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Det har väl inte gått någon förbi att 
det händer mycket i vår omvärld
Vi står inför stora utmaningar och ett osäkert läge. Hur ut-

vecklas kriget i Ukraina? Kommer vi få effektbrist i vinter? 

Hur hög blir inflationen? För Skövdebostäder innebär all den 

här osäkerheten att vi måste analysera och planera för vad vi 

behöver göra för att verksamheten ska fortsätta att fungera 

oavsett vad som händer – så att du som hyresgäst kan fortsät-

ta att känna dig trygg i ditt hem. Du ska känna dig trygg i att 

vi på Skövdebostäder tar ansvar och förbereder oss för det 

vi kan, utan att göra något överilat. Men förutom att planera 

för hur vi ska kunna hantera ett tillfälligt elavbrott så gör vi 

många saker för att fortsätta spara energi och minska de så 

kallade effekttopparna. Energibesparing är inget nytt för oss, 

men nu utökar vi och snabbar på våra ansträngningar. Du 

kan läsa mer längre fram i tidningen om detta.  

Jag vill också gärna passa på att säga några ord om framtids-

tro och optimism. För allt är inte mörker trots det oroliga 

läget. Jag och Skövdebostäder fortsätter att blicka framåt 

och planera för 2023. I vår kommande verksamhetsplan har 

vi bestämt att vi ska arbeta ännu mer med att utveckla och 

öka boinflytandet för dig som hyresgäst. Hur ska vi se till 

att ännu mer ta vara på era synpunkter, utöka dialogen och 

skapa delaktighet i till exempel områdesutveckling? Något 

som vi arbetat med det här året och som vi räknar med att få 

utväxling av på riktigt under kommande år är vår felhante-

ring. Redan i den här tidningen kan ni läsa om våra nya Mina 

sidor, som ska underlätta återkoppling till dig som hyresgäst 

när du anmält ett fel och vårt test av central felanmälan. En 

annan sak som vi jobbat med 2022 är vårt kundlöfte: 

Hem för dig. Nu och i framtiden. 
Det innebär att vi lovar att vi är ett hem för dig, oavsett vem 

du är och var du är i livet. Hos oss kan du bo och leva - hela 

livet. Det är möjligt eftersom vi tar ansvar för både männ-

iska, miljö och samhälle och vi kommer att fortsätta att ta det 

ansvaret även i framtiden.  

Med det här löftet framför oss blir det tydligt att våra interna 

värderingar stämmer överens med vårt uppdrag och målsätt-

ningar. Det hjälper oss i våra beslut och jag hoppas att du 

som hyresgäst ska känna just det: att vi erbjuder ett hem för 

dig. Ett ljus i mörkret så här på höstkanten! 
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Hem för dig. 
Nu och i 
framtiden.
Hem för dig. Nu och i framtiden. Det är vårt kundlöfte. Det 
betyder att vi lovar att vi är ett hem för dig, oavsett vem 
du är och var du är i livet. Hos oss kan du bo och leva - hela 
livet. Det är möjligt eftersom vi tar ansvar för både männ-
iska, miljö och samhälle och vi kommer att fortsätta att ta 
det ansvaret även i framtiden. 

Skövdebostäder har i snart 80 år tillhandahållit trygga, 
hållbara och prisvärda bostäder för alla. Vårt allmännyt-
tiga uppdrag är lika angeläget och viktigt idag som när vi 
startade. Hos oss har människor sina hem! Med det upp-
draget följer ett stort ansvar. Genom ett starkt och långsik-
tigt engagemang för våra fastigheter, områden och staden 
i stort och med goda relationer till hyresgäster och vår om-
givning bidrar vi till positiv utveckling för ett hållbart och 
tryggt Skövde.

Sammanfattat i en varumärkesplattform 
Skövdebostäder har under våren tagit fram en ny varumär-
kesplattform som sammanfattar vad det är vi gör, hur vi 
ska bete oss och vilket vårt löfte är till dig som kund.  

– Skövdebostäder har redan idag ett starkt varumärke som 
många beskriver med ord som bra, tryggt, enkelt och god 
service. Vår varumärkesplattform beskriver vilka vi är idag 
men också vad vi ska bygga vidare på och vad som behöver 
förstärkas eller tillföras, för att skapa vårt framtida varu-
märke, säger Lina Eklund Svensson, chef för marknad och 
utveckling.  

Profilen förändras inte 
Det sker ingen förändring i vår grafiska profil. Logotyp 
och färger är samma som tidigare så du kommer fortsatt 
att känna igen oss. Däremot har vi formulerat tre punkter 
som sammanfattar oss och som vi hoppas att du som hy-
resgäst ska känna. Dessa är: 

Närvarande – vi ska se och lyssna på dig och finnas tillgäng-
liga oavsett hur och var vi möts – digitalt eller i ditt områ-
de. Vi menar: kundnära och omtänksamma. 

Nyskapande – vi är nyskapande och engagerade för ett håll-
bart samhälle. Ambitiösa, helt enkelt. 

Tillsammans – vi skapar trygga och trivsamma områden. 
Tillsammans med dig, alltså. 

