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man får väl ändå lov att inse att hösten är här. De ljumma, ljusa sommarkvällarna 
har förbytts till mörka, men härliga höstkvällar. Nu kurar vi ihop oss, tänder ljus 
och njuter av livet inomhus. Då blir det dessvärre också angeläget för oss på Förbo 
att på minna om brandrisken. Levande ljus som glöms bort eller tar eld i gardinen är 
en vanlig orsak till brand i hemmet.

De senaste åren har vi tyvärr råkat ut för några bränder i våra hus. En brand 
som får spridning kan få stora och djupt tragiska konsekvenser inte bara för de 
drabbade personerna. Ofta blir det också omfattande och kostsamma materiella 
skador för flera i ett flerfamiljshus. I det här numret av Förbovärdsbladet hälsar vi 
på hos brandmännen på en brandstation och får handfasta tips om brandsäkerhet. 
Förbo deltar också i kampanjen Aktiv mot brand som vi hoppas ska motivera och 
hjälpa dig att leva mer brandsäkert.

Förbo har monterat brandvarnare i alla lägenheter. Men det är ditt ansvar att då 
och då se över den och se till att den har fungerande batterier. En liten ansträngning 
som faktiskt kan rädda liv.

Jag vIll oCkSå ta tillfället i akt att reda ut lite grann kring serviceanmälan. An
ledningen är att alldeles för många av samtalen som går till vårt 

larmnummer egentligen är en vanlig serviceanmälan. Det kostar 
oss onödigt mycket pengar. Pengar som vi hellre använder till 

utveckling i våra områden. Är åtgärden inte akut hänvisar 
larmoperatören tillbaka ärendet till Förbo, men vi får ändå 
en kostnad för varje samtal från våra hyresgäster.

Larmnumret ska bara användas vid akuta ärenden 
efter kontorstid samt vid störningar. Akuta ärenden kan 
exempelvis vara en vattenläcka eller andra skador där 
det finns risk för liv eller fastighet. 

I dE allra flESta fall är det en serviceanmälan som 
ska göras och då kan du ringa till din förbovärd, 
varje vardagsmorgon, eller tala in på telefonsvararen 
som kontinuerligt lyssnas av under dagen. Det går 
också alldeles utmärkt att dygnet runt göra en service 
anmälan via Förbos hemsida. 

Med hopp om en skön höst.

lars-gunnar Börve är verksamhetschef på förbo.

Serviceanmälan görs till förbovärden under 
telefon morgon varje vardag 07.30-9.00 
eller på telefonsvararen som lyssnas av 
kontinuerligt. 

På hemsidan går du in under Service
anmälan och fyller i ditt ärende i formulä
ret.

larmtjänst vid nödfall
Vid akuta ärenden efter kontorstid och vid 
störningar kontaktas larmtjänst på telefon 

den 15 augusti bjöd förbo samtliga 
hyresgäster på Centralvägen i möln-
lycke på tårtkalas. detta för att fira 
de tre hyresgästerna astrid gärdestål, 
gunborg ohlsson och frank Henrics-
son som samtliga bott i sina förbo-
lägenheter i 45 år.

– Jag säger som så att det finns ju en an
ledning till att man bott kvar, säger Frank 
Henricsson.

De tre jubilarerna – och tillika grannar
na – har hyrt av Förbo sedan 1968 men 
har bott i huset på Centralvägen ännu 
längre än så, närmare bestämt sedan det 
byggdes 1957. 1968 köptes huset av För
bo och därmed blev Astrid, Gunborg och 
Frank hyresgäster.

– Jag har trivts hela tiden, säger Gun
borg Ohlsson.

– när vI flyttadE In i området fanns det 
väldigt mycket barn här, berättar Astrid 
Gärdestål, som flyttade till Mölnlycke 
från Vasaplatsen i Göteborg när hon var 
nygift.

– Jag har trivts bra i Mölnlycke. Här 

finns både Wendelsberg och Rådaparken. 
Dessutom har PRO bra kurser här, man 
kan både läsa, skriva och sy. Det man vill 
göra, det finns.

Astrid Gärdestål har varit ordförande  
i Hyresgästföreningen i 25 år, och därmed 
engagerat sig i sitt boende.

