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coronamörkret

Mattias Looström
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Vi har nu levt med pandemin i drygt ett år. Nu, våren 2021, har det breda vaccinationsprogrammet
börjat ta fart, efter en något ryckig start. Det viktiga är dock att vi faktiskt kan se ljuset i tunneln
och anar en snar framtid med minskade restriktioner och ett mer normalt liv.
drabbats hårt det senaste året. Laxåhem
har, enligt de statliga regler och rekommendationer som satts upp, gett hyresrabatter för att i någon mån minska
förlusterna. För hela Laxå är det viktigt
att vi har butiker och service även efter
pandemin. Till dess, tänk och handla
lokalt!
Trots pandemin har Laxåhem utvecklats
positivt. För 2020 gjorde företaget en
vinst på 1,4 miljoner kronor, till stor del
beroende på en mild vinter med lägre
uppvärmningskostnader samt låga kostnader för snöröjning.
Naturligtvis har även Laxåhem, både
medarbetare och hyresgäster, drabbats av
pandemin. Vi har tvingats till helt nya
rutiner – bland annat har vi stängt kontoret och tar bara emot i förväg bokade
möten samt att vi bara utför akuta jobb
hemma hos våra hyresgäster och då med
social distans och noggrann handhygien
– och glädjande nog har det fungerat bra
med tanke på situationen. Jag upplever
att såväl medarbetare som hyresgäster
har ”gillat läget” och har stor förståelse
för alla åtgärder som ska minska risken
för smittspridning.

Tänk lokalt!
Det senaste året har vi tvingats ställa in
alla hyresgästaktiviteter. Lägenhetsvisningar sker numera coronasäkert. De
medarbetare som kan, jobbar hemifrån.
Det är ett axplock av allt vi förändrat
under pandemin, men jag vill särskilt
lyfta våra lokalhyresgäster som i flera fall
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Bygger nytt
Samtidigt har Laxåhem fortsatt att
investera och bygga för framtiden. Under
hösten blev den andra och sista etappen
av äldreboendet Ramundergården klar.
Vi kan alla vara stolta över att ha ett
drygt 5 000 kvadratmeter stort och
toppmodernt äldreboende i Laxå. Under
2020 färdigställde vi även tio nya lägenheter, dels i före detta förskolan Linnean,
dels i det gamla vandrarhemmet på
Linnéagatan. Och i maj fortsätter arbetet
på Linnéagatan med ombyggnaden till
ytterligare sex nya lägenheter.
De nya lägenheterna är viktiga för att
skapa möjlighet till både inflyttning och
en ökad rörlighet på bostadsmarknaden.
Att vi jobbar rätt, bekräftas av den enkät
som i höstas gick ut till samtliga boende
i Laxå kommun. Där ställdes frågor om
hur man ser på sitt boende om fem år:
om man tänker flytta och i så fall vart
och till vad.

Tydlig bild
Bilden är tydlig. De som tror sig flytta de
närmaste fem åren, ofta från egen villa,
önskar en lägenhet med egen uteplats
och i andra hand en lägenhet med balkong och hiss. Det ligger i linje med vad
vi trott oss veta och hur vi också arbetat
de senaste åren.
I Sveriges Allmännyttas vd-råd, där jag
är ledamot sedan 2019, jobbar vi också
med viktiga framtidsfrågor. En sådan är
modellen för hyresförhandlingarna med
Hyresgästföreningen. Tidigare i år strandade förhandlingarna lokalt och därför
fick Hyresmarknadskommittén
besluta om Laxåhems nya hyror. Vi är
långt ifrån ensamma om detta och
grundproblemet är att parterna inte har
ett gemensamt synsätt om vad hyresförhandlingarna ska omfatta. Om vi kan
hitta en ny ordning för hyresförhandlingar skulle mycket vara vunnet för alla
inblandade.
Till sist vill jag bara önska er alla en
trevlig sommar och att vi sakta men
säkert tar oss igenom pandemin och får
ett mer normalt liv.

NOTISER

Nytt tak på
von Boijgatan
Taket på von Boijgatan 12
har drabbats av läckage och
det läckande vattnet har även
skadat putsen på fasaden.
Under våren och försommaren
ska taket lagas och få nya
takpannor. Dessutom ska den
skadade putsen på fasaden lagas
och slutligen målas om.

