
HALLBO-nytt
Hallsbergs Bostadsstiftelse sedan 1947 • September 2015

Hon kallar ”vaktmästar’n” för guld-
klimp. Egentligen är hela Knuten 
guld värd som mötesplats för 
Marie-Louise Hagdahl och andra 
äldre som besöker dagcentralen på 
Nytorget. Vi tittade in en dag runt 
frukost.

Klockan är strax efter nio när Marie- 
Louise Hagdahl rullar in på Knuten med 
hunden Sissi i knäet. Hon bor i ”sexan” i 
huset och besöker dagcentralen ofta. 

– Ibland deltar jag i aktiviteter, ibland 
inte. Och min mat, den lagar jag själv, 
berättar hon.

Marie-Louise är engagerad i Hyres-
gästföreningen, en organisation som 
förespråkar medinflytande från hyres-
gästerna. Det inflytandet har föreningen 
praktiserat på Knuten, där hyresgäs-
terna bland annat har varit med och  

valt en del av växterna till utemiljön.
– Det har verkligen blivit ett lyft, 

säger Marie-Louise, som är nöjd med sitt 
boende och med hur Hallbo förvaltar och 
servar fastigheten.

Rikard Bergström är fastighetsskö-
tare för Knuten. Eller vaktmästare som 
Marie-Louise föredrar att kalla honom.

– Vi är så nöjda, det funkar väldigt 
bra. Vår Rikard är en guldklimp, säger 
hon och får honom att le på andra sidan 
bordet.

Han har arbetat på Knuten i två år och 
har Nytorgsgatan som sitt område. När 
han inte jobbar spelar han innebandy och 
fotboll hemma i Sköllersta.  

– Fast mest gillar jag att jobba, det är 
faktiskt det roligaste jag vet.

Det märks att han tycker om sitt jobb, 
och på ett bostadsbolag finns det alltid 
saker att göra. Till exempel att ställa i 

ordning den fontän som pryder infarten 
till Knuten. För de äldre på Knuten finns 
det också mycket att göra: gymnastik, 
läsning, promenader, bingo och dans för 
att nämna några. Eller ta en fika i cafét/
restaurangen. Det kan också sätta guld-
kant på en dag.

Knuten guld värd 
som mötesplats



En resa i 
Pålsbodas historia

finns med. Hängande över en del av den 
gamla modellen finns en annan modell – 
Pålsboda centrum år 2008.

– När vi får besök hissar vi ner den nya 
modellen över den gamla så att besökarna 
kan se skillnaden mellan förr och nu, 
säger Yngve. Förresten, ser ni en stor 
skillnad mellan modellerna, förutom hus 
och vägar?

Trots flera förslag lyckas vi inte svara 
rätt.

– Det är vänstertrafik på den gamla. Vi 
har varit noga med detaljerna, säger han 
och ler.

Pålsboda Förr och Nu är en studiegrupp 
inom Studiefrämjandet. Den har funnits 
sedan 1985 och fokuserar på ortens histo-
ria ur olika perspektiv.

– Man kan säga att Pålsboda föddes när 
västra stambanan drogs förbi här 1862, 
berättar Yngve.

Då var Pålsboda en viktig järnvägsknut 
och omlastningsstation. Idag stannar inga 
tåg i den lilla orten, som har drygt 1 500 
invånare.

I studiegruppens lokaler finns massor 
av fotografier, dokument och modeller 
som speglar historien, Modellerna ger 
extra liv åt historien. I ett rum intill den 
stora modellen finns ett antal individuella 
modeller över hus och gårdar i bygden, 
som Löfbergska skolan, Gästis, Folkasbo 
gård, Husartorpet och Pålsboda gård. I ett 
rum längre bort ligger modellverkstaden 
där byggandet av bland annat Norra skolan 
och en av gårdarna i Falla pågår. 

Yngve och de drygt tjugo andra med-
lemmarna kan sin historia och visar gärna 
upp sitt arbete. För den som vill veta mer 
om bygden är Pålsboda Förr och Nu ett 
intressant besöksmål.

Öppettider: 
Helgfria torsdagar 13.30-16.00
Söndagsöppet första söndagen i månaden.

Hemsida för mer information: 
http://palsbodaforrochnu.123minsida.se

I Ekonomitrycks före detta lokaler 
huserar Pålsboda Förr och Nu. 
Yngve Göthlin tar emot på trappan 
till entrén och tar oss med på en 
resa i ortens historia.

Den som har förkärlek för modeller får 
sitt lystmäte hos Pålsboda Förr och Nu. 
Direkt in till vänster i entrén finns en 
fantastisk modell av Pålsboda 1938. Alla 
vägar, alla hus, minsta cykel och djur 



Hallå där, Dermot Clemenger!
Du driver Dansstudion i Hallsberg.   
Hur är intresset för dans?