Vi har en viktig uppgift som vi tar på största allvar och det 
kommer vi att fortsätta med – i minst 80 år till! 

FOTO: VICTOR HILDING
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• Bointroduktionsprogram
Inom ramen för vårt samarbetsav-
tal med Skövde kommun så har vi 
utvecklat ett bointroduktionsprogram 
för nya hyresgäster som kanske inte 
har så mycket erfarenhet av att bo i 
en hyresrätt.

• Bostadssocialt avtal med Skövde 
kommun
Trycket på kommunens stödfunktio-
ner ökar ständigt. Det gäller bland 
annat möjligheten att hitta bostäder 
till personer i utsatta grupper. För 
att skapa bättre förutsättningar att 
snabbare kunna hjälpa människor 
har Skövdebostäder och Skövde kom-
mun ett bostadssocialt avtal. 

• Fritidsverksamhet och Aspö gård
Vår målsättning är att våra hyres-
gäster ska trivas och vilja bo kvar 

länge hos oss. Därför erbjuder vi lite 
mer utöver det vanliga boendet. Ett 
exempel på ett sådant mervärde är 
vår fritidsverksamhet som bedrivs 
både på Aspö gård och i våra bostads-
områden.

• Samarbeten med föreningar
Att samarbeta på olika sätt med 
föreningar och andra aktörer i kom-
munen och landet är ett verktyg för 
att skapa trivsel och trygghet i våra 
bostadsområden och för att stärka 
vårt varumärke. Våra samarbeten ska 
också bidra till att göra Skövde till en 
mer attraktiv kommun att bo i.

• Stödjande och förebyggande 
bosocialt arbete
Att leva i ett flerbostadshus och i ett 
större bostadsområde innebär ibland 
att man utsätts för prövningar. Vi har 

alla olika levnadsvanor som påverkar 
andra utan att vi är medvetna om 
det. Ibland ger dessa levnadsvanor 
upphov till missförstånd, irritation 
och till och med konflikter. Skövdebo-
städer arbetar alltid för kvarboende, 
det vill säga att alla ska kunna bo kvar 
och trivas. Vi för dialog med våra hy-
resgäster på ett tidigt stadium för att 
undvika störningar och konflikter.

• Våga bry dig
Vi på Skövdebostäder tror på att 
visa omtanke och medmänsklighet i 
husen där vi bor. Det handlar om att 
gå från oro till omtanke och att våga 
bry oss om varandra. Om vi vet hur 
vi kan agera när vi känner oro för att 
någon granne far illa, har vi också en 
möjlighet att bidra till att förhindra 
våld i nära relationer. 

NÅGRA AV VÅRA BOSOCIALA PROJEKT

Tryggare bostadsområden genom

bosocial samverkan
Trygghet är en grundsten för att en 
bostad ska kännas som ett hem. Ar-
betet för att skapa trygghet sträck-
er sig över många områden – från 
att ha upplysta entréer och korrido-
rer till att enkelt kunna kontakta sin 
hyresvärd. Våra bosociala samord-
nare arbetar dagligen med insatser 
för att uppmärksamma och förhin-
dra otrygghet hos våra hyresgäster.

Anna Bjerklinger som är chef för 
Uthyrning och social hållbarhet 
och hennes medarbetare är högst 
delaktiga i arbetet med att stärka 
tryggheten i våra bostadsområden. 
Från att föra dialog direkt med hy-
resgäster till att samarbeta med oli-
ka aktörer arbetar de för att stärka 
tryggheten i hela Skövde.
– Vi arbetar förebyggande genom 
att i ett tidigt skede uppmärksam-
ma om någon som bor hos oss be-

höver hjälp eller stöd. Genom att 
medla och hitta lösningar kan vi till 
exempel förhindra att hyresgäster 
vräks om de inte betalar sina hyror 
i tid. Vi har tydliga rutiner för hur vi 
arbetar i våra bostadsområden och 
vi försöker att förebygga situatio-
nen innan den riskerar att trappas 
upp, säger Anna Bjerklinger.

Hemmet är grunden
Att ha någonstans att bo är ofta en 
förutsättning att ta sig ur en utsatt 
situation. Skövdebostäder gör själ-
va inte bedömning om vem som har 
ett sådant behov utan samarbetar i 
dessa fall med Skövde kommun.  
– Vi har ett bostadssocialt samar-
betsavtal med Skövde kommun 
som omfattar hur många lägenhe-
ter vi ska tillhandahålla under ett 
år, vilka olika typer av kontraktsfor-
mer som finns samt en gemensam 
målsättning om att så många som 

möjligt ska kunna ta över sina kon-
trakt och klara sig själva efter en 
viss tid. Antalet ändras beroende 
på hur stort behov kommunen an-
ser sig ha, säger hon.

Respektfullt bemötande
De bosociala samordnarna möter 
ofta människor som av olika anled-
ningar inte mår bra. Ibland har de 
hamnat i en mycket utsatt situation. 
Därför är det extra viktigt att bemö-
tandet av hyresgästen är respekt-
fullt och konstruktivt. I slutändan 
är det för allas bästa – hyresgäster-
na, Skövdebostäder och Skövde  – 
att hyresgäster  kan bo kvar istället 
för att bli vräkta.
– Vi försöker alltid göra det yttersta 
för att lösa en situation. Att inklu-
dera alla är ett självklart mål för 
att skapa en tryggare stad, avslutar 
hon.