Nya balkonger
Hyresgästerna på Postgatan 16 fick nya
balkonger förra sommaren. De gamla
gjutna balkongerna var slitna och skadade av regn och is. De nya balkongerna
är tillverkade i aluminium samt en mix
av återvunnet trä- och plastmaterial som
pressats till komposit med hög hållfasthet
och minimalt underhållsbehov.

Oljepannan bort
i Hasselfors...
I höstas havererade värmepumpen
i värmeanläggningen som försörjer
Stationsvägen och Bäcklundavägen i

Hasselfors. Nu är värmepumpen utbytt,
dessutom har den gamla oljepannan
bytts ut med en mer kostnadseffektiv
och miljövänlig elpanna.

... och i Finnerödja
Värmeanläggningen på Mjölnargatan i
Finnerödja, som försörjer fyra huskroppar, ska uppdateras. Den nuvarande
pelletspannan byts ut mot en bergvärmepump. Som reserv under riktigt kalla
vinterdagar används elvärme. Det betyder att även den gamla oljepannan, som
nu används som reserv, kan tas bort.

Nya lägenheter
på Linnéagatan
Det gamla vandrarhemmet på Linnéagatan har snart bytt skepnad helt och
hållet. Nyligen färdigställdes sex nya
lägenheter i fastigheten och nu ska resten
byggs om. Det handlar om ytterligare
sex lägenheter som totalrenoveras och får
en modern planlösning. När allt är klart,
förmodligen under hösten, kommer det
då att vara inflyttning i två trerummare,
två tvårummare och två ettor.

Välkommen till oss!

Felanmälan

Vi tar gärna emot besök, men tänk
på att du behöver boka tid!

Felanmälan /kontorstid på telefon

Med anledning av Corona/Covid-19
gäller detta tillsvidare. Du kan nå oss
för att boka besök enklast genom att
ringa eller maila den person som du
söker via vår hemsida eller telefon
0584 - 47 35 00. Våra telefontider
för Bostadssökande och Felanmälan
gäller som vanligt.

Felanmälan på vår hemsida

0584-47 35 11.
www.laxahem.se
Utanför kontorstid och i akuta fall
kan man ringa vår fastighets- och
störningsjour på telefon

0584-101 13,

som hanteras av SOS Alarm.
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ÅRET SOM GICK

Hjälp oss att bli ännu bättre?
I maj skickas Laxåhems kundenkät ut till våra hyresgäster. Era svar är viktiga och blir en tydlig
vägvisare för oss i arbetet med att bli en ännu bättre hyresvärd.
Vartannat år gör Laxåhem en hyresgästenkät, så att våra hyresgäster får
säga vad de tycker om oss och hur vi
kan bli ännu bättre.
Den senaste undersökningen, 2019,
visade att det sammanvägda NKI (nöjd
kund-index) sjunkit något från 73 till
71, vilket fortfarande är ett högt värde.
Laxåhems styrkor var tydliga: kundservice får höga betyg, likaså trivseln
och tryggheten samt hur vi hanterar
felanmälan.
Två resultat stack ut extra mycket och
var bland de högsta som det rikstäckande analysföretaget uppmätt. Hela 96
procent av de svarande sa att de trivdes
eller trivdes mycket bra där de bor. Och
97 procent sa att de upplever boendet
som tryggt.
Men bra kan alltid bli bättre. Sedan
den senaste mätningen har vi jobbat
för att förbättra utemiljön, bland annat
skötseln av grönytor och planteringar,

tillsammans med hyresgästerna. För att
ytterligare förbättra informationen har
vi bland annat jobbat med hemsidan
och fyllt den med aktuell information
och nyttiga tips.

Statistik målning och tapetsering , vitvaror
Måln./tap		
2013

(20 HLU)

2014

(21 HLU)

Spis		

2015		
51(30 HLU)		
31		
						
2016		
42 (31 HLU)		
39		
						
2017		
52(34 HLU)		
34		
						
2018		
87(52 HLU)		
44		
						
2019		
41(29 HLU)		
41		
						
2020		
58(21HLU)		
33		
		
			
331		
222		
2021 02 18/IE

HLU: Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll
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Hur går vi vidare? Det vet ni hyresgäster
bäst. Så svara på enkäten, då gör ni både
oss på Laxåhem och er själva en stor
tjänst.

