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Dags att
nominera
BÄSTA
GRANNEN

Midgård höll öppet
under renoveringen

Vem är Höörs bästa granne?
Nån som ställer upp, som gör
livet lite gladare och enklare
för dig och andra.
Nu är det dags igen att föreslå
den som just du tycker är värd
utmärkelsen.
Den som nomineras skall bo i
någon av våra fastigheter, och
det skall du som lämnar
förslaget också göra.
Skriv en bra motivering till varför just din kandidat skall vinna.
Den motivering som vi bedömer
som bäst avgör vem det blir.
Skicka in ditt förslag till:
magasinet@hoorfast.se
eller med vanligt brev till
HFAB Magasinet Box 90
243 22 HÖÖR.
Senast den 15 april.

Cristina Guzman (avd. Emil), Karin
Andreasson (avd. Lotta) och HFAB:s
Joakim Wallberg i ett av de renoverade
rummen på Midgård.

Under december och januari har
Midgårds Förskola genomgått en
renovering medan verksamheten i
förskolan varit i full gång. Sex av
förskolans rum har fått nya golv
och ny färg på väggarna.
- Det var så mörkt här tidigare, säger
Cristina Guzman och Karin Andreasson som arbetar på Midgård.
- Nu är det ljusa färger både på väggar och golv och det tycker både vi
och barnen är mycket trevligare.

HFAB:s VD Kristina Forslund
uppvaktar förra årets BÄSTA
GRANNE, Gunnel Nilsson.

Personalen tycker inte att det varit
några problem med att verksamheten
pågått medan renoveringen gjorts tvärtom.
- Barnen har tyckt att det varit jättespännande att titta på hantverkarna

när de arbetat, och rent pedagogiskt
är det ju positivt att de får se hur det
går till när väggarna får ny färg.
Man tror också att barnen blir mer
rädda om sina lokaler när de har fått
se arbetet bakom.
Renoveringen har genomförts i ett
rum i taget och då har förskolans
verksamhet ﬂyttat till andra rum.
Eftersom det ﬁnns fönster mellan hallen och rummen, så har barnen hela
tiden kunnat ha koll på arbetet och
kunnat stilla sin nyﬁkenhet utan att
vara i vägen för arbetet.
- Resten av Midgårds lokaler kommer också att renoveras enligt undderhållsplanen, säger Joakim Wallberg på Höörs Fastighets AB.

Magasinet utges av Höörs Fastighets AB 4 gånger om året. Ansvarig utgivare är VD Kristina Forslund.
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Till sommaren kommer
fastigheten Lärkgatan 45
F-H i Höör att få nytt tak
och nya fönster. Det är en
del av det planerade underhållsprogrammet för HFAB
i år.
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Tak och fönster förnyas
på Lärkgatan i Höör

Även skorstenarna på fastigheten
skall renoveras och den totala
kostnaden för det planerade arbetet är 2,5 miljoner kronor.

Nya lås
Vidare skall nya låssystem installeras på Lilla Torg 1 (Kungshällan) och i fastigheten Jularpsvägen 3-5. Kostnaden för detta
beräknas till ca 420.000 kronor.
På Kungshällan skall även värmesystemet uppdateras och förses med bl a
nya styrdatorer.
I sommar skall diskrum och serveringsrum på
Boken (Jeppaskolan) renoveras.

Armaturer
Kommunhuset
skall få nya
belysningsarmaturer för

Lärkgatan 45 F-H

900.000 kronor i
syfte att energieffektivisera.
Renoveringen av
Midgårds Förskola
(som berättas om
på annan plats i
detta nummer av
Magasinet) kommer att fortsätta
enligt underhållsplanen.

Nu är vi fusionerade och jag kan
med glädje hälsa våra lokalhyresgäster välkomna till vår
hyresgästtidning Magasinet.

genomförde vi åter en kundenkät hos bostadshyresgästerna
där ni gett oss godkänt. Nöjdkundindex ökade från 67 (2011)
till dryga 71 och högsta betyget
får vi på de kontakter ni har
med vår personal.

Magasinet får från och med nu
ett nytt format och ett fylligare
innehåll då den nu ska täcka
in alla våra fastigheter såväl
bostäder som lokaler.

Med allt i ett bolag, ny organisation och rekordsatsning på
underhåll och investeringar
njuter vi av den första vårsolen.
Nu i dagarna drar vi igång en
mängd underhållsåtgärder som
är väderberoende.

Vi har precis summerat 2013,
ett spännande år med stora beslut och bra verksamhet. Tyvärr
är hyresmarknaden i Höör tuff
mot nyproduktion vilket lett till
att kv Mejeriet har fått skrivas
ned och årets resultat slutade
på drygt 13 miljoner minus. Mer
om detta ﬁnns att läsa på vår
hemsida, www.hoorfast.se
Glädjande är att våra hyresgäster trivs hos oss. Under hösten

Höörs kommunhus

Vårt energisparprogram fortsätter med bland annat två stycken solenergiprojekt som ska bli
mycket spännande att följa.

