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Nu får 
Åtorp nya 
bänkar och 
en grillplats
Vid det senaste bomötet på Åtorp 
framkom önskemål om mötesplat-
ser där man kunde sitta mitt emot 
varandra istället för på rad.
Under hösten kommer detta att 
ordnas med en ny mötesplats med 
bänkar, bord och även en grill-
plats.

HFABs servicechef Magnus Nilsson 
visar var den nya mötesplatsen/grill-

platsen skall anläggas.

Nyaste området klart

Emma Larsson och Pontus Svens-
son var bland de första som fl yttade 
in i de nya marklägenheterna och de 
stormtrivs redan.
- Standarden är jättefi n och det är 
nytt och fräscht och så har vi en egen 
uteplats, säger Emma leende.
Paret bodde tidigare i en äldre lägen-
het på Lärkgatan. Nu har de och de 
två kattfröknarna My och Molly en 

hörnlägenhet med fi n utsikt över 
åkrar och ängar.
- Den bästa lägenheten av alla här, 
konstaterar de båda.
Den lilla men dock uteplatsen 
uppskattas mycket, både av Emma 
som gillar att påta och odla, och av 
katterna som nu kan komma ut på ett 
annat sätt än tidigare.

Lägenheterna byggdes som ett 
alternativ för dem som vill bo i 
”eget” hus men ändå inte behöva 
äga det själv. Att bo i hyresrätt är 
för dem ett bekvämt sätt att bo på.
Projektet med dessa lägenheter är 

ett samarbete 
med C4 Hus 
som bygger 
en bo-
stadsrätts-
förening 
med lik-
nande hus 
i samma 
område.

De nio nya marklägenhe-
terna i kvarteret Persiljan 
på Höör Väster är klara 
och hyresgästerna är in-
fl yttade. Som väntat hade    

lägenheterna en strykande åtgång 
och fulltecknades ganska omgående.

med lik-
nande hus 

De nya bostäderna på Höör Väster är 
2:or och 3:or

och är marklägenheter där varje
lägenhet har sin egen uteplats.

2:orna är på 59,5 kvm
och kostar 7.800 kr/mån. 

3:orna är på 74 kvm
och kostar 9.200 kr/mån.

Planlösningarna är väl genomtänkta 
och innehåller allt man behöver för

ett bekvämt och sunt boende.
Alla bostäder har öppen

planlösning och hög
materialstandard.
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Emma och Pontus 
trivs redan jättebra 
i sin nya lägenhet. 
Ettåriga My ser ut

 att hålla med..

som bygger 

Stormtrivs redan
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Till slut vart det lite sommar 
men det tog sin tid. Påminner 
faktiskt rätt mycket om att ar-
beta med nyproduktion det tar 
lång tid från tanke till infl ytt-
ning.

Denna sommar har vi haft 
infl yttning i två stycken nypro-
duktionsprojekt. Fem stycken 
vindslägenheter på Lilla Torg 5 
och nio stycken marklägenheter 
på Basilikavägen. 

Sommaren är en hektisk tid, 
många projekt i rullning och 
entreprenörer på semester, en 
kombination som ställer stora 
krav på oss, krav på vår plane-
ring. I stort har det fungerat 
bra men visst fi nns några saker 
som kunde gått bättre som vi 
får utvärdera och lära av för att 
ständigt bli bättre.

Du kanske har märkt att några 
HFAB:are har varit lite yngre än Kristina Forslund/VD

vanligt. Det är viktigt att ung-
domar får en chans prova att på 
arbete och få referenser. Därför 
är jag stolt över att vi i år har 
kunnat erbjuda hela 14 stycken 
ungdomar ferie- och sommarar-
bete.

Tyvärr är en annan ”yrkes
grupp” också aktiva på som-
maren, jag tänker på inbrotts-
tjuvarna. I år drabbades vårt 
kontor av inbrott vilket aktua-
liserar vikten av att vi tillsam-
mans har ögon och öron öppna. 
Bor du i våra äldre bostäder kan 
du öka tryggheten med hjälp av 
vårt tillvalsprogram med säker-
hetsdörr och säkerhetspaket.  

Med tanke på våra solcellsan-
läggningar hoppas jag vi kan 
njuta av höstens fi na färger i 
strålande solsken. 

Kristina Forslund

Trött på ditt kök?

Tycker du 
att ditt kök 
börjar bli 
lite trött? 
Det är lätt 
att ändra 
på det.

