göra verklig skillnad för att nå målet,

säger Anders Finn, enhetschef förebyggande avdel
ningen på Bohus räddningstjänstförbund.
– Det är väldigt bra att känna till hur fastig
heterna ser ut, hur vi kan ställa bilarna, hur vi kom
mer åt de olika lägenheterna och att ha en dialog
med fastighetsägaren om hur huset är byggt, säger
brandman Peter Angberg.

för kungälvsbostäder är inspektionen en hjälp

i det förebyggande brandsäkerhetsarbetet. Genom
att gå igenom fastigheterna med räddningstjänsten
och ha en öppen dialog får de idéer om vad som
kan förändras för att förbättra brandsäkerheten,
och hur eventuella åtgärder bör prioriteras.
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– Visst finns det alltid saker att göra, man måste
ha de byggregler som gällde när huset byggdes
i åtanke när man ser över brandsäkerheten. Men
om vi vet hur det ser ut är det lättare att veta hur vi
ska agera om det värsta händer, säger Anders Finn
och Peter Schülén nickar instämmande.
– Det är väldigt bra för oss att kunna göra detta
tillsammans med räddningstjänsten. Och att vi
får hjälp att prioritera bland åtgärderna så att vi
fokuserar på rätt saker.

under brandinspektionen öppnas dörrar

och vindar. Det klättras på stegar och kikas på
tillgänglighet, utrymningsvägar och rökluckor.
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”Hur ska man evakuera på bästa sätt?” Brandmännen resonerar över olika
lösningar.

text: Maria Lagergréen
Foto: Anders västlund

förebyggande säkerhetsarbete
Under hösten har Kungälvsbostäder och Bohus Räddningstjänst
förbund gått igenom några av Kungälvsbostäders fastigheter som
en del i Kungälvsbostäders förebyggande brandsäkerhetsarbete.
Syftet med genomgången är:
• att räddningstjänsten ska få en god bild av fastigheten.
• att uppmärksamma eventuella brister i brandskyddet och
åtgärda dem.
• att upprätta en handlingsplan för att ytterligare förbättra
brandsäkerheten i fastigheterna.
• att uppmana hyresgästerna att tänka brandsäkert.

5

Samlivet är inte alltid en dans på rosor.
Men par som har svårt att kommunicera
eller andra problem kan få hjälp hos
kommunens familjerådgivning.

Att dokumentera hur det ser ut är en viktig del av inspektionen.

26

gånger om dagen
rycker räddningstjänsten ut till en
brand i byggnad i
Sverige. Anledningen är ofta tekniskt
fel, glömd spis eller
anlagd brand.

Bakom en av dörrarna möter vi Christer Edlund
som är fastighetsskötare på Nunnegårdsgatan. Han
har som uppgift att sköta den löpande kontrollen av
fastigheterna. Det handlar mest om att se till så att
det inte står några lösa föremål i trapphus, källare eller
vindsgångar.
– Det hindrar vid en utrymning, är i vägen om vi
måste gå upp för att släcka en brand och kan dess
utom stå i vägen om någon av hyresgästerna blir sjuk
och måste bäras ner på bår. Man ska helt enkelt
aldrig förvara någonting löst eller brännbart i
trapphuset, säger Anders Finn, Peter Schülén och
Peter Angberg i kör.

• Torrkokning kan inträffa om en spisplatta slås på av misstag eller om man
glömmer en kastrull på spisen. Torrkokning kan orsaka brand genom att
matrester fattar eld och att lågorna sedan sprider sig till fläkt eller annan
köksinredning. Vid torrkokning kan den giftiga gasen kolmonoxid bildas.

• Om det börjar brinna i en kastrull – lägg på locket eller täck med en

brandfilt eller liknande. Släck inte med vatten eftersom det kan leda till
att lågorna flammar upp.

