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VD HAR ORDET

Med de första ljumma vårvindarna i månadsskiftet mars-april  
stod de nya radhuslägenheterna på Skolgatan inflyttningsklara.  
Lite symboliskt, för det blåser verkligen nya vindar i Laxå.

De fem nya lägenheterna är väldigt 
efterlängtade av hyresgästerna, det 
vet jag. Och jag vågar påstå att de 
nya lägenheterna är lika efterlängtade 
av många Laxåbor. För första gången 
på över 25 år byggs det nya flerfa
miljshus i Laxå!

Det visar att trenden har börjat 
vända. En fortsatt positiv utveckling 
kräver mycket jobb av många – men 
vi på Laxåhem är, som det värdeska
pande och framtidsinriktade företag 
vi är, beredda att ta ett stort ansvar i 
det arbetet. 

Med nya, moderna lägenheter 
skapas en ökad rörlighet på bostads
marknaden. Medelålders och äldre 
kan sälja sin villa till unga barnfa
miljer. Nya flyttkedjor skapas, vilket 
gynnar hela samhället.

NYA BOSTÄDER
Under 2018 fortsätter vi att skapa 
nya bostäder. På von Boijgatan 12 
fortsätter vi att omvandla det som 
tidigare var förskolan Linnéan till 
lägenheter. Tre lägenheter är redan 
skapade, ytterligare fyra lägenheter 
ska nu ordnas i markplan med ute
plats till varje.

Det stora kraftprovet för Laxå
hem, förra året och även under 
2018, är ändå projektet utbyggnaden 
av Ramundergården som ska stå 
klart runt årsskiftet. Utbyggnaden 
är Laxåhems största satsning på 
mycket länge och ger äldreboendet 
Ramundergården 32 nya platser, ett 

nytt centralkök samt en vacker och 
trivsam glasad innergård som binder 
ihop den gamla byggnaden med den 
nya.

En fortsatt stor efterfrågan på 
bostäder ger Laxåhem bra förutsätt
ningar att fortsätta vara ett aktivt 
bostadsföretag med en stabil eko
nomi. Naturligtvis gynnas även vi 
av den låga räntan, men vi får även 
betalt för många års strävsamt arbete 
med att minska vakansgraden och 
effektivisera driften med bibehållen 
service.

SATSAR PÅ UNDERHÅLL
Med en ekonomi i balans kan vi, 
utöver investeringarna, satsa på reno
vering och underhåll. Där har Laxå
hem en del att ta igen  och det gör 
vi nu sedan en tid tillbaka. Under
hållstakten har tredubblats jämfört 
med 2012 och hamnar under 2018 
på 176 kronor per kvadratmeter 
bostadsyta i vårt bestånd.

Det händer alltså en mängd posi
tiva saker i både Laxåhem och Laxå 
kommun. Många gånger sammanfal
ler det. 

Som när Laxå kommun förra 
våren utropades till landets för
sta ekoturismområde. Det passar 
Laxåhem bra, eftersom vår devis ”En 
bättre värd” med fördel kan stavas 
”En bättre värld”. Våra ambitioner 
när det gäller långsiktig hållbarhet 
visar sig bland annat i att våra bostä
der och lokaler i centrala Laxå till 

99,7 procent värms av pelletsalstrad 
fjärrvärme och att vi målmedvetet 
byter ut bränsledrivna handverktyg 
mot eldrivna. Och numera är all vår 
el maximalt miljövänlig, då den till 
100 procent består av el från solcel
ler.

Slutligen är det på sin plats att slå 
fast att Laxåhems viktigaste tillgång 
är våra hyresgäster. Därför fortsätter 
vi att regelbundet fråga dem om de 
är nöjda – och det är de flesta! – och 
vad som kan bli ännu bättre. Med 
ständiga förbättringar, i stort som i 
smått, försöker vi dagligen leva upp 
till vår devis ”En bättre värd”.

MATTIAS LOOSTRÖM
Vd Laxåhem

Det blåser nya 
vindar för Laxåhem
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NOTISER

Liten hyreshöjning
Vid årsskiftet höjdes hyran i 
Laxåhem, efter förhandlingar 
med Hyresgästföreningen, med 
1,1 procent.

Det ligger i nivå med övriga 
allmännyttiga bostadsföretag. 
Hyreshöjningen ska täcka ökade 
kostnader för bland annat taxor, 
löner och byggmaterial.

Redo för

GDPR
Från och med 25 maj i år gäller 
den nya dataskyddsförordningen 
GDPR som lag i EU:s samtliga 
medlemsländer. GDPR ersätter 
personuppgiftslagen (Pul) och 
delvis även Patientdatalagen.
Laxåhem är förberett för de 
förändringar i hanteringen av 
personuppgifter som blir aktu-
ella i och med att GDPR träder i 
kraft. Mer information om GDPR 
kommer under våren

Välkommen till oss!
Besökare är alltid välkomna med 
sina ärenden till vårt kontor på 
Casselgatan 6.