Kylenhet

30			
39			
15			
39			
47			
40

inkl Linnéag 2

210

		

ÅRET SOM GICK

AV HUNDRALAPPEN GÅR:
12 kr till underhåll
2 kr till reparationer
14 kr till skötselkostnader
14 kr till uppvärmning
11 kr till el, Vatten, Sophantering,
Kabel-tv
11 kr till administration
3 kr till riskkostnader (Försäkringar,
osäkra fordringar,
hyresgästernas medel.
1 kr till fastighetsskatt
3 kr till hyra anläggningstillgångar
19 kr till avskrivningar
10 kr till räntor

Miljödiplomering blev förnyad
För ett år sedan blev Laxåhem miljödiplomerade enligt svensk Miljöbas.
Det är beviset på ett bra och väl dokumenterat miljöarbete, men det stannar
inte där. Varje år görs en revision av företagets miljöarbete. Bara om det får
godkänt, förnyas miljödiplomeringen.
Laxåhem fick sin miljödiplomering godkänd för 2021. Företaget använder sedan tidigare fjärrvärme baserat på biopellets som värmekälla och all el är solel.
Det fortsatta miljöarbetet sker på bred front, där energieffektivisering har hög
prioritet. Dessutom kan nämnas att Laxåhem succesivt byter ut gammal
armatur i gemensamma utrymmen, som trapphus och källare, med närvarostyrd LED-belysning.
– Vi skruvar också på små men viktiga detaljer, bland genom HBV som
är Sveriges Allmännyttas inköpscentral. Tillsammans med HBV skapar vi
tillsammans en efterfrågan på produkter, exempelvis vitvaror, som är maximalt klimatsmarta, energieffektiva och har lång livslängd, säger vd Mattias
Looström.

tkr

%

Av Hundralappen går

Underhåll

6 053

16,0%

12 kr

Reparationer

1 010

2,2%

2 kr

Skötselkostnader

7 035

14,3%

14 kr

Uppvärmning

7 076

14,2%

14 kr

El, Vatten, Sophantering, Kabel-tv

5 631

11,2%

11 kr

Administration

5 403

11,2%

11 kr

1 648

3,0%

3 kr

Riskkostnader (Försäkringar,osäkra
fordringar, hyresgästernas medel.

524

1,0%

1 kr

1 428

2,8%

3 kr

Avskrivningar

9 559

15,8%

19 kr

Räntor

4 920

8,4%

10 kr

50 287

100%

100 kr

Fastighetsskatt
Hyra anläggningstillgångar
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HYRESGÄST

fyrarummaren på Linnéagatan:

“Emelie hittade hem i
nyrenoverade fyran”
– Jag har haft tur, säger Emelie
Bergfeldt.
Det tycker barnen Elicia, 10 år,
och Jonathan, 6 år, också att de
haft.
Med flytten till den nyrenoverade fyrarummaren på Linnéagatan 6A fick de egna rum.
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HYRESGÄST

Emelie, som är uppvuxen i Karlskoga,
flyttade till Hasselfors 2009 och jobbade
då som undersköterska på ett demensboende i Fjugesta. För tre år sedan,
2018, flyttade dock hon och barnen från
huset i Hasselfors till en tvåa på Överströmsgatan.
– Jag trivdes mycket bra där, men jag
ville ha något större så att barnen fick var
sitt rum.
Då kontaktade hon Laxåhem och
frågade om möjligheten att byta tvåan
på Överströmsgatan till en fyra.
– Jag fick titta på den här fyran på
Linnéagatan. Det var flera intresserade,
men jag hade tur och blev erbjuden den,
säger Emelie.

Värt att vänta på
Turen höll i sig, kan man säga. Innan
Emelie och barnen flyttade in, beslutade
Laxåhem att rusta upp lägenheten.
Emelies fyra fick nya golv i alla rum
utom vardagsrummet, nya tapeter, nytt
kök och upprustad toalett.
– Jag fick vänta en månad extra med att
flytta in, men det var det verkligen värt!
Och hyran är prisvärd.
I maj förra året gick flyttlasset. I ungefär
samma veva fick Emelie nytt jobb som
undersköterska på Ramundergården.
– Det var jobbigt att pendla till Fjugesta,
men helt plötsligt föll allt på plats. Nu
kan jag gå till jobbet och vi bor perfekt,
nära skogen och motionsspår.

Och skulle det krångla, vilket det inte
gjort än, så är Emelie trygg.
– Då finns Bobo, ”min fastighetsskötare”,
och det känns enkelt och bra.
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LOKALHYRESGÄST

“Har aldrig ångrat
flytten till Laxå”
För 18 år sedan tog makarna Lifeng Wang och Shuqin Jiang över kinarestaurangen Dahlins på
Casselgatan i Laxå.
De har inte ångrat sig en sekund.
– Nej, vi trivs jättebra i Laxå. Här är så lugnt och skönt, samtidigt ligger det så bra vid E20
mellan Stockholm och Göteborg, säger Shuqin Jiang.