Att hyra ut, eller till och med ”låna” ut, 
sin lägenhet till någon som använder 
den som sin permanenta bostad kan 
vara både otillåtet och olagligt. Det 
krävs ett godkännande från hyresvär-
den för att låta någon annan än den 
som står på kontraktet nyttja lägenhe-
ten som sitt hem. Utan ett godkännan-
de kan hyresvärden säga upp kontrak-
tet om det uppdagas att lägenheten 
används av en annan person.

Arbetar för ett rättvist system
– Ett vanligt exempel är en villaägare 
som har stått i bostadskön tillräckligt 
länge för att bli erbjuden ett hyreskon-
trakt på en lägenhet. Lägenhet ”ger” 
eller ”lånar” de sedan ut till en vän, 
familjemedlem eller bekant. Därmed 
har personen i lägenheten gått rakt 
förbi vår bostadskö. Det blir orättvist. 
Det leder dessutom till att vi inte vet 
vem som bor var, om någon ens bor i 
lägenheten eller hur stort bostadsbe-
hovet är i Skövde, säger Elias Zaki, bo-
social samordnare på Skövdebostäder.

Elias arbetar med att utreda och han-
tera ärenden där lägenheterna nyttjas 
på ett felaktigt sätt. Via tips från per-
sonal, grannar, system eller myndig-
heter kan han genomföra kontroller 
för att påbörja ett utredningsunderlag 
för att bedöma vem som bor var. Om 
det rör sig om en olovlig andrahands- 
uthyrning kontaktas hyrestagaren. 
Personen får då två alternativ, varav 
det första är att själv säga upp lägen-
heten och samtidigt bli spärrad i bo-
stadskön under två år samt bli av med 
alla köpoäng. Det andra alternativet 
är att hyreskontraktet sägs upp av oss 
varpå hyresnämnden kontaktas och 
prövar ärendet. 

Olaglig andrahandsuthyrning
En värre, men mer ovanlig form 
av andrahandsuthyrning, sker när 
man tar emot ekonomisk ersätt-
ning för att hyra ut sin lägenhet. 
Det är direkt straffbart enligt svensk 
lag och som uthyrare riskerar man 
straff i form av böter och fängelse.  

– Det är vanligare i storstäder, även om 
det förekommer här. Men det är van-
ligt att personer bosatta i andra kom-
muner även har en lägenhet i Skövde 
som inte används som permanent bo-
stad vilket kan innebära att man inte 
anses ha tillräckligt stort behov. Som 
allmännyttigt bostadsbolag har vi ett 
utökat ansvar jämfört med ett privat 
bostadsbolag att se till att våra lägen-
heter används för att täcka bostadsbe-
hovet i staden. Därför är den här frå-
gan så viktig, avslutar Elias.

Olovlig andrahandsuthyrning
När du skriver på ett hyreskontrakt på en lägenhet ska du ha behov av lägenheten. Med 
behov menar vi att du ska bo där större delen av din tid. I de allra flesta fall gäller att du 
ska ha din dygnsvila där vilket också innebär att du ska vara folkbokförd på adressen. 
Men vad händer när man låter någon annan nyttja lägenheten som sitt hem?

ILLUSTRATION: SHUTTERSTOCK



Central 
felanmälan på prov
Vi jobbar med att förbättra vår felhanteringsprocess. För 
dig som hyresgäst är tanken att det ska bli ännu smidiga-
re att lämna en felanmälan och att du får tydligare åter-
koppling under ärendets gång.  

Under tidig höst testades en förenklad variant av central 
felanmälan för områdena Timmervägen, Spånvägen, 
Aspö Eko-logi och Frostaliden. Genom ett knappval kom 
man till den samlade mottagningen för felanmälan.  

När du får den här tidningen i din hand pågår en utvär-
dering av testet för att avgöra om det är ett alternativ att 
införa denna nya rutin för alla för felanmälan via telefon. 

Exakt hur central felanmälan kommer att genomföras 
om det blir aktuellt i full skala kommer du att få mer in-
formation om. 

Anmäl gärna via Mina sidor  
Allra bäst är om du felanmäler via dina Mina sidor som 
du kan läsa om här i tidningen. Du loggar in via skovde-
bostader.se. Där kan du göra din felanmälan dygnet runt 
och du får lika bra hjälp som om du ringer in.  Har din 
kvartersvärd några följdfrågor ringer hen upp dig men 
beskriv gärna felet tydligt redan från början. 

På sikt ska du kunna följa status på alla dina felanmäl-
ningar på Mina sidor, oavsett hur de har kommit in till 
oss, inte bara de som registrerats av dig själv i systemet. 
Du kommer dessutom framöver att kunna skicka medde-
landen i ärendet. 