HÄR ÄR VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag 13.00–18.00
Tisdag–tordag 13.00–16.00
Fredag 10.00–13.00

För speciella ärenden, exempel-
vis kontraktsskrivande, finns det 
naturligtvis möjlighet att boka en 
tid med oss även på andra tider.

Felanmälan
Felanmälan kan göras till oss 
under kontorstid på telefon 
0584-47 35 11. Man kan även 
göra felanmälan på vår webb-
sida: www.laxahem.se

Utanför kontorstid och i akuta 
fall kan man även ringa vår 
fastighets- och störningsjour 
på telefon 0584-101 13 som 
hanteras SOS Alarm.
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ÅRET SOM GICK
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Bättre ekonomiska förutsättningar
Laxåhems ekonomi är stabiliserad, 
vilket gör att det finns möjlighe
ter att både investera och hålla en 
högre underhållstakt. 
Här är några viktiga nyckeltal:
• 2017 gav ett överskott på när

mare 400 000 kronor, mycket 
tack vare låg vakansgrad och den 
låga räntan.

• Vakansgraden var fortsatt låg, 
3,72 procent.

• Den låga räntan gynnar Laxå
hem och våra hyresgäster. Snitt
räntan i början av 2018 var 1,15 
procent, varav cirka en fjärdedel 
av lånen hade rörlig ränta.

• Nettoomsättningen (hyresintäk
terna) ökade något till 46,9 
miljoner kronor (45,2 miljoner 
kronor 2016).

• Satsningen på underhåll ökade 
till 9,1 miljoner kronor (8,7 

miljoner kronor 2016), vilket är 
cirka 1,9 miljoner kronor mer 
än 2015.

• Soliditeten – som visar hur stor 
andel av företagets tillgångar 
som finansierats med egna 
pengar – minskade till 9,6 pro
cent, jämfört med 9,8 procent 
för 2016.

• Hyrorna ökade med måttliga  
1,1 procent vid årsskiftet. 

 19 kr till underhåll
 3 kr till reparationer
 16 kr till skötselkostnader
 15 kr  till uppvärmning
 11 kr  till el, vatten, sop- 

hantering, kabeltv
 10 kr  till administration
 3 kr  till riskkostnader 

(försäkring, osäkra 
 fordringar, hyres-
gästernas medel)

 1 kr  till fastighetsskatt
 3 kr  till hyra anläggnings-

tillgångar
 13 kr  till avskrivningar
 6 kr  till räntor

AV HUNDRALAPPEN GÅR:

Hyresgästerna trivs med Laxåhem, 
det visar den senaste kundunder
sökningen.

Sedan den förra kundundersök
ningen har NKI (Nöjd kundindex) 
stigit från goda 73 till riktigt fina 
75.

Kundundersökningen gick ut 
våren 2017 och mer än hälften,  
53 procent, av de tillfrågade svarade  
på enkäten. Generellt visar under
sökningen att Laxåhems starka 
sidor – trivsel och trygghet i boen
det och områdena, bemötande vid 
in och utflyttning samt persona

lens tillgänglighet, bemötande och 
servicenivå – fick ännu högre betyg 
än undersökningen 2015. Många 
av de svarande anser till och med 
att Laxåhem är bra nära en ideal 
hyresvärd.

Kundundersökningen syfte är 
dock att spåra förbättringsmöjlig
heter och sådana finns också. 
Laxåhem får något lägre betyg när 
det gäller felanmälan och tycker att 
felen kan åtgärdas snabbare. I vissa 
områden finns det även synpunkter 
på städningen av de gemensamma 
utrymmena samt hur tvättstugorna 
fungerar.

Vi på Laxåhem gläds åt det 
positiva resultatet, men lägger all 
kraft på att få ett ännu bättre NKI i 
nästa kundundersökning! Exempel
vis har städningen av de allmänna 
utrymmena fått lite sämre betyg, 
därför har vi tecknat avtal med en 
ny städentreprenör från och med 
1 juni.

Bra ska bli bättre



Från vänster Kerstin Andersson, Gun 
Frykstedt och Berit Pihlkvist.

55

Resan gick till Visingsö
Vårresan 2017 gick till 
Visingsö. Naturligtvis stan-
nade även bussen en timme 
i Gränna. Polkagrisar blir man 
aldrig för gammal för!

Succé är ett slitet ord, men det 
finns inget annat som kan beskriva 
Laxåhems nu drygt tioåriga tradi

tion i samarbete med Hyresgästför
eningen. Förra året gick bussresan 
till Visingsö via färja från Gränna. 
Totalt 36 hyresgäster från Laxå blev 
guidade runt på ön, bland annat 
till borgruinen efter Näs slott som 
uppfördes som kungaresidens på 
1100talet.

Lunchen intogs på restaurang 
Solbacken på Visingsö och på till

bakavägen gjordes ett timmeslångt 
stopp i Gränna. En ofarlig