– Jag tillträdde som ordförande 1984, 
och jag har varenda protokoll kvar. Jag 
vet precis vad som är gjort på huset och 
när, berättar hon.

dEt var mEd andra ord inte första gången 
hon var på fest i Hyresgästföreningens 
lokaler. Och troligen inte den sista heller.

Det var inte bara jubilarerna som bjöds 
in till kalaset, utan samtliga hyresgäster 
på Centralvägen. Något flera grannar 
nappade på.

– Vi tycker att det är roligt att vi har 
hyresgäster som har bott hos oss så 
länge! Vi ser det som ett gott betyg att 
folk vill bo hos oss under en så lång tid. 
Det betyder att de trivs både med om
rådet och med oss som hyresvärd, säger 
Marie Keidser von Heijne, informations
chef på Förbo. 

för trogna hyresgäster
Tårtkalasdet är mysigt med  

levande ljus, men …

031-703 13 34. De gör då en bedömning 
av ärendet och beslutar om åtgärd. Använd 
inte larmtjänst i onödan, utan när ärendet 
är akut och inte kan vänta till nästa vardag. 

detta fixar du själv
Rengöring av golvbrunn, byte av säkring 
samt rengöring av filter i köksfläkten är 
exempel på saker du som hyresgäst själv 
ska åtgärda. På Förbos hemsida finns flera 
instruktionsfilmer till din hjälp.

TEXT: lEonorE nordin
foTo: andErs väsTlund

Jubilarerna astrid gärdestål och gunborg ohlsson    framför huset på Centralvägen. förbovärd malin Pirosanto.    frank Henricsson hugger in på jubileumstårtan.

Enkelt att göra serviceanmälan
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En liten miss kan få stora  
konsekvenser. Men risken för 
eldsvåda minskar avsevärt för 
den som tänker säkert från 
början.

Testa batterierna i brandvarnaren, håll koll 
på spisen, släck stearinljusen, rök inte i säng
en – det råder ingen brist på förhållnings
regler för att förebygga eldsvådor. De flesta 
kan dock sammanfattas i en enkel princip: 
tänk efter från början så undviker du många 
onödiga risker.

– Med ett säkert tänk från början är det 
faktiskt inte så svårt att undvika brand. 
Ta brandvarnaren som exempel: Det är en 
väldigt billig livförsäkring som kräver väldigt 
lite underhåll, säger Emil Källström, brand
man på Öjersjö brandstation.

tIllSammanS mEd styrkeledare Kjell Bengts
son berättar han om enkla sätt att göra 
hemmet mer brandsäkert. 

– Vårt förebyggande arbete är jätte viktigt, 
eftersom det är vad som hjälper lång siktigt. 
Vi försöker att göra oss själva över flödiga 

tänk rätt för att slippa brand
genom att träffa ungdomar och vuxna 
och berätta om brandsäkerhet, säger Kjell 
Bengtsson.

När de inte är ute på larm ägnar brand
männen på Öjersjö brandstation mycket tid 
åt olika förebyggande aktiviteter. Då hand
lar det om att prata med folk – allt från att 
undervisa femteklassare om farorna med att 
leka och busa med eld, till att stå i julhan
deln och påminna om att stearinljusen måste 
hållas under uppsikt. 

Eller som i dag, då arbetslaget snart  
ska visa upp brandbilen för ett juniorlag  
i fotboll. 

– Dessutom övar vi varje dag, på till ex
empel rökdykning och sjukvård, säger Emil 
Källström.

förutom dE klaSSISka ”görintesåhär”
förman ingarna är det viktigt att i hushållet 
prata igenom hur man ska bete sig om det 
skulle börja brinna.

– Ha en plan. Den kan vara enkel: gå ut 
ur huset och samlas på parkeringsplatsen 
utanför, till exempel. Men det är viktigt att 
bestämma en samlingspunkt så att man kan 
vara säker på att alla kommit ut ordentligt, 
säger Kjell Bengtsson. 

förbo deltar i myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps 
informationskampanj aktiv mot 
brand. mer information finns på 
www.förbo.se.