Mina sidor
ny kaross och ny motor
Du som loggade in på Mina sidor i början av oktober la 
kanske märke till att den har förändrats? Vi har upp-
graderat vårt system till en ny variant av Mina sidor 
som gör det enklare för dig att följa en felanmälan och 
för oss att kommunicera med våra hyresgäster i aktu-
ella ärenden. Systemet är nu på plats, men alla funk-
tioner är inte aktiverade. Så håll till godo så kommer 
du upptäcka flera fördelar efter hand. Uppgradering-
en har också inneburit att utseendet fått sig ett lyft. 

Kön till kolonilotterna på Aspö går för tillfället inte att 
nå. Vi hoppas ha den på plats igen i början av 2023. 

Webbapp i stället för app 
Den gamla appen byggde på det gamla systemet och 
fungerar därmed inte längre. I stället kan du spara 
Mina sidor som en webbapp på din mobil och på så 
sätt kunna göra dina ärenden lika smidigt som innan. 
I de flesta telefoners webbläsare har du ett val lägg till 
på hemskärmen där du sparar och delar en sida. Välj 
det och välj vad du vill att sidan ska heta. Sen kommer 
den synas med en ikon på din mobil. 

Du kommer fortsättningsvis hitta samma saker på 
Mina sidor och i webbappen som du gjort tidigare – 
du kanske bara får leta lite första gången. 
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Så arbetar vi för att hantera vår 

elförbrukning 
Som Skövdes största hyresvärd är vi en storkonsument av el. I hela vårt bestånd finns mängder 
med hissar, pumpar, fläktar och system som måste fungera för att våra hyresgäster ska kunna 
trivas. För att inte tala om alla lampor som lyser upp entréer, korridorer och utomhusmiljöer. Att 
vi sedan länge arbetat proaktiv med att bli mer energieffektiva har därför en extra stor betydelse 
den här vintern. Så, vad har vi gjort för att minska vårt elbehov, och hur påverkas vi i samband 
med att situationen förändras? 

Elmarknadens utveckling har under året skapat mycket ovisshet, förvirring och besvär. Vilken typ 
av elabonnemang man ska ha går helt enkelt inte att förutspå. Därför är det viktigt att följa ut-
vecklingen och kontinuerligt se hur man kan påverka sin situation. På samma sätt arbetar Sköv-
debostäder för att skapa rätt förutsättningar för framtiden, både av miljömässiga och ekonomis-
ka skäl. Följ med i vårt arbete mot att bli en ännu mer hållbar elkonsument. 

Inköp av el 
Majoriteten av el köper vi in 
och resan startar då hos el-
leverantören. För att kunna 
påverka våra kostnader och 
inköp av el följs kontinuerligt utvecklingen av elmarknaden så att 
vi kan göra ändringar i bolaget portfölj av elavtal. 

För 2022 har vårt elpris varit säkrat till 85%. Därför har vi inte på-
verkats så mycket av elmarknadens utveckling. I 2023 års portfölj 
är 75% av elpriset säkrat, vilket gör oss något mer beroende av el-
prisets utveckling. Vi kan kontinuerligt göra ändringar i vår portfölj 
och säkra mer eller mindre av elpriset. Det är viktigt att vi aktivt 
följer utvecklingen på elmarknaden. 

Fasbalansering 
Elkabeln som förser en fastighet med el består av tre led-
are, eller faser. Detta innebär att elen delas upp på de olika 
ledarna för att inte belasta en ledare för mycket. Beroende 
på vad och hur mycket som är anslutet till ledarna kan 
dock en ledare vara mycket mer belastad än de övriga. 
Detta innebär att den säkring som skyddar elsystemet från 
överbelastning måste vara större än nödvändigt. En större 
säkring innebär en högre effekttaxa från energibolaget, 
vilket blir en högre elkostnad. 

Vi investerar i växelriktare till våra solcellsanläggningar som 
även kan fasbalansera, vilket innebär att den riktar om den 
belastning som finns i systemet. Det innebär att effekten 
balanseras ut, och därmed kan fastigheten undvika effekt-
toppar som både riskerar att leda till högre kostnader och 
ökade risker för överbelastning. 

Solceller 
Skövdebostäder har sedan länge varit i framkant gällande förny-
bar energi, vilket idag lönar sig både ekologisk och ekonomiskt. 
Med 522 kwP (kilowatt peak) installerad kapacitet fördelat på 12 
områden fyller satsningen på solceller en betydande del av det 
totala energibehovet. Elen som produceras försörjer bland annat 
fastigheternas tvättmaskiner, hissar, belysning och varmvatten-
uppvärmning.  

Vi planerar förstås att installera fler anläggningar i framtiden. 
Beroende på hur fastigheten ligger, vilket väderstreck taket lutar

åt, hur stor takyta samt vilket skick taket har är vissa fastigheter 
mer lämpliga än andra.  

Solceller presterar sämre vid temperaturer på över 25 grader. Höst 
och vår är därmed en bra tid för solceller. Vintern problematise-
rar förstås produktionen på grund av det låga antalet soltimmar. 
Men med solceller följer en växelriktare. Växelriktarens uppgift är 
ofta endast att omvandla likström till växelström, så att elen som 
produceras av solcellerna går att använda i fastigheten. Men vissa 
växelriktare kan även fasbalansera, vilket har visat sig vara av 
ännu större betydelse än vad man tidigare sett.