Som hyresgäst 
hos HFAB 
kan du ansöka 
om att få en 
helt ny köks-
inredning för 
bara 400 kr i månaden, som läggs 
ovanpå din hyra.

Det som händer då är att entrepre-
nörer som HFAB anlitar river ut ditt 
gamla kök helt och hållet och ersät-
ter det med en ny inredning, nytt 
golv, kakel och ny färg på väggarna.  
I den mån vitvarorna bedöms be-
höva bytas ut sker också detta.
Allt detta sker på bara lite mer än 
en vecka om inga allvarliga hinder 
kommer ivägen.

HFAB genomför 6-7 köksbyten per 
år för hyresgäster som valt detta.

I några fastigheter där behovet 
bedöms som stort gör man köksbytet 
”mellan hyresgäster” utan att det 
blivit beställt av någon boende. Just 
nu sker ett sådant byte i en lägenhet 
på Lärkgatan.

(HFAB reserverar sig för att beställ-
ningar kan avböjas om det fi nns tek-
niska eller ekonomiska hinder)

hos HFAB 
kan du ansöka 

helt ny köks-

bara 400 kr i månaden, som läggs 

nörer som HFAB anlitar river ut ditt 

ter det med en ny inredning, nytt 

höva bytas ut sker också detta.
Allt detta sker på bara lite mer än 

kommer ivägen.

Hela listan 
på tillval  

du kan göra

 

Köksbyte är bara ett av 
många tillval du som 

hyresgäst kan göra i din 
lägenhet. Du kan välja 
allt från nya vitvaror

eller en inglasad
balkong till ett extra

badrumsskåp
eller en jordfelsbrytare.

Hela listan över dina
tillvalsmöjligheter

hittar du
på HFABs hemsida,
www.hoorfast.se

Den här arkitektritningen visar hur ditt 
nya kök kan se ut efter ombyggnaden.

Beställ ett nytt!
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Boulebana 
och ny
utemiljö 
vid
Kungshällan
Utemiljön vid Kungshällan har 
under sommaren fått ett rejält 
ansiktslyft.

En fi n boulebana har anlagts efter 
önskemål från hyresgästerna, 
stensättningen har gjorts om och 
gamla uttjänta planteringar ersatts 
med nya. En ny gräsmatta har 
också anlagts.

När magasinet besökte Kungshäl-
lan var inte allt arbete klart, men 
servicechefen Magnus Nilsson 
hoppas att det hela skall vara klart 
i slutet av september.

Magnus Nilsson är nöjd 
med hur den nya utemiljön 

kommer att gestalta sig.

SMS-koll av 
brand-
varnaren
Även om inte alla vill det så går 
det mot mörkare tider nu. Och 
med detta följer ett ökat använ-
dande av levande ljus. Hög tid 
alltså att kolla så att bostadens 
brandvarnare fungerar.
Nätverket ”Aktiv mot brand” 
har nu en kostnadsfri SMS-tjänst 
som hjälper dig att komma ihåg 
att testa dina brandvarnare. Gå in 
på www.aktivmotbrand.msb.se 
och ställ in hur ofta du vill ha en 
SMS-påminnelse.
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FÖRE

EFTERFÖRE

Enebackeskolan Boken i Höör har fått två helt nya klassrum. Det är de 
tidigare textilslöjds- respektive träslöjdssalarna som i sommar byggts om 
totalt. Bl a har lokalerna fått nya ytskikt och ny ventilation. Det har även 
skapats två nya grupprum mellan de två nya klassrummen och två nya 
toaletter i nära anslutning till klassrummen. KLART

Enebacke-
skolan
Boken
Två nya 
klassrum

Sommartid är alltid en hektisk period för HFAB med alla underhållsarbe-
ten som skall göras när de vanliga verksamheterna i fastigheterna lig-
ger nere. Så också denna sommar. I år har man genomfört eller påbörjat 
arbeten för ca 6 miljoner kronor. Här ger vi en uppdatering av statusen för 
de planerade jobben.