• Fett från spisfläkten kan också börja brinna. En brand på spisen eller

värmen från en bortglömd kastrull kan få fettet i spisfläkten att smälta och
droppa ner och ta eld, vilket kan gå mycket snabbt.

6

parsamtal

RÄDDA – LARMA
– VARNA – SLÄCK

– Vi utgår alltid från vad paren själva vill ha hjälp
med. Det vanligaste är att de har svårt att kom
municera och lösa konflikter. Men det kan också
vara till exempel sexuella problem eller otrohet.
De flesta som kommer hit vill fortsätta att leva
tillsammans, säger Kerstin Berfenhag, auktoriserad
familjerådgivare.

• Många bränder orsakas

av levande ljus. Var
noggrann med att släcka
ljusen när du lämnar
rummet och ställ dem inte
nära något brännbart.
Tänk på att inte ställa
värmeljus för nära varandra och att de blir
varma undertill.

familjerådgivningen är grannar med Kungälvs

• En pulversläckare och brandfilt är bra att

ha hemma. Men se till att de är lättåtkomliga och att alla i hushållet vet var de finns
och hur de fungerar.

• Om det värsta händer och det börjar

locket på vid spisen

Helande

Kungälvsbostäder har satt upp brandvarnare i
alla lägenheter. De har en livslängd på 10 år
och man behöver inte byta batterier i dem. Om
brandvarnaren piper är det viktigt att göra en felanmälan, säger fastighetsskötare Christer Edlund.

brinna i din lägenhet är det viktigt att ta sig
ut så snart som möjligt. Stäng alltid dörren
efter dig för att minska risken för att röken
sprider sig i trapphuset.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

• Ett bra brandskydd består av både tek-

niska och organisatoriska lösningar. För en
fastighetsägare innebär det bland annat
att inventera risker, göra en byggnads- och
verksamhetsbeskrivning, skapa en brandskyddsorganisation och göra instruktioner
för drift och underhåll. Det kallas för ett
systematiskt brandskyddsarbete.
Källor: brandskyddsforeningen.se och
www.bohusräddningstjänstförbund.se
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Kerstin Berfenhag på Kungälvs familjerådgivning trivs i lokalerna på Uddevallavägen.
”Här är luftigt och fint. En lugn omgivning är viktigt eftersom besökarna ofta mår dåligt.”

Foto: Kalle Lekholm

FAMILJERÅDGIVNINGEN
• Familjerådgivningens anställda är
utbildade i psykoterapi och har
lång yrkeserfarenhet.
• Rådgivarna har tystnadsplikt,
inga journaler eller register förs.
• Ansökan sker via en blankett, som
kan laddas hem från Kungälvs kommuns hemsida. Väntetiden för att få
en tid är vanligen 2–3 veckor.

• Varje samtal kostar 150 kronor.
För par med begränsad ekonomi
finns möjlighet till avgiftsbefriad
rådgivning.
• Kungälvs familjerådgivning har
också en krismottagning för våld
i nära relationer.
• Mer information finns på
www.kungalv.se

bostäders kontor på Uddevallavägen. Alla samtal
bygger på frivillighet och familjerådgivarnas roll är
att aktivt lyssna på båda parter utan att ta ställning
för någon sida.
Paren som kommer till familjerådgivningen
har ofta haft problem under en lång tid. Kerstin
Berfenhag tycker det är klokt att söka hjälp innan
problemen hunnit bli alltför stora.
– Ju tidigare man försöker åstadkomma en
förändring, desto lättare är det. Då har man kanske
inte hunnit cementera destruktiva mönster.
trots att jobbet som familjerådgivare är kräv

ande och innebär möten med människor som mår
dåligt, tycker hon att det positiva överväger.
– Visst är det ett tufft jobb, men det är också
spännande att få förtroendet att följa med en bit på
parets resa. De flesta har haft det svårt länge innan
de söker hjälp, men efter fyra till fem samtal kan
man ofta se en stor skillnad. Man kan åstadkomma
mycket med små medel!