– Det är stort, speciellt här i Sydnärke. Vi har 
flest dansare i Sverige per capita och Hallsberg 
är knutpunkten.

Dansstudion har 650 medlemmar och  
intresset bara ökar. Vad beror det på?

– Program som Let’s dance gör sitt till. Men 
det finns också en stark tradition av dans i 
Hallsberg och regionen runt omkring. På Dans-
studion har vi välutbildade lärare, många har 
varit aktiva dansare.

Vad erbjuder Dansstudion för olika typer av dans?

– Vi har ett stort utbud; från barndans för 4-åringar, showkids, discodans och 
hiphop till latin, bugg, foxtrot och även zumba. Höstens nyhet är Pole fitness.

Varför ska man börja dansa?

– Dans tilltalar alla sinnen och sprider glädje i alla åldrar. Speciellt barn 
tycker om att uttrycka sig till musik. Och så är det bra motion, i zumba för-
brukar man 600 kalorier i timmen.

Kristinas 
tvåa med 
trädgård på 
balkongen
Hallbo har 160 lägenheter i Påls-
boda. I en av dem bor Kristina 
Stelin-Larsson sedan sju månader 
tillbaka – med en balkong full av 
blommor.
 – Jag älskar blommor. Bal-
kongen är min trädgård nu.

Kristina är född i Pålsboda och har 
blivit orten trogen. 

– Jag har flyttat runt en hel del. Jag 
är född i Haga, sedan har jag bott på 
Skogsvägen, Petersborg, Västergatan 
och Villagatan. Och så hamnade jag här.

När maken gick bort blev huset på 
Villagatan för stort och Kristina flyt-
tade till den nuvarande tvårummaren.

– Jag är nöjd med lägenheten och 
med all hjälp jag får av Inger Karlsson, 
fastighetsskötare i Pålsboda. Jag har 
besvär med gula fläcken och ser dåligt, 
därför behöver jag hjälp med diverse 
saker, berättar Kristina.

På andra sidan gatan bor Kristinas 
väninnor som också hjälper henne en 
del. Trots synnedsättningen är hon 
aktiv; hon stickar, håller på med sina 
blommor ska snart börja bada i Halls-
berg. Om den tvåårige tibetanska spa-
nieln Pelle ger henne gott om motion 
förtäljer dock inte historien.

Fönsterbyte   
sparar energi 
Tidigare i år bytte Hallbo fönster på 
två hus i Vretstorp. Nu är det dags för 
fönsterbyte på Fredsgatan 6 i Hallsberg 
där över 100 nya fönster ska monteras 
i fyra trappuppgångar. ”Lägenheterna 
får 3-glas energifönster. Så det blir både 
snyggt och energisnålt”, säger Tommy 
Andersson, förvaltare på Hallbo.

Gå in och kolla 
nya Hallbo-  
webben!
Hallbo var ett av de första 
kommunala bostadsbola-
gen med en hemsida. Det 
är några år sedan, och just den webben 
har blivit föråldrad och tekniskt omodern. Men inte längre! Nu har Hallbo 
lanserat en ny hemsida som är snygg, modern och teknisk up-to-date. Det innebär 
till exempel att den är responsiv, det vill säga fungerar i datorn, på läsplattan och i 
mobilen. Välkommen in på www.hallbo.se.

Grovsoporna till 
återvinningsstationen 
– inte i källar-
korridorerna!
Ibland upptäcker vi att det står grov-
sopor (trasiga möbler, metallskrot 
verktyg utan sladd eller annat skrym-
mande avfall) i källarkorridorerna i 
våra fastigheter. Där står de i vägen 
och är en säkerhetsrisk. 

Kör dina grovsopor till återvin-
ningsstationen där de tas om hand på 
rätt sätt. Har du inte möjlighet att köra 
dit dem själv, kan du mot en avgift 
beställa hämtning av kommunen.



Nu byter vi till    
digitalt kösystem

Måndag–torsdag  8.00–16.30
Fredag  8.00–15.00
Lunchstängt  12.00–13.00

Besöksadress:
Västra Storgatan 15

Postadress:
Box 74, 694 22 Hallsberg

Tel: 0582-68 55 60
E-post: kontakt@hallbo.se

www.hallbo.se

Positiv utveckling i 
Hallsberg – det drar 
Hallbo nytta av
Plus 100.

När befolkningsstatistiken för första 
halvåret 2015 kom i juni kunde vi gläd-
jas åt en positiv utveckling. Hallsbergs 
kommun har ökat med 100 personer, och 
det är bra ur flera perspektiv. 