BrandmännEnS tIPS
I kökEt
I flerbostadshus och radhus är värme 
från spisen den vanligaste brand
orsaken. Så håll koll på plattor och 
kastruller! 

Om det börjar brinna i en kastrull 
– lägg på locket, alternativt täck med 
brandfilt eller något annat som finns 
till hands. Släck inte med vatten, 
det kan i värsta fall leda till att elden 
sprider sig ännu mer. Bilden bredvid 
visar vad som händer när man häller 
några deciliter vatten i en kastrull 
med olja som börjat brinna.

– Fett i spisfläkten kan också börja 
brinna, så rengör den regelbundet, 
säger Kjell Bengtsson. 

StEarInlJuS
Under höst och vinter 
orsakas många bränder 
av levande ljus. Placera 
inte ljusen i närheten av 
något brännbart, exem
pelvis gardiner, och håll 
dem under uppsikt. 

BrandvarnarE
Brandvarnare finns i alla Förbos 
bostäder, men du måste själv regel
bundet kontrollera att den fungerar 
och byta batteri. En brandvarnare 
täcker runt 60 kvadratmeter så om 
du bor stort kanske du behöver 
flera för att täcka upp alla rum och 
våningsplan.

– Ibland kan det faktiskt 
vara bra att dammsuga 

brandvarnaren också. 
Om det samlas 

mycket damm 
inuti kan det 
störa sensorer
na, säger Emil 
Källström. 

SläCkarE oCH fIlt
– Jag rekommenderar en pulver
släckare på sex kilo. Förvara den 
lättillgängligt i exempelvis hallen 
och se till att alla i hushållet vet 
var den finns. En brandfilt är 
också bra att ha hemma, säger 
Kjell Bengtsson.

Emil källström (nedre bilden till höger) och kjell Bengtsson (nedre bilden till vänster) säger att 
ett tidigt larm till räddningstjänsten är viktigt för att de ska kunna stoppa branden i tid. 

Brandman kenneth Zimmerblad ger förbovärdsbladet en demonstration av hur man bäst släcker 
en brinnande kastrull. locket på!

Bilden till vänster visar vad som händer när man försöker släcka en 
kastrull med överhettad olja med vatten. använd i stället locket för 
att kväva lågorna, eller täck över med exempelvis en brandfilt.

TEXT: KallE lEKholm
foTo: svanTE örnbErg

aktIv mot Brand

✔ ✔ ✔

✔
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”Mörkare färger i höst”
Fridas inredningstips

varför inte passa på att måla och  
tapetsera om väggarna hemma i  
någon av höstens trendfärger? Sätt 
upp en tapet i något spännande 
mönster!

genom Personliga hem ger förbo dig möj-
ligheter att skapa ditt drömhem!

– du avgör själv om eller när du vill 

göra förändringar hemma, berättar renée 
lerne stam, ansvarig för Personliga hem.

systemet går ut på att du har rabatt på 
hyran – olika stor beroende på storlek på 
lägenhet. vill du få målat eller tapetserat 
hemma gör du en beställning och betalar 
kostnaden för det på hyran under sex år. 
sedan försvinner kostnaden, men rabatten 
finns hela tiden kvar. du kan också välja 

att måla och tapetsera själv och ha kvar 
hela rabatten. om du bor i något av våra 
nybyggda hus gäller lite andra regler.

för åtgärder som ses som standardhöj-
ning av lägenheten – exempelvis byte av 
golv – är höjningen permanent.

– systemet är väldigt uppskattat av 
våra hyresgäster, säger renée lerne stam.

lEonorE nordin

Personliga hem skapar möjligheter

Vilka trender gäller i hemmet i höst? Vi har 
pratat med Frida Ramstedt som driver en 
av Sveriges största inredningsbloggar,  
Trendenser.

– Generellt kan man säga att många olika 
parallella trender gäller i höst, säger hon.

– det blir mörkare och 
mörkare hemma, ”ljust och 
fräscht” är på väg ut, säger 
frida.

hon berättar att vi kom-
mer att se mycket grått – från 
svagt gråa toner till gråsvart – 
i inredningen, både på väggar, 
möbler och accessoarer.

