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Så används
dina hyrespengar
Vid hyresförhandlingar mellan Höörs Fastighets AB och
Hyresgästföreningen har
parterna enats om en hyreshöjning med 1,7% för Höörs
Fastighets AB:s lägenheter
under 2014.
Hyreshöjningen gäller från
den 1 april 2014 och kommer
att aviseras retroaktivt
på juniavin.
Även om inﬂationen och
ränteläget är lågt har bolaget
ökade kostnader pga taxehöjningar för el, fjärrvärme och
vatten under 2014 på
mellan 3-4%.
Likaså är det ökningar avseende personalkostnader på
cirka 2-3%.
En stor andel av bolagets kostnader består av räntekostnader och avskrivningar. Dessa
utgör, trots det historiskt låga
ränteläget, nästan hälften av
bolagets totala kostnader.

Bostäder för unga
klara om ett år
Till hösten påbörjas ombyggnaden
av vinden på fastigheten Lilla Torg
5 i Höör till ungdomslägenheter.
Totalt fem små lägenheter, tre ettor
och två tvåor, skall vara inﬂyttningsklara nästa vår.
Det blir de första ungdomslägenheterna i HFABs bestånd, och om det
slår väl ut kan det följas av ﬂer.
Det speciella med ungdomslägenheterna är att de bara kan hyras av
personer under 30 år. Ingen lägenhet
kommer att vara den andra lik, eftersom man bygger dem på den beﬁntliga vinden i den anrika byggnaden
vid Lilla
Torg.
- Det
kommer
att vara
högt i tak,
mycket
snedtak

och vinklar och vrår, säger Kristina
Forslund, HFAB.s VD.
Lägenheternas storlek blir mellan 31
och 5o kvm, men de kommer att upplevas större eftersom lägenhetsytan
bara räknas där takhöjden är minst
1,40 m, så de utrymmen som blir där
snedtaken ﬁnns blir i verkligheten
större.
Ingen yttre förändring kommer att
ske av fastigheten annat än att några
ytterligare takfönster kommer att
tas upp. HFAB har fått dispens från
kravet på hiss för ombyggnaden.
Upphandlingen har påbörjats
och anbuden skall vara inne
senast 25 juni. Byggstart är
beräknad till september-oktober
och nästa vår räknar man med
att de skall vara inﬂyttningsklara. Kostnaden för ombyggnaden
är beräknad till ca 6 miljoner
kronor.
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Grilla gärna men inte på
balkongen
Grillsäsongen är redan i full gång
och de många varma försommarkvällarna lockar oss alla att leva
allt mer utomhus.
Vi längtar efter vackra blommor
eller att odla egna kryddor och
grönsaker.
Bor man i lägenhet är det emellertid inte helt lätt att tillfredsställa denna längtan.

Balkongen är den somriga fristaden som står till buds. Och visst
är det OK att odla på balkongerna, men tänk på att hänga
eventuella blomlådor på insidan
av räcket - detta för att undvika
olyckor.
Att grilla utomhus är dock svårare. Våra trivselregler tillåter
inte att man grillar på balkongen, såvida man inte använder
en elektrisk grill. Kolgrillar och
gasolgrillar får man inte
använda.
I vårt fastighetsbestånd
ﬁnns uteplatser som kan
användas för grillning i kv
Mejeriet och vid Lärkgatan.
Är du osäker på vad som
gäller kan du ﬁnna våra
trivselregler på vår hemsida
- www.hoorfast.se

Vi är en viktig aktör i Höör, det
vi gör eller inte gör påverkar
samhället. Detta är vi medvetna om och försöker därför hela
tiden sträva efter att arbeta för
att Höör ska vara en bra kommun att bo och arbeta i.

Du ska kunna sola och um
gås
på din balkong
Att piska mattor eller ska
ka
kläder äventyrar dina
grannars trevnad.
Kom ihåg att placera bloml
ådorna på insidan av
balkongräcket för att
undv ika olyckor.
Om du vill grilla på din
balkong måste du använd
a
en elektrisk grill.
På vår hemsida
www.hoorfast.se kan du
läsa
hela våra trivselregler.

Sommaren är vår mest hektiska
period på året. Det är mycket
som ska hinnas med när vädret
tillåter exempelvis utomhusmålning, fönsterbyten, fasadrenoveringar med mera.
Medan skolorna håller stängt
passar vi på att göra det invändiga underhållet samtidigt som
grönskan växer och frodas.

Ett av våra viktigaste uppdrag
är att skapa nya hyresrätter och
just nu är det många projekt
på gång, alla i olika skeden. Vi
arbetar för att skapa marklägenheter på Väster, lägenheter
på gamla brandstationstomten
i centrala Höör och vara en
part på Västra stationsområdet.
Närmst i tiden är projektet med
fem stycken ungdomslägenheter
där upphandling pågår.
Ett annat av våra viktiga uppdrag är att underhålla och
vårda våra beﬁntliga byggnader.