ILLUSTRATIONER: SHUTTERSTOCK
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Belysningsprojekt 
En stor del av elen går till att lysa upp 
i våra fastigheter och runtom i våra 
bostadsområden. Ljuset är väldigt 
viktig ur trygghetssynpunkt, framför 
allt under vinterns mörka månader. 
På flera områden har vi närvarostyrd 
belysning, vilket planeras i ytterligare 
områden. Belysningen dimmas då ner till endast 10% av totala effekten när 
inga personer befinner sig i närheten. I de flesta områden har vi redan idag 
nattsänkning, där ytterbelysningens effekt sänks till 40%. Vi har även planer 
på att konvertera all vår ytterbelysning till LED-belysning. LED-belysning krä-
ver mindre energi för att lysa lika starkt, och har dessutom en längre livstid. 

Inom kort planerar vi dessutom att byta ut alla lysrör till mer energieffektiva i 
samtliga av våra fastigheter. 

Tvättstugor 
Vanligtvis värmer tvättmaskinen 
upp det vatten som kläderna ska 
tvättas i med hjälp av en elpatron 
i maskinen. Det tar lång tid och 
är inte särskilt energieffektivt. I 
stället ansluter vi tvättmaskinerna 
till varmvattnet i fastigheten, som 
energieffektivt värms upp med fjärrvärme. Då använder maskinen vatten 
som redan är uppvärmt och kan därför genomföra sitt program snabbare. 

 

Klimatskal 
Varje fastighet är en unik 
byggnad med olika delar. 
Vi utreder vilka typer av 
renoveringar som kan 
genomföras för att skapa 
mer energieffektiva fastigheter. Typiska åtgärder är att byta fönster 
eller tilläggsisolera vinden för att se till att värmen som finns i huset 
stannar så länge som möjligt innan den hittar ut. Då blir temperatu-
ren jämnare i hela byggnaden. 

Ofta krävs bygglov för att genomföra renoveringar. Ibland avslås 
vår bygglovsförfrågan, vilket förhindrar oss från att genomföra de 
renoveringar vi önskar. 

Förbrukning 
När det gäller förbrukningen 

kommer du som hyresgäst in i 
bilden. För att nå vårt mål, att 

minska vår energiförbrukning med 
30% fram till 2030 behöver vi din hjälp. 

 
Sveriges Allmännytta har en kampanj där du hittar tips och 

råd för att minska din förbrukning. Kampanjen hittar du om du 
scannar QR-koden här bredvid.

Driftoptimering 
I varje fastighet finns ett mo-
dernt system för att styra upp-
värmningen på olika sätt. 
Det är en undercentral som är 
kopplad till bland annat vär-
mesystemet och säkringsskåp. 
Undercentralen kan dessutom 
vara kopplad till en styr- och 
reglercentral som i sin tur är 
uppkopplad till internet. Med 
rätt styrning kan rätt tempera-
tur levereras till byggnaden så 
att du som hyresgäst slipper 
vädra eller frysa. 

Styrningen kan baseras på ute- 
eller innetemperatur. Om man 
väljer att styra efter utetem-
peratur kan det bli för varmt i 
lägenheterna under de dagar 
det är kallt ute men solen lyser 
in i lägenhetsfönsterna. Om 
den i stället styrs både efter 
inne- och utetemperaturen vet 
systemet hur varmt det är i lä-
genheterna och kan direkt

anpassa värmen därefter. Det 
skapar en jämnare och mer ef-
fektiv uppvärmning.

Om det blir problem med drif-
ten larmar systemet automa-
tiskt. En drifttekniker kan då 
snabbt undersöka problemet 
och se till att driften återtas. 
Därmed kan man undvika att 
systemet måste arbeta på 
högvarv för att komma i kapp 
med den uppvärmning som 
försvunnit under driftstoppet. 

Batteri 
Ett bekymmer med solceller är att de pro-
ducerar minst när elen behövs som mest. 
På morgonen när många duschar, använder 
hissar och är aktiva samt på kvällen när 
majoriteten av de boende lagar mat är det 
ofta för lite sol för att solcellerna ska leverera 
tillräckligt med el. Detta bekymmer och flera 
därtill går att åtgärda med hjälp av ett bygg-
nadsbatteri.  

På dagen när solen lyser som bäst kan solcel-
lerna producera el som sedan lagras i batteriet 
för att sedan nyttjas vid ett annat tillfälle. 

Inom en snar framtid kommer Skövdebostä-
der att investera i byggnadsbatterier som ska 
komplettera de redan installerade solcells-
anläggningar som finns i beståndet. På så 
sätt blir solcellerna en ännu bättre källa till 
energi, samtidigt som hela stadsnätet kan av-
lastas när man i stället nyttjar elen i batteriet. 

https://energispartips. 
allmannyttan.se/
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En god, hållbar och prismedveten jul 
Julen är en härlig tid för umgänge och mysiga stunder med familj och vänner, eller kanske själv 
framför en klassisk julfilm. Många har varje år höga kostnader runt jul, för till exempel mat och 

julklappar. I år bidrar dessutom världsläget till att öka kostnaderna ännu mer.  Om du känner att du 
vill spendera mindre pengar på julklappar kanske det kan vara värdefullt med tips på billiga, enkla 

och användbara julklappar och pynt.