I butikerna finns många mönster med 
inspiration från Afrika. Det handlar även 
om djurmönstrat som zebra och leopard. 

– 80talet är tillbaka i lite nytapp
ning. Det syns även i att marmorn är 
tillbaka, bland annat i våra kök, säger 
Frida Ramstedt.

En trend som går hand i hand med den lite 
mörkare färgskalan är att det kommer in allt mer 
linne i hemmet. Gärna gardiner sydda av ”sjoki
ga” mängder linne.

– Panelgardiner eller inga gardiner alls har 
varit modernt innan, men nu ser vi mycket riktigt 
långa gardiner i linnetyg. Nästan lite för långa, 
säger Frida.

Fönstren som förut varit tomma fylls nu 
återigen av blommor. 

– Tanten är tillbaka kan man säga. Man 
kan ha många terracottakrukor i fönstret. 
Kanske till och med sådana som blivit lite 
färgade av ålder.

Pelargoner är särskilt populära, det gäller 
alla sorter – från Mårbacka till klassiskt röd.

– De gröna växterna är tillbaka, som ormbunkar  
och gröna bladväxter. Det blir även fler stora växter inne  
i rummet, till exempel fikon eller olivträd, säger Frida.

Afrikanska mönster

Tantblommornas revansch

Stora linnetyger

Grått är  
det nya svart
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Hallå där…
… Fredrik Nykvist på 

Mattiné.

vad gör ni hos förbo?
– Vi är golvläggare och installerar nya 

golv, fotlister och trösklar hos Förbos 
hyresgäster.

Hur många är ni?
– Vi är många på själva firman Mattiné 

men jag är ensam här.

Hur länge har ni jobbat för förbo?
– Företaget har haft kontrakt med dem 

i två år. Jag har jobbat på Mattiné i tre år 
och varit i Landvetter i ett år.

vad är det roligaste med ditt jobb?
– Att jag har frihet under ansvar. Man 

får träffa nytt folk varje dag. Även om det 
är delvis samma uppgifter så är det ändå 
variation. 

INFORMATION FRåN DINA FöRBOVÄRDAR I Landvetter

fredrik nykvist har jobbat som mattläggare i 
landvetter och på råda i ett år.

Våra sommarjobbare har varit 
flitiga under sommaren och 
gjort allt från att städa i våra 
områden till att rensa förråd 
och tvätta lekplatsen på Borås
vägen. 

Nu är det möjligt att söka lägenhet på AnnaLisas gård via vår hemsida! De som 
varit anmälda som sökande i Härryda kommuns kö för nyproduktion fick första 
tjing, men nu kan även du som är anmäld som sökande hos Förbo söka.

Det pågående målnings
arbetet i Hällingsjö  

kommer att bli klart 
under hösten. 

En upprustning av Brattåsvägen i 
Landvetter kommer att dra i gång under 
hösten. De hyresgäster som berörs 
kommer att få mer specifik information 
om åtgärder och tider.

• amiralens äng fyller 30 år och det 
firar vi den 1 oktober med fika och med 
att dela ut lökar att plantera i området! 
• östra Byvägen har fyllt 30 år! Det 
firade vi med storslagen fika på gården! 
Dessutom har östra Byvägen fått nya 
fina bänkar utomhus.

I Hindås ställer vi den 25 
september ut en contai
ner för dig som vill rensa 
förråd och annat. 

När vi städat färdigt bju
der vi på korv och dricka. 

Farligt avfallbilen kommer under 
november att besöka olika områden 
i Landvetter. Här kan du avgiftsfritt 
lämna sopor som färgburkar, lös
ningsmedel och batterier. Till höger 
kan du läsa när bilen kommer till dig.

lämna farligt avfall

Entreprenörshörnan

landvetter centrum:  
19 november 17.30 –18.00 

Hällingsjöskolan:  
20 november 17.30 –18.00
rävlanda Järnvägsstation:  
20 november 18.30 –19.00

Hindås skola:  
20 november 19.30 –20.00

Städat och tvättat

renovering i centrumnymålat

Hindås grillar och städar

uthyrning på anna-lisas gård

Jubilerande områden

Har du tips och idéer på 
saker som kan öka triv
seln i ditt område? Kom 
gärna med förslag till oss 
förbovärdar!