Tjörnarps skola 
Duschrummen. KLART

Tjörnarps skola
Målning och nya golv i
klassrum. KLART

Storken 29 
(Lärkgatan 28 A-C)
Fönsterbyte. PÅ GÅNG

Orup Skogsgläntan 
Fönsterbyte (första etappen). 
PÅ GÅNG

Ziegler 1
(Ringvägen) Fasadbyte.
VÄNTAR PÅ BYGGLOV

Enebackeskolan 
Linden
Målning och nya golv. KLART

EFTER

Jeppahallen  
Killarnas och tjejernas dusch-
rum har fräschats upp, bl a nya 
ytskikt och belysning. KLART

Tjejernas omklädningsrum har förnyats med nya 
ytskikt och bättre belysning. Det tidigare ganska 
mörka rummet har blivit avsevärt ljusare efter 
förändringen. KLART

Sommarjobben klara

Enebackeskolan Boken
Ny luftbehandlings-anläggning etapp 2. KLART

Tjörnarps skola
Diskrum (nytt kakel klinker) 
KLART

Jeppa-
hallen  
Tjejernas
omklädningsrum



slår larm om något är fel i någon 
anläggning.Men arbetet innebär 
nu inte att bara sitta och titta på en 
datorskärm. Fysiska inspektioner på 
anläggningarna görs regelbundet.

- Tre gånger i veckan åker jag ut till 
de fyra pelletspannorna som fi nns 
och på plats ser så att allt är OK.

NYA FILTER
Filterbyte i ventilationsanläggning-
arna är annat som skall göras med 

en viss regelbundenhet, 
liksom kontroll av alla 
brandlarm.

Det är nu när hösten och 
kylan kommer som högsä-
songen börjar för Nicklas.

TEMPERATUR
Det kan t ex innebära att 
någon av hyresgästerna i 
bolagets lokaler ringer och 
påpekar att temperaturen 
är låg, och då får Nicklas 
åka ut och kontrollera 
och åtgärda om något gått 
sönder.
Nicklas gör en del repara-
tionsarbeten på plats, och 
det han inte gör själv görs 
av kontrakterade externa 
företag.

När det gäller bolagets 
bostadsfastigheter är det i 
första hand fastighetsskö-
tarna som sköter tillsynen.
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Felanmälan
Per telefon: 0413-289 01
alla vardagar kl 07:00-09:00
Mail: felanmalan@hoorfast.se
Internet: www.hoorfast.se
dygnet runt alla dagar

Jourtelefon
För akuta fel dygnet runt:
0705-911 718

Vid akut fara för liv, hälsa och 
egendom ring alltid SOS 112

Anticimex
Höörs Fastighets AB arbetar med 
Anticimex för att förhindra skade-
djur. Ring 0771-40 11 00. Uppge 
Kommunassurans Syd Försäk-
rings AB  som försäkringsbolag.

Bra att veta

Nästa nummer
Kommer ut i dec 2015.

Manusstopp 27 nov 2015.
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Som drifttekniker hos HFAB 
är Nicklas Nilsson den som har 
koll på värme och ventilation i 
bolagets fastigheter. Hans upp-
gift är att övervaka alla pannor 
och ventilationsanläggningar 
och se till att eventuella brister 
åtgärdas.

Det är nu fyra år sedan Nicklas bytte 
från att ha varit skolvaktmästare i 
Sätofta till den nuvarande tjänsten 
som drifttekniker.

- Jag fi ck en förfrågan och tyckte det 
lät intressant och roligt, säger han 
och han har inte ångrat sig.

DATORER
Alla värme- och ventilationsanlägg-
ningar i bolagets fastigheter överva-
kas automatiskt med datorer och på 
sitt kontor kan Nicklas se vad som 
fungerar och vad som brister. Datorn 

Nicklas håller 
koll på värmen

Kontakta
MagasinetHFAB MagasinetBox 90  243 22 HÖÖR

magasinet@hoorfast.se

HFAB inte bara äger
och hyr ut fastigheter och lokaler. 
Bolaget förvaltar även fastigheter 
där kommen hyr av andra fastig-
hetsägare. Detta gäller t ex Orups-
lund där kommunen hyr av Nordic 
Renting.

En del hyresgäster
i de fastigheter som fått sina föns-
ter utbytta har hört av sig och varit 
undrande över kondens på utsidan 
av de nya fönstren.
Magasinet kan ge ett lugnande 
besked till dessa hyresgäster: 
Kondensen beror på att de nya 
fönstren är så täta och välisole-
rande. Således fullt naturligt.

Tre gånger i veckan är Nicklas Nilsson 
ute vid pelletspannorna och kollar så att 
allt fungerar som det ska. På bilden pan-
nan som fi nns på Sätoftaskolan.

Nicklas gör regelbundet
inspektioner på de

anläggningar som han
ansvarar för.