Naturligt julpynt 
Granris är ett härligt inslag i 
hemmet runt julen, och det 
går att få tag på gratis. Alle-
mansrätten tillåter att man 
plockar kvistar, granris och 
annat från marken, alltså 
sådant som har ramlat av 
träden. Däremot är det olag-
ligt att ta ris, grenar, bark, 
kåda, nötter eller annat från 
växande träd på mark du själv inte äger. Det skadar trädet och 
förstör för den person som äger marken.  

Ibland kan de som säljer granar vid en granodling ha löst granris 
man kan ta eller köpa för en billig peng. 

Hemmagjort julpynt 
Att pyssla kan vara kul, 

billigt och hållbart. I stäl-

let för att köpa julkort kan 

man göra sitt eget genom 

att måla, rita, klippa och 

klistra med sådant du kan-

ske ändå har hemma. Du 

kan också göra bildkollage av bilder på vänner, familj och 
bekanta. Som omslagspapper till julklapparna kan du an-
vända tidningar som målats eller tyger som sytts om. 

Handla pynt och julklappar på secondhand 
I en second hand-butik kan man hitta allt möjligt, 
inte minst pynt och saker som kan bli julklappar. Det 
är billigt och bra för miljön att återanvända produk-
ter som fortfarande är fullt fungerande. Dessa buti-
ker är fulla av saker som bara väntar på att bli åter-
brukade - låt dig inspireras! 

Det har på senare tid blivit mer populärt att renovera 
och reparera gamla saker. Att köpa något trasigt eller 
slitet, reparera och ge bort är roligt och uppskattat. 

Låna böcker och spel på biblioteket 
En gåva behöver inte vara en sak man måste ha 
kvar för alltid. Gåvan kan vara av att du har tagit 
dig tid att besöka biblioteket och med omsorg 
valt ut några böcker som blir till julklappar för 
att sedan lämnas tillbaka. Även spel finns att 
låna, slå in, öppnas, användas och sedan läm-
nas tillbaka.  
Ett annat tips, för din egen skull, är att låna 
fyra böcker, en för varje advent, och läsa 
varje vecka inför julen.  

Minimera julen 
Vad handlar julen om, egentligen? Är det inte att få tid att 
umgås med sig själv, familj, vänner eller bekanta? Visst 
går det att göra genom att bara… vara. Ett tips är att sänka 
kraven på julen och bara njuta av den på ditt sätt, utan 
krav på rätt mat, dekoration och julklappar. 

ILLUSTRATIONER: SHUTTERSTOCK
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Ätbar 
julklapp 
Att få något hemmagjort och 
ätbart är ren glädje. Du kan 
göra ett vackert paket och sät-
ta en handskriven etikett på.  

Varm choklad på pinne 
Choklad på en pinne är ett lyxigt 
sätt att få en kopp varm choklad. 
Att ge bort två stycken i en påse 
med ett vackert band runt blir en 
fin julklapp. Om den du ska ge dem 
till tycker om lite hetta i chokladen 
kan du strö på chiliflakes, om man 
hellre vill kan man dekorera med 
marshmallows som sedan kom-
mer smälta i koppen.  

Ingredienser
150 g mörk choklad • 1 matsked 
strösocker • Chiliflakes för lite 
hetta eller mini marshmallows för 
dekoration • Glasspinnar eller an-
nan fin pinne • Istärningsform av 
silikon

Gör så här
Smält chokladen i micro eller över 
ett vattenbad på spisen. Rör ner 
strösocker. Blanda och fyll istär-
ningslådan låt svalna lite grann. 
Stick ner glasspinnar och strö över 
chiliflakes eller mini marshmal-
lows. Ställ svalt för att stelna. När 
chokladen stelnat är den redo att 
slås in i paket. 

Ät den så här 
Ta pinnen med choklad på, sätt i 
en mugg eller glas. Värm mjölk, 
häll mjölken över chokladen och 
rör om. Njut! 

Har du svårt att få 

ekonomin att gå ihop?
Med höga elpriser och stigande matkostnader blir det svårare att 
få pengarna att räcka – och därför är det viktigt att hålla koll på 
sina utgifter. Varje krona du sparar kan göra stor skillnad. Här 
kommer fem tips på saker att tänka på:  

Se över dina abonnemang
Finns det några som du kan säga upp?  

Sälj saker som du inte behöver
Genom att sälja saker får du in pengar som kan 
användas till annat.  

Betala räkningar i tid
En räkning som du inte betalar i tid kan växa 
och bli dyrare.  

Prioritera
Prioritera vad du ska lägga pengarna på först. 
Det viktigaste är hyran, el och mat. Därefter 
medicin och hemförsäkring. Till sist nöjen.

Ät upp maten du köper
Den dyraste maten är den du inte äter upp. 
Rensa kylskåpet och laga nya rätter på dina 
matrester. Det är bra både för miljön och plån-
boken.  