Bra läge

Dahlins förresten, egentligen heter stället Restaurang Yangzhou efter staden i
östra Kina där Lifeng och Shuqin kommer ifrån.
– Det är en liten stad, bara två miljoner
invånare, skrattar Shuqin.
Det var helt enkelt så att kinarestaurangen hette Dahlins, efter fastigheten som
kallas Dahlins hus, när de tog över den
2003. Det var ett inarbetat namn och
varför ändra ett fungerande koncept?
– Vi kom från Östersund då. Jag pluggade på SFI och Lifeng jobbade på en
kinarestaurang som hans kusin ägde.
Men det var för kallt i Östersund och
min make ville ha något eget, berättar
Shuqin.
8

Då fick de, via en bekant, ett tips om att
Dahlins i Laxå var till salu. De åkte ner
och tittade och tvekade inte länge.
– Nej, läget var bra. Och Laxå kändes
tryggt, lugnt och skönt. Det var 18 år
sedan och vi har inte ångrat oss.
Kundkretsen består mest av laxåbor,
men även resande på E20 som är sugna
på kinamat och svänger in. Pandemin
har dock ställt till det för Dahlins, precis
som för många andra restauranger. De
ordinarie 44 sittplatserna har minskats
till 32, men trots coronsäkra avstånd
mellan borden är gästerna färre.
– Jag förstår dem, vi måste alla vara försiktiga. Men vi är glada och tacksamma
att så många beställer hämtmat hos oss.
Det betyder väldigt mycket för oss.

Försvenskad smak
Om kinesisk matkultur kan man säga
mycket. En sak är säker, det som serveras
på Dahlins och andra svenska kinarestauranger är väldigt anpassat.
– Ja, generellt kan man säga att maten
är mindre kryddad. Men kinesisk mat

är så mycket, den skiljer sig från region
till region. Dessutom har Kina influerats
mycket av utlandet på senare år, nu är
maten i Kina en mix av det traditionella
köket och andra länders matkultur, säger
Shuqin.
Själv har hon också försvenskats i sin
smak, trots att hon och maken försöker
besöka släkt och vänner i Yangzhou en
gång om året.
– Jag gillar pannbiff med lök och svenska
fiskrätter. Gös är mycket gott.
De har även fått släkten i tvåmiljonersstaden Yangzhou att besöka Laxå. Med
lyckat resultat, berättar Shuqin.
– Min mamma tycker också om lugnet
i Laxå. Hon gillade att promenera runt i
samhället när hon var här.

LOKALHYRESGÄST
BOTIPS

Så blir du själv en miljöhjälte
Vill du också bli en miljöhjälte?
Här kommer några enkla regler som – om de följs – ger så
mycket tillbaka: trevligare grannskap, billigare skötsel för
Laxåhem (läs: lägre hyreshöjningar) och mindre resursslöseri. Och ett gott samvete!
Matavfallet slängs i gröna påsen som läggs i komposttunnan. Det
förädlas till klimatsmart biogas och ekologiska jordförbättringsprodukter.

Slösa inte med
dina värdefulla
sopor!
Dina sopor är en värdefull
råvara.
Rätt sorterade och återvunna
går de in i ett miljövänligt och
resurssparande kretslopp.
Och det ska bli ännu lättare att
göra rätt: i höst öppnar Laxå
kommuns nya återvinningscentral i Storängen.
För inte så länge sedan var Mosjön och
andra anläggningar för sopor renodlade
soptippar. Soporna, tusentals ton, lades
mer eller mindre osorterat på hög.
I dag är det helt annorlunda och den nya
återvinningscentralen i Storängen blir
en toppmodern anläggning med fokus
på återvinning. Kostnaden är beräknad
till 24 miljoner kronor och för det får
laxåborna en fräsch och luktfri återvinningscentral som består av en bred
betongramp som kantas av 42 kubikmeter stora containeras för olika slags
material.
Öppet kl 8-21, för dig med grönt kort.
En stor fördel med den nya återvinningscentralen är att den kommer att vara
öppen veckans alla dagar. Privatpersoner
kan skaffa ett grönt kort som öppnar
grinden när anläggningen inte är
bemannad. Det är inte svårt att ordna
heller. Efter en kortare utbildning registreras helt enkelt körkort som personligt
passerkort.