För Hallbos del att det är lättare att 
hyra ut lägenheter. För handelns del 
att antalet kunder ökar. Och för den 
kommunala ekonomins del att skatteun-
derlaget blir större.

Just nu har vi en låg vakansgrad i 
Hallbo, det vill säga det finns få lägenhe-
ter att hyra ut. Från att tidigare ha jobbat 
mest med förvaltning av vårt bestånd, 
tittar vi nu på utveckling av fastighe-
terna på olika sätt. Det kan handla om 
nyproduktion, och det kan innebär att vi 
köper och säljer fastigheter.

Vi utvecklar även vårt kösystem 
som du kan läsa om i en annan artikel. 
Genom att lägga över kösystemet till vår 
nya webb ökar vi vår service och gör det 
lättare för blivande och nuvarande kun-
der att se vilka lägenheter som är lediga.

Vi utvecklar också vår miljöprofil och 
lägger stor kraft på energieffektivise-
ring. Vi kommer också att ta del av den 
satsning på avfallshantering som sker på 
bred front inom Hallsbergs kommun.

Avslutningsvis har vi startat om pro-
cessen med att rekrytera en ny vd. Vår 
förhoppning är att i slutet av oktober 
kunna presentera vem som får tjänsten 
från årsskiftet.

Magnus Andersson
Styrelseordförande Hallbo

Hallbo byter kösystem i månads-
skiftet september-oktober.
 – Allt går via webben, våra 
lediga lägenheter visas där och 
du anmäler ditt intresse via ”Mina 
sidor”, förklarar Hans Boskär, vd 
på Hallbo.

Att ha bostadskön på nätet blir allt van-
ligare bland kommunala och privata 
bostadsbolag.

– Det gör bostadskön mer publik 
bland blivande och befintliga hyres-
gäster, som tydligt ser vilka lägenheter 
som är lediga. Dessutom ökar tillgäng-
ligheten för den som är intresserad av 
en lägenhet, då du när du vill under 
dygnet kan gå in vår webb och hantera 
ditt ärende, säger Hans Boskär.

Så här ställer du dig i vår nya 
 bostadskö:

•  Gå in på hemsidan och registrera 
dig och vilken typ av lägenhet du 
är intresserad av. Där efter får du 
inloggningsuppgifter (användarnamn 
och lösenord) för att kunna gå in på 
Mina sidor. Du måste registrera dig, 
oavsett om du redan bor hos Hallbo 
eller är ny sökande. För att kunna 
ställa dig i kö måste du ha fyllt 16 år.

När du ställt dig i kön sker följande:

•  För varje dag du står i bostadskön 
får du en poäng. Du som redan står 
i den gamla kön behöver anmäla dig 
på nytt inom 6 månader, Hallbos 

 medarbetare flyttar då över dina 
gamla poäng in i det nya systemet.

•  Poängen du har på Mina Sidor är per-
sonliga och kan inte läggas samman 
med medsökande eller överlåtas på 
annan, till exempel barn. Både du och 
din medsökande förlorar köpoängen 
när du/ni tecknat nytt hyreskontrakt.

• Du kan prenumerera på information 
om lediga lägenheter som uppfyller 
dina krav och önskemål. Informatio-
nen får du via e-post. Är du intres-
serad av en lägenhet måste du själv 
gå in och anmäla ditt intresse. Gå in 
på vår hemsida och titta efter hur du 
ligger till.

•  Fördelning av lägenheter sker efter 
antal köpoäng. Erbjudanden skickas 
ut till minst tre intressenter samtidigt, 
av erbjudandet framgår det vilken 
köplats du har.

•  Den med högt köpoäng som tackar ja 
till lägenheten inom 8 dagar tilldelas 
lägenheten under förutsättning att vill-

 koren i uthyrningspolicyn är uppfyllda.
•  Tackar du nej till fler än tre erbjudan-

den står du kvar i bostadskön, men 
förlorar dina köpoäng och får börja 
om från noll igen.

Övrigt om bostadskön:

•  Du måste logga in som användare på 
hemsidan minst en gång per år för att 
behålla din plats i kön.

•  Reglerna ovan gäller även för kö vid 
nyproduktion

Magnus 
Andersson

Fungerar    
brandvarnaren?
Lite otur och ett vackert ljus i 
höstmörkret kan ge upphov till 
brand. I alla Hallbos lägenheter 
finns brandvarnare uppsatta.

Kontrollera regelbundet 
att din brandvarnare fungerar 
genom att trycka in testknappen. 

Om den inte fungerar, 
felanmäl det till vårt kontor så 
kommer vi ut med en ny brand-
varnare.