Kalle Lekholm
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trygga ungdomsmiljöer
• Trygga ungdomsmiljöer består för närvarande av 16 anställda som arbetar
inom två olika huvudverksamheter:
främjande och förebyggande.

• Främjande består av arbete på fritidsgårdar samt med olika arrangemang.
Inom förebyggande ryms arbete som
fältassistent eller arbete inom någon
av kommunens riktade ungdoms
verksamheter.

• Trygga ungdomsmiljöer har som

övergripande mål att förbättra den
psykosociala hälsan bland kommunens
ungdomar och genom delaktighets
arbete låta ungdomar ta makten över
sin egen fritid.

• Kungälvsbostäder är involverade i

Trygga ungdomsmiljöers arbete genom
att bland annat vara delarrangörer av
Komarkens Dag och medlemmar av
vuxennätverket i Komarken.

... i Kungälvs Handbollsklubb.
Det är ni som ser till att
tidningen Hemmavid blir
utdelad till hyresgästerna.
Hur går det till?
– Oftast är det våra A-ung
domar som delar ut tidningen.
De är 15 – 16 år och utdelningen
är deras sätt att jobba av en
träningsavgift. För att medlems
avgiften inte ska blir för hög får
laget istället göra en arbetsinsats
tillsammans.

Är det disko med skräcktema ska det märkas. Här sminkas Jinan Awad till zombie av Nathalie Andersson.

Trygga ungdomsmiljöer
för alla
text och foto:
Leonore nordin

”Det pågår
positiva
saker här.”

8

”Diggi-diggi-diggi-ding-ding-ding, här
glider kingen in.”
Diskoljusen blinkar, lokalen är mörk
och Sean Banan är uppvriden på högsta
volym.
Dansgolvet är fullt av spöken.
Det är Halloweendisko på Nordmarkens
fritidsgård.

jinan awad och Dima Syour är två av dem som
kvällen till ära sminkat sig till vålnader. Dima går
i fyran och Jinan i femman. De är inte där för att
dansa.
– Jag tänker inte dansa alls, säger Jinan bestämt.
Jinans och Dimas storebröder finns också på
plats på Halloweendiskot, fast som arrangörer.

Hallå där,
Mats Bengtsson

Alexandra Colic, Julia Marinkovic och Anna Kral var tre
av besökarna på Halloweendiskot.

– Men de tar betalt av oss ändå, säger Jinan och
skrattar.
kallas Komarkens sociala
entreprenörer och går i högstadiet. De jobbar
tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål,
som kan vara exempelvis en resa.
Förutom att arrangera diskon är de också med
och driver kafé under ”Mellanstadieöppet” på
fritidsgården, anordnar fotbollsturneringar,
med mera.
– Tanken med Komarkens sociala entreprenörer
är att du gör något bra för yngre i ditt eget område,
säger Magdalena Hassan, ungdomsarbetare.
Det är många olika projekt som pågår inom
trygga ungdomsmiljöer, och man håller till på

diskots arrangörer
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samtliga fritidsgårdar i Kungälv.
Magdalena Hassan, Jaandée Borelius,
Martin och Tommy Berklind har Komarken
och Nordmarkens fritidsgård som fokus.
– Det är bra att visa att det pågår

positiva saker här. Nordmannatorget är
ett ganska laddat begrepp och bra före
bilder behövs, säger Magdalena Hassan.
Tommy Berklind har tidigare under
många år arbetat som rektor i Komarken.
– Det finns en social oro kring vissa
unga. Vi jobbar med att tillföra positiv
energi och framtidsdrömmar, säger han.