Övriga brännbara hushållssopor slängs i soptunnorna. Det tas om hand
och bränns i stora pannor med hög reningsgrad och blir i slutänden
fjärrvärme och el.
Farligt avfall (som batterier och lampor) och olika förpackningar av plåt,
glas, plast och kartong lämnas rätt container vid din närmaste återvinningsstation. Det finns två i Laxå och en vardera i Finnerödja, Hasselfors
och Tived.
Grovsopor kan du lämna hos kommunens återvinningscentral i Mosjön.
Den ersätts i höst av den nya återvinningscentralen i Storängen. Du kan
även lämna dina grovsopor på särskilda platser, där de plockas upp enligt
ett visst hämtningsschema som du hittar på Sydnärkes kommunalförbundshemsida på www.kf.sydnarke.se
Glöm inte att mycket kan återvinnas direkt. Återbruket Tur&Retur tar
emot saker som du själv vill bli av med, allt från möbler och kläder till
cyklar och leksaker. Under Corona pandemin har de stängt, men de
planerar att öppna igen i mitten på augusti. Deras lokal finns på
Postgatan 10, Laxå. Du kan hålla dig uppdaterad via www.kf.sydnarke.se

FAKTA OM SOPOR
Under 2019 behandlades drygt 4,8 miljoner ton avfall från hushållen i
Sverige. Det motsvarar 467 kilo per person.
Sedan 1975 har mängden avfall som återvinns på något sätt ökat från
60 procent till 99,2 procent. Under samma tid har mängden avfall ökat
med 80 procent.
Inom EU är Sverige bra på återvinning av sopor. I Sverige deponerades
endast 4 kg per person av avfallet 2019 medan i snitt 120 kg per person
av avfallet deponerades i EU.
2020 var ett rekordår i Sverige för insamling av förpackningar. I genomsnitt samlade varje svensk in 22,6 kilo glas, 16,9 kilo papper, 8,7 kilo
plast och 1,8 kilo metall.
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PERSONAL

Olof Nilsson:

Olof gillar att ha
många järn i elden
Olof Nilsson har ett finger med i det mesta som händer i
Laxåhem och Laxå kommunfastigheter.
Han är inte bara teknisk förvaltare i båda bolagen, som är
den formella anställningen. Olof Nilsson är lika mycket projektledare och problemlösare.
– Jag gillar att ha många järn i elden, jag trivs mycket bra.

Olof Nilsson kom till Laxå 2012, då
närmast från jobbet som fastighetsförvaltare på Karlskogahem och dessförinnan förvaltare på Länsgården i Örebro.
– Och innan dess var jag arbetsledare
och platschef på Bravida i många år. Det
har jag nytta av än i dag, att ha erfarenhet från entreprenörssidan i fastighetsbranschen.
De första åren i Laxå var ekonomiskt
magra, det fanns lite pengar för renovering och investeringar.
– Nu har vi bättre ekonomi, men det är
fortfarande mycket viktigt att hushålla
med pengarna och använda varje krona
förståndigt. Inga genvägar och kortsiktiga lösningar, då är det bättre att vänta
tills pengarna finns, säger han bestämt.

Helhetssyn
Fördelen med en liten organisation, är
att Olof Nilsson får en helhetssyn på
varje projekt. Som projektledare väger
han även in hur den långsiktiga förvaltningen fungerar.
– Sedan har jag ett väldigt bra samarbete med de entreprenörer som vi har
ramavtal med. Det är ett mycket bra
samarbete, där vi med tiden har lärt oss
jobba effektivt och med ett gemensamt
mål. Dessutom har jag ett bra samarbete
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med Patrik Roslund som jobbar för oss
som konsult cirka två dagar i veckan.
Hur blir då ett projekt till?
– Vanligtvis träffar jag kunderna och får
veta vad de vill ha. Sedan sätter jag mig
med Patrik och resonerar oss fram till ett
förslag som Patrik gör en ritning av. Tillbaka till kunden med ritningsförslaget
och när de tycker det är OK, så tar jag
fram ett kostnadsförslag. Och sedan, i
bästa fall, så får vi även en beställning på
jobbet.