Källa: Konsumentverket  



Här bygger vi nya hem

Timmergränd 

Hälsans park i Södra Ryd står som centrum för flera sats-
ningar på att utveckla stadsdelen. Hälsans hus byggs just nu 
och kommer bestå av vårdcentral, tandläkare och familje-
central. Nu startar dessutom vi på Skövdebostäder att bygga 
två punkthus på tio våningar vardera som kommer bli ytter-
ligare en pusselbit i arbetet med att skapa ett trivsamt och 
naturnära bostadsområde. Det kommer att finnas cykelför-
råd och en gemensam uteplats som delvis ligger under tak. 
En takterrass på vardera hus kommer dessutom  erbjuda en 
utsikt utöver det vanliga.

Naturen runt knuten 
De två punkthusen kommer att omges av Hälsans park och 
de närliggande skogsområdena. Det finns en strävan att passa 
in husen i området och skapa ett så litet avtryck som möjligt. 
Dessutom är det just de omkringliggande miljöerna som er-
bjuder goda förutsättningar för hyresgästerna att trivas. 

Inflyttning är planerad till årsskiftet 2023-2024. 

TIMMERGRÄND

MOSSAGÅRDEN

BOSTÄLLET
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Bostället 
Skövde kommun storsatsar på Mariesjöom-
rådet, där det ska bli 4 000 nya bostäder fram 
till år 2040. Vi är nu på god väg med att fär-
digställa 71 nya hem i stadsdelen – och det 
blir i huvudsak mindre lägenheter. Målet är 
att skapa ett hållbart och attraktivt boende 
för unga Skövdebor. Området byggs alltså 
med en yngre målgrupp i åtanke, men perso-
ner i andra åldersgrupper är också välkomna 
att flytta in. 

Lägenhetsstorlekar 
Majoriteten av lägenheterna är ettor och två-
or. Ettorna kommer att vara cirka 35 kvadrat-
meter stora medan tvåorna blir cirka 50-60 
kvadratmeter. Vi bygger också några treor 
och fyror. 

Inflyttning är planerad till vintern 2023. 

Snart färdigbyggt på 

Mossagården  
Till våren är det dags att flytta in i våra 90 trygghets-
bostäder på Mossagården. När den här tidningen 
trycks har uthyrningen redan startat. 

För att få skriva kontrakt här behöver du ha fyllt 65 
år, senast vid kontraktsstart. Detta för att Mossa-
gården är så kallade trygghetsbostäder. Det inne-
bär att lägenheterna har god tillgänglighet, det 
finns en övernattningslägenhet som kan bokas när 
man får besök, en samlingslokal för sociala aktivi-
teter och en trygghetsvärd som är tillgänglig tre till 
sex dagar per vecka. 

Del av en större helhet 
Skövdebostäders tre hus på Mossagården är del av 
ett område där flera andra aktörer också ska byg-
ga. Det kommer att bli fler lägenheter men också 
en del lokaler och en förskola. Det innebär att det 
blir en blandning av såväl hustyper, boendeformer 
och åldrar i området som kommer att kretsa kring 
en gemensam parkyta i mitten.  
 Skövdebostäders del består av tre huskroppar 
med fem, sex och åtta våningar. 
 När den här tidningen trycks har uthyrningen 
av de första lägenheterna börjat. Redan i slutet av 
mars är det dags för de första hyresgästerna att 
flytta in. Om du är intresserad av en lägenhet så 
hittar du dem bland våra lediga lägenheter på vår 
webbsida när det finns någon uppsagd. 

Lägenheterna 
Lägenheterna är välplanerade och utnyttjar ytor-
na väl. De har hög tillgänglighet med till exempel 
rullatorvänliga trösklar. De stora balkongerna är 
inglasade på ett sätt som ger bra väderskydd och 
förlänger balkongsäsongen.  
 Den höga standarden visar sig till exempel i 
att handdukstork, induktionshäll och diskmaskin 
finns i lägenheten redan från början.   
 Ettorna har en sovalkov där det finns plats 
för en lite bredare enkelsäng. På så sätt får man 
en egen sovrumsdel, trots att det egentligen bara 
finns ett rum. Tvåorna är de lägenheter det finns 
alla flest av och de finns i flera varianter. De flesta 
treor har en hel kyl och frys medan övriga lägen-
heter har en kombinerad kyl och frys. 

Miljöfördelar 
All typ av produktion oavsett om det är nya kläder 
eller nya bostäder innebär en belastning på mil-
jön. Vi försöker tillsammans med byggentreprenö-
ren att göra den belastningen så liten som möjligt. 
Höga energikrav har lett till mycket låg energiför-
brukning i projektet. Entreprenören Skanska har 
gjort bra insatser för att sänka koldioxidbelast-
ningen som byggnationen ger, till exempel genom 
att välja klimatsmart betong. Även efter att husen 
är klara är det bra om miljöbelastningen är låg. 
Solceller försörjer fastigheten med el och värmer 
varmvattnet. I den mån det behövs extra värme 
kommer den via fjärrvärme. Tak och fasader be-
står av naturmaterial, grå skiffer från Spanien för 
tak och de flesta fasader samt trä på sidorna med 
balkonger. 
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Det här har hänt i 
våra områden  
Plantering av nya träd på Spånvägen  
Vi har planterat nya träd på Spånvägen för att göra utemiljö-
erna extra trevliga. Träden som vi har planterat blommar på 
våren och kommer lysa upp området i fina färger.  