Hjälp oss 
öka trivseln!

nytt telefon nummer 
till Canal digitals 

kundtjänst från och 
med den 1 oktober:  

0770-11 55 11



Ansvarig utgivare: Marie Keidser von Heijne, Förbo AB • Produktion: Medialaget AB • Omslagsbild: Brandman Emil Källström demonstrerar en brandsläckare. Foto: Svante örnberg • Tryck: Sandstens 2013

vad är lagom varmt? En hög-
aktuell fråga nu när det drar 
ihop sig till höst och vinter.

– vårt mål är att det ska vara 
20 – 21 grader i lägenheterna, 
säger energingenjör tommy 
tollbom. 

Han tillägger att det är just på 
hösten och våren, med ständiga 
väderomslag, som det är svårast 
för systemen att reglera värmen.

– Värmesystemen har svårt 
att hitta rätt när det är så snabba 
växlingar utomhus mellan varmt 
och kallt, säger han. När systemen 
kommit igång är de stabila och 
klarar de variationer som uppstår 
under resten av säsongen.

Förbo har många olika typer 
av uppvärmningssystem i fastig
heterna. Till exempel fjärrvärme, 
bergvärme, frånluftsvärmepumpar, 
elpannor och direktverkande el 
med varmvattenberedare.

Målet är som sagt 20 –21 gra
der, men hur vi upplever tempera
turen inomhus är ofta väldigt per
sonligt. Vissa känner på elementen 
och känner sig frusna om de inte 
är på för fullt. Andra trivs bäst 
när det är lite svalare. Det finns en 
hel del man kan göra själv för att 
uppnå ett bra och jämnt inomhus
klimat.
Allmännyttans branschorganisa
tion Sabo har startat en energi
sparkampanj där Förbo är med. 
Gå in på allmännyttan.se, där hit
tar du bra och konkreta spartips.

TEXT: KEnTh lärK

illusTraTionEr: lEonorE nordin

Tänk på att möblera värme effektivt. Soffor och 
hyllor som placeras framför elementen hindrar 
värmen från att sprida sig i rummet.

Tunga gardiner som hänger framför termo
staten gör att den får svårt att känna av den 
genomsnittliga värmen i rummet.

För att undvika problem med fukt bör 
man aldrig stänga friskluftsventilerna 
helt. 

Är det kallt ute räcker det med att 
låta spaltventilen eller vädringsluckan 
vara något öppen. Gör rent ventilations
donen ibland med exempelvis en fuktig 
trasa. På vår hemsida finns informa
tionsfilmer om hur du går tillväga!

lagom varmt i lägenheten?

Håll ventilerna öppna

låt värmen flöda

koll på temperaturen
På elementet sitter en termostat 
som känner av temperaturen i 
lägenheten. När termostaten 
känner av att det är 20 – 21 
grader i rummet, stänger den av 
vattenflödet genom elementen.

Därför kan elementen vara 
kalla trots att det är minus
grader. Skulle temperaturen 
sjunka öppnar termostaten 
vattenflödet till elementet 
igen.

Ett tips är att mäta 
temperaturen själv i 
lägen heten om du känner 
dig frusen, innan du 
kontaktar din förbovärd. 
För fast monterade 
termometrar är bästa 
placeringen mot en 
innervägg – det ger en  
bra medeltemperatur.

När du vill nå oss
telefonmorgon: vardagar 07.30–09.00
öppet hus: torsdagar 15.00–18.00

förbovärdskontoret i landvetter
Idrottsvägen 4 C, 438 32 Landvetter

tel: 03191 80 40 fax: 03191 87 90
e-post forbovard.landvetter@foerbo.se

träffa oss när det passar dig: Ring och boka tid med oss.
akuta ärenden eller vid störningar på kvällar och helger samt fredagar 
efler klockan 13: vår larmtjänst, 031703 13 34
vid besvär med skadedjur: Boende i Landvetter ringer Anticimex på  
031742 26 00. Boende i Hindås, Hällingsjö och Rävlanda ringer  
Anticimex på 03322  25  80.

Ingemar Weije lena Backner Stefan nolstad