Mycket på gång
Och det är många projekt, i olika
skeden, som Olof Nilsson bollar med

just nu. Som ett axplock kan nämnas slöjd- och bildsal i Centralskolan,
renovering av brandstationen, sex nya
lägenheter på Linnéagatan, renovering
av kontor i kommunhuset, renovering
av Laxåhallen, upprustning av Centralskolans tillagningskök, renovering av
biblioteket och Kunskapens hus, takbyte
på von Boijgatan 12...
– Ja, det är mycket, men jag gillar det
som sagt var.
Med de många projekten kommer även
ett visst mått av osäkerhet. Det är sällan
som allt blir precis som planerat.
– Det är inspirerande, det gör att det
aldrig blir slentrian i jobbet.

PERSONAL

Det är ett skönare tempo:

Lyckad flytt
till Sydnärke
Den stockholmska dialekten är tydlig.
Inte konstigt efter 45 år i Nacka söder om Stockholm. Ändå
saknar inte Mikael Eriksson, operativ driftansvarig på Laxåhem
och Laxå Kommunfastigheter, huvudstaden.
– Det är ett skönare tempo här och jag saknar absolut inte de
timslånga bilköerna, skrattar han.

Allt gick egentligen som på räls i Stockholm. Familjen bodde i ett radhus i
Älta. Både Elisabeth och Mikael hade
jobb, han med bergvärme och ventilation på en större installationsfirma.
Men i södra Närke, i byn Glottra, fanns
sommarstugan som Mikaels föräldrar
köpte för 20 år sedan och som han sedan
ärvde. Dessutom fanns det en outtalad
längtan att bryta upp och starta om,
mest hos Elisabeth.
– Det var hon som drev på och jag hade
väl heller inget emot att flytta.

Delad tjänst
För sju år sedan dök tillfället upp. En
villa i Kumla var till salu, den hade dessutom utrymmen för Elisabeths dröm
att öppna en butik för heminredning.
– Det första dryga året arbetspendlade
jag till Stockholm. Sedan jobbade jag
på Hoist Energy (numera Luftkontroll
Energy) i två år och på Riksbyggen i
drygt fyra år, innan jag kom till Laxå,
berättar Mikael.
I mars 2020 började han tjänsten som
delas mellan Laxåhem och Laxå Kommunfastigheter. Som operativ driftansvarig har han delvis en administrativ
tjänst, men mycket av jobbet består av
handfasta insatser för underhåll och

övervakning av bland annat värmepannor och ventilationssystem. Just nu är
det aktuellt att investera i ett överordnat
driftsystem där man från datorn i realtid
kan övervaka driften, olika larmfunktioner och eventuella störningar.
– Jobbet är omväxlande och jag trivs
jättebra i Laxå. Jag pendlar med bil, men
efter coronan hoppas jag att det ska gå
bra att tågpendla.

Nya frukostvanor
Stockholm finns fortfarande nära
hjärtat, inte konstigt efter ett halvt liv
söder om Söder och med två vuxna barn
bosatta där.
– Men det går bra, Stockholm är ändå
bara två timmar bort. Det är inga
problem.
Flytten till Närke har också medfört
en liten kulturkrock, bortsett från ett
lugnare tempo.
– Det här med frukost på jobbet är lite
märkligt. Varje morgon klockan nio
är det frukost. Sådant existerade inte i
Stockholm, skrattar han.
– Men jag gillar det, det är ett bra
avbrott.

Fakta
Namn: Mikael Eriksson
Ålder: 52 år
Familj: Hustrun Elisabeth och barnen
Pontus, 17 år, Nicklas, 27 år, och Victoria,
30 år.
Bor: Villa i Kumla
Fritidsintressen: ”Jag är intresserad av
sport i alla former. Jag idrottade själv som
ung – fotboll, ishockey och friidrott – och
på senare år bland annat innebandy på
korpennivå. Laget i mitt hjärta är förstås
Hammarby.”
Semesterplaner: ”Vi ska flytta till en nybyggd villa i sommar. Det är nyckelfärdigt,
men panelen måste målas och garaget ska
inredas. Sedan hoppas jag att vi hinner en
sväng till sommarstugan i Glottra också.”
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Det är alltid trevligt med
lite blommor
i en kruka på balkongen eller
uteplatsen. Låt fantasin flöda
eller låt dig inspireras av Ulrika
Lundstedt på Laxåhem.
I hennes arrangemang ingår
en eucalyptusbuske,
trädgårdsnejlika samt
storbladig murgröna.

Besöksadress: Casselgatan 6, Laxå
Postadress: AB Laxåhem, Box 40, 695 21 Laxå
Telefon : 0584-47 35 00
E-post: epost@laxahem.se
www.laxahem.se