Kristina Forslund/VD

Magasinet produceras av First Claes Media

Jag avslutar med att önska alla
en bra vår och glad påsk!
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Lokalvårdarna
trivs med nya
”extrajobbet”
- Det här är jätteroligt och ger
en trevlig variation på arbetsdagen. Så säger Ingela Hagström,
en av fyra anställda lokalvårdare som sedan den 20 januari
i år även arbetar med service åt
hemtjänstkunder i kommunen.
Sedan Höörs Kommun införde valfrihet inom hemtjänsten kan vårdtagarna välja bland åtta olika företag
som utför vissa av de tjänster som
tidigare låg på hemtjänsten. Höörs
Fastighets AB är en av dessa aktörer
och hittills är det 15 vårdtagare som
bolaget servar.
BEHOVSPRÖVNING
De tjänster som tillhandahålls är
tvätt, städ och inköp. Hur många timmar som varje vårdtagare får hjälp
bestäms av en behovsprövning.
Ingela arbetar vanligtvis på Björkens
Demenscentra i centrala Höör, och
några gånger i veckan tar hon cykeln
och besöker ”sina” kunder. Hon tvättar, städar och ordnar med inköp, och
stortrivs med det.

sök med hjälp av en
”datoriserad penna”,
MobiPen, som läser
av en kod hemma hos
kunden.
Anita Nilsson på
HFAB:s kontor är
ytterst ansvarig för
den här verksamheten
och är också den som
håller koll på alla tider
och tjänster.
- Vi vet ju inte om den här verksamheten kommer att växa för vår
del, men vi har inga egna planer på
att utvidga eller att anställa särskild
personal för
tjänsterna,
säger hon.
De 15 uppdrag
som HFAB
har inom detta
idag, motsvarar ungefär en
heltidstjänst.

Anita Nilsson

- Det är ett trevligt avbrott från det
andra arbetet.
Hur lång tid hon får tillbringa hos var
och en är strikt reglerat och Ingela
registrerar själv tiden för sina be-

Ingela Hagström

FAKTA
Valfrihetssystem
i kommunen
Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin
verksamhet. Då kan man också
frivilligt tillämpa lagen om valfrihetssystem och låta brukarna välja
utförare.
Att individer ges möjlighet att välja
och främja mångfald bland utförare
är i linje med socialtjänstlagens
delaktighet och medinﬂytande.

Kommunen
ansvarar för
kvalitet och
uppföljning
Kommunen har ansvar för sin äldreomsorg, oavsett vem som utför
dem. Ledningssystemet ska därför
innefatta uppföljning och kontroll
av både den egna verksamheten
och den verksamhet som bedrivs
av andra.

Magasinet produceras av First Claes Media
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Åtta av tio anmälda fel
ﬁxade redan dagen efter
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Så här
gör du din
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Hela 80 procent av
alla felanmälningaqr
som inkommer till
Höörs Fastighets AB
från hyresgästerna
åtgärdas samma dag
eller dagen efter. Det
är inte utan stolthet
som Magnus Nilsson,
ansvarig för detta på
HFAB, visar den ﬁna
statistiken.

Det kommer i snitt in mellan 5 och
10 felanmälningar per dag till kontoret, antingen per telefon eller via
hemsidan.

Stopp i avlopp

De vanligaste felen är belysning som
är ur funktion, stopp i avlopp eller
det man kallar tvättstugeproblem, dvs
maskiner som inte fungerar, kvarlämnat ludd i torktumlarna osv.

felanmälan
Om du behöver göra en felanmälan ﬁnns det två säkra sätt
att göra det på:

Problem i tvättstugan är bland de vanligast förekommande anmälningarna.

som anmäls. Dock förekommer det
att man köper in extern kompetens
när så krävs.

På HFAB har man tre huvudklasser i sin prioriteringsordning - Akut,
Normal eller Ej akut. Det som klassas
som akut åtgärdas naturligtvis först.

Du kan ringa oss
på telefonnummer 0413-28901,
alla vardagar
mellan klockan
07.00 och 09.00.

Fördelar uppdrag

Om du har en dator kan du gå in
på vår hemsida, www.hoorfast.se,
och fylla i ett formulär för felanmälan som ﬁnns där. Du kan
också maila oss på felanmalan@
hoorfast.se
Detta kan du
göra dygnet
runt alla dagar.

När Magnus har registrerat anmälan
i företagets affärssystem fördelas
uppdragen till den som skall åtgärda
felet - en fastighetstekniker, fastighetsskötare eller en drifttekniker.
När felet är åtgärdat klarmarkeras det
i affärssystemet och på så sätt kan
den ansvarige Magnus Nilsson hela
tiden ha koll på ärendet.

Egen personal

Höörs Fastighets AB har egen personal som åtgärdar merparten av de fel

Kontakta
Magasinet

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

Nästa nummer
Kommer ut i juni 2014.
Manusstopp 23 maj 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

Magasinet produceras av First Claes Media

Anticimex

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