Utdrag ur våra
trivselregler

Tillsammans, vi, kommunen,
hyresgäster och kunder, ska vi
nå ett hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
För mig som VD för HFAB känns
det viktigt och bra att vi har
detta synsätt. Så medan vi är
mitt i planerandet av sommarens arbete vill jag passa på att
önska alla en underbar sommar.
Kristina Forslund/VD
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Sommarjobb som ger
bättre arbetsmiljö

Snart stänger skolorna för
sommarlov, de ﬂesta av
oss ﬂyter in i semesterns
sköna och fridfulla tillvaro.
Men så är det inte
för alla. Sommartid
är en ganska hektisk
tid för HFABs Bengt
Hansson och hans
team.En lång lista
med ”sommarjobb”
ligger på hans
skrivbord.

Så när barn och personal
kommer tillbaka i höst,
brunbrända och utvilade,
väntar en nyare, fräschare
och bättre arbetsmiljö för
många.

Sommarprojekt
2014
Enebackeskolan Boken
Renovering väggar golv i diskrum
och servering.
Enebackeskolan Boken
Ny ventilation etapp 1 av 2.
Tjörnarps skola
Byte till rostfri inredning i kök,
ny serveringsdisk, ny
belysning i tak.

Det är renoveringar
och upprustningar
som skall göras i
framförallt kommunens skolor och förskolor. Även om bolagets ambition är att
sprida den här typen
av underhållsarbete
över året så ﬁnns
det åtgärder som
inte alltid kan göras
när verksamheten är
igång.

Tjörnarps skola idrottshall
Renovering av duschrum och
omklädesrum, nytt kakel, nytt
klinkergolv, nytt akustiktak, nya
duschblandare.
Tjörnebo förskola
Nytt kök, ny golvmatta.
Sätoftaskolan idrottshallen
Renovering av duschrummen. Ny
golvmatta, ny väggmatta, nya
duschblandare.
Sätoftaskolan
Syslöjdssalen, målning väggar
+ ny golvmatta.
Älvkullen
Utvändig målning fönster.
Midgård
Målning + nya golvmattor
+ ny armatur korridor.

Ungdomar
får plats
hos HFAB

I sommar kommer åtta skolungdomar att få feriearbete
hos Höörs Fastighets AB. Det
är i huvudsak inom vaktmästeriet som ungdomarna kommer
att arbeta.
Utöver detta har bolaget även
ordnat praktikplats åt 1-2
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ungdomar ur projektet ”Vägen
in”, ett projekt i samarbete
med kommunen med syftet
att hjälpa ungdomar som av
skilda anledningar har svårt
att komma in på arbetsmarknaden.
HFAB tar även in PRAO-elever
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Hon har bott i samma
lägenhet i 32 år!
I juli 1982 ﬂyttade Annie
Jacobsson och hennes make in
i en trea i det då alldeles nybyggda huset på Jularpsvägen 5
i Höör.
Att Annie trivs i sin lägenhet
bevisas med all önskvärd tydlighet av att hon fortfarande, 32
år senare, bor kvar där, Hon är
bland de som bott längst i någon
av HFABs lägenheter.
Lägenheten ser i stort sett
likadan ut idag som när Annie

ﬂyttade in. Vitvarorna har
bytts ut efter hand, men
färger och tapeter är i
huvudsak kvar i originalskick, och
det tycker Annie är bra.

- Jag tycker här är ﬁnt och trivs
mycket bra, säger hon.

Nyinﬂyttade trivs bra i nya lägenheten
Sonja och Åke Persson hör till
våra allra färskaste hyresgäster.
De ﬂyttade in i en ny ﬁn trea på
95 kvm i Mejeriet så nyligen som

den 15 mars i år. Detta efter att i
stort sett alltid bott i eget hus.

ersättning för det trädgårdsliv de
vant sig vid.

- Vi trivs alldeles utmärkt med
att bo i lägenhet nu, säger de.
Mindre bekymmer och mindre
arbete.

- Men när lusten efter trädgårdsarbete blir för stor så har vi ju
vår dotter med en stor trädgård
inom nära räckhåll...

Lägenheten de bor i är ljus
och öppen och den inglasade
balkongen ger åtminstone lite

Kontakta
Magasinet

HFAB Magasin
et
Box 90 243 22
HÖÖR
magasinet@ho
orfast.se

Nästa nummer
Kommer ut i sept 2014.
Manusstopp 29 aug 2014.

Bra att veta
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
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Anticimex

Höörs Fastighets AB arbetar med
Anticimex för att förhindra skadedjur. Ring 0771-40 11 00. Uppge
Kommunassurans Syd Försäkrings AB som försäkringsbolag.