Ny lekplats på Lillegården 
Hyresgästerna på Lillegården har fått vara med och bestämma 
hur den nya lekplatsen ska se ut. Hyresgästerna fick rösta på 
förslag som Skövdebostäder tagit fram och nu äntligen är pro-
jektet klart. Klätterställningen, sandlådan och fotbollsplanen 
har fått nytt liv. På Lillegårdsvägen 25 har fler barn möjlighet 
att leka, då aktiviteterna är anpassade för barn i olika åldrar.   

Vi tvättar sopkärlen 
Under hösten kommer vi fortsätta att tvätta sopkärlen som 
finns i våra områden. Med rena sopkärl blir soprummen trevli-
gare att besöka - både för hyresgästerna och för personalen på 
Skövdebostäder.  

Aptustavlor på Östermalm  
Vi har installerat Aptustavlor på Östermalm. På de digitala 
tavlorna som sitter i trapphusen kan du som är hyresgäst läsa 
om vad som händer i området.   

Ny personal på uthyrningen  
Vi har fått två nya kollegor! Elina och David har börjat jobba 
som uthyrare hos oss. Så kanske är det dem du får prata med 
nästa gång du kontaktar Skövdebostäder. 

Kvartersvärden tipsar!  
– Hej, jag heter Victor och arbetar som kvartersvärd på Skövdebo-

städer. Jag vill ge dig ett tips! Du som har ett förråd placerat under 

marken i en källare bör tänka på att det finns risk att fukt tränger 

sig in i förråden. Detta gäller framför allt i våra äldre byggna-

der. Fukten kan till exempel komma från kraftig nederbörd eller 

grundvatten som finns i marken. För att undvika att dina tillhö-

righeter skadas av eventuell fukt kan du använda dig av lastpallar. 

Placera pallarna på golvet, gärna en bit ifrån väggen och lägg 

sedan sakerna ovanpå. Superenkelt! 



Använder du ditt Hyresgästkort?
Du vet väl om att du som är hyresgäst hos Skövdebostäder 
kan få rabatt på allt från städ till nya möbler, från golfbollar 
till cykelreparation. Det enda du behöver göra är att visa 
upp ditt Hyresgästkort innan du beställer eller betalar. 
Företagen som just nu är anslutna till Hyresgästkortet är: 
30k Sport, Actic Sverige, A-Möbler inredningshuset, Baltha-
zar science center, Colorama Billinge färg, Dunly städ, Extra-
mamman, Hemtrevligt, Nohlgrengruppen, Ok Q8, Skövde 
golfklubb, Skövde lagerhotell, Skövde tennisförening 

Fysiskt kort eller i mobilen 
Använd helst det digitala kortet som du hittar genom att 
logga in på Mina sidor på din mobil, visa upp det i butiken 
så får du din rabatt. Behöver du ett extrakort till någon 
annan i ditt hushåll kan du få ett fysiskt kort av oss om du 
kommer in i Bobutiken. 

Rabatterna 
Alla företag som är anslutna till Hyresgästkortet erbjud-
er en rabatt som gäller hela året men varje månad är det 
ett eller flera företag som har ett speciellt erbjudande till 
dig. Du hittar information om dessa på webben och i ditt 
trapphus. 

November
30k sport i Skövde ger dig 
20 % rabatt på längdskidor 
(gäller ordinarie pris).

Extramamman ger dig 20 % 
rabatt på alla sina tjänster, 
till exempel barnpassning, 
flyttstädning och fönster-
putsning.

December 
30k sport i Skövde ger dig 
20 % rabatt på längdskidor 
(gäller ordinarie pris). 

På Balthazar Science Center 
får du 20 % rabatt på ett helt 
köp i vår shop. 

Äntligen har vi kunnat ordna ett Brittsommarfirande i stil med de 
som ägde rum innan pandemin! Vi har årligen öppnat upp gården 
för olika aktiviteter i samband med sista söndagen i september, 
som kännetecknas av soligt och varmt höstväder. Därför var det en 
speciell känsla när vi äntligen kunde arrangera evenemanget igen 
och fylla gården med alpackor, hästar, utställare, linedance-dansa-
re, biodlare, grillande bönder och glada besökare. Vi ses nästa år!

Trevlig gårdsavslutning 
på Brittsommardagen 

Julutlottning
Vill du ha chans att vinna en julklapp från något av de 
anslutna företagen? Alla företagen har skänkt en gåva 
värd cirka 300 kronor som vi lottar ut. Anmäl dig via 
QR-koden nedan senast 5 december. Du får sedan veta 
via e-post om du vunnit. Namnet på alla vinnare kommer 
att publiceras på webbsidan.  

Månadserbjudanden

https://www.skovdebostader.se/
hyresgastguiden/hyresgastkortet/
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