Fotnot: Under Halloweendiskot på
Nordmarkens fritidsgård arbetade
även ungdomsvärdar, som går i gymnasiet,
samt ungdomsarbetare anställda av
kommunen.
Jinan Awad och Dima Syour.
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Hur många behöver ni vara?
– Det är ungefär 20 ungdomar
varje gång. Ledarna delar upp
arbetet och föräldrar hjälper till
att köra runt ungdomarna. Innan
dess har tidningarna hämtats
hos Riksbyggen och man har fått
världens största nyckelknippa för
att kunna komma in i husen.
Vad tycker ni om
arbetsuppgiften?
– Vi har hållit på länge och
tycker det är jättebra att ha
en fast aktivitet som är lätt att
planera. Annars hade man varit
tvungen att jaga pengar och
jobb.
Hur går det med handbollen?
– Vi är Kungälvs största idrottsförening och framför allt en ungdomsförening. I vår verksamhet
finns cirka 700 ungdomar från
sex år och uppåt.
Kenth lärk

9

Grävexperter tog ett första spadtag

Majken Nilsson har bott i sin lägenhet i Gula Komarken i 25 år. ”Jag har trivts hela tiden”, säger hon.

Pigg 25-årsjubilar
text och foto:
Leonore nordin

”Jag har
trivts
jätte
gott i
den här
lägen
heten.”
10

Majken Nilsson är en av de tjugo hyresgäster hos Kungälvsbostäder som i år har bott
25 år i samma lägenhet. De firas alla firas med ett presentkort.
majken nilsson är en pigg 86-åring, bosatt i

Gula Komarken. När Hemmavid hälsar på med
hennes presentkort blir hon glad.
– Det var väl fint, roligt att få, säger hon.
Hennes bostad är mysigt inredd med mycket
blommor. Majken har också ett helt gäng med
fotografier av sina barn och barnbarn.
Och av dem som är ännu yngre:
– Flera barnbarnsbarn har jag, den minste är inte
mer än ett år, berättar Majken.

hyreskryss

 klipp här

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

✂

Blomstercheckar på 100 kronor vanns av Gunvor André, Solveig
Sörensen och Bernt Knöös, Kungälv.

Fyll i Rätt svar och skicka sedan in talongen

bott i samma lägenhet under 25 års tid. Alla får de
ett presentkort på 500 kronor från Hälsö Fisk
i Kungälv.

A. Vad är Aptus
för någonting?
1. Checklista
brandsäkerhet
X. LED-lampor
2. Nyckelfritt låssystem

rätt rad:

a.

B. När beräknas de
nya tvättstugorna på
Orren 14 vara klara?
1. Januari
X. Februari
2. Mars

b.

c.

C. Vad heter Kungälvs
bostäders nya vd som
tillträder i vår?
1. Johan Svensson
X. Kerstin Berfenhag
2. Bettina Öster Tunberg

d.

D. Hur länge har
Majken Nilsson
bott i sin lägenhet?
1. 20 år
X. 25 år
2. 30 år

E. Hur lång är väntetiden
vanligen till Kungälvs
familjerådgivning?
1. 2 – 3 dagar
X. 2 – 3 veckor
2. 2 – 3 månader

e.

plats
för

Namn:������������������������������������������������������������������������������������������
Postadress:��������������������������������������������������������������������������������

det var 1988 som hon flyttade in i sin bostad,

och hon har varit nöjd hela tiden.
–Jag har trivts jättegott i den här lägenheten.
I år är det tjugo personer som firas av Kungälvs
bostäder för att de varit trogna hyresgäster och

Foto: Anders västlund

i slutet av november var det dags
att ta det första spadtaget för Kungälvsbostäders nya trygghetsboende
i Komarken.
– Det har gått tre år sedan vi för första
gången tänkte tanken och nu är det äntligen dags att bygga Kungälvs allra första
trygghetsboende, sa vd Bo Genvad.
Samtidigt kom tio förskolebarn gående
med spadar och skottkärror. Deras uppdrag var att ta det första spadtaget och
till besökarnas jubel grävde de fram en
kista, fylld med pepparkakor – och en
pepparkakshusmodell av det nya huset.
I fastigheten, som byggs av Skanska,
kommer det att finnas 47 lägenheter,
varav 13 blir LSS-bostäder, 27 trygghets
bostäder och 7 seniorlägenheter. Inflyttning planeras till första kvartalet 2015.

Majken har bott i samma port sedan 1988.
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kungälvsbostäder

Klipp ur talongen och frankera den. Svaret ska vara oss tillhanda
senast den 17 februari 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

Om kommunvapen och berg

allting har ett slut.

En efterträdare är utsedd och jag
kommer att gå i pension under våren 2014. Jag har arbetat på
Kungälvsbostäder i 13 år varav drygt fem år som vd. Det har varit
ett väldigt roligt och intensivt jobb. Det finns beslut jag tagit som
inte har uppskattats av alla men min uppfattning är att de besluten
har varit rätt för företaget i den utveckling som styrelsen och jag
anser att företaget bör gå.
på Kungälv på Wikipedia. Där fanns
en del uppgifter, kanske i kategorin onödigt vetande, men ändå
intressanta att ta del av. Jag läste om Kungälvs kommunvapen.
Det kommer från stadens medeltida sigill,
bär påverkan från Norge och utgör grunden
för Bohusläns landskapsvapen.
Alla kommuner i Sverige har ett eget
vapen och den sista kommun som fick det
var Härryda 2007. Hur många kommun
invånare känner igen sitt eget vapen? Jag
har sett det många gånger men skulle säkert
gissa fel om jag såg flera olika samtidigt.
Det finns ju på startsidan på kommunens
hemsida.
Kungälv är en ganska platt kommun, den
högsta punkten lär ligga i Romelanda och vara 175 meter över
havet. Det är lite högre än Danmarks högsta punkt som är 171
meter och heter Möllehöj. De flesta, även jag, trodde att Danmarks
högsta punkt var Himmelbjerget. Men det är bara 147 meter högt
och hade rekordet till 1847 då man mätte upp ett högre berg.

jag sökte av en slump

att se på valen sedan 1970 och
de förändringar som varit i mandatfördelningen. 2014 är ju ett
valår och det blir spännande att se hur den
turbulens som varit på den politiska sidan
påverkar kommunalvalet nästa år.
Vi närmar oss med stormsteg den för
många största helgen på året och jag
hoppas att många kan ta vara på de
extra lediga dagarna och njuta av
dem.

det är också intressant

Jag önskar er alla en trivsam jul- och
nyårshelg.

Bo Genvad
vd Kungälvsbostäder

mer
lld på Kungälvsbostäder – kom
Erika Mojar – som är nyanstä
: Anders Västlund
Foto

ar.
att arbeta med felanmälning

Hallå där Maria Berntsson

Hallå där, Erika Mojar

Du är nyanställd på Kungälvsbostäder för att
arbeta med felanmälningar. Hur känns det?
– Det känns jättebra. Jag gillar att jobba med män
niskor och ge service. Man är både en hjälpande hand
och löser en uppgift.
Vad har du för bakgrund?
– Jag har alltid jobbat med service och administration.
Bland annat som receptionist på hotell och företag. På
ett företag arbetade jag med inomhusklimat och det kan
jag nog ha nytta av även hos Kungälvsbostäder.
Det känns väldigt spännande att få ge service till
hyresgäster, det är ett nytt område för mig.
Har du någon koppling till Kungälv?
– Nej, men jag känner till Kungälv och tycker att det
är en mysig och charmig stad. Dessutom är det nära till
Göteborg. Jag är inte främmande för att bosätta mig i
Kungälv. Jag är född och uppvuxen på Hisingen. Har
inga barn och bor själv.
Vad gör du när du inte jobbar?
– Jag gillar att resa. Är nyligen hemkommen från en
semester på Gran Canaria. Jag tycker om att resa till
både varma och kalla breddgrader. Jag åker gärna
skidor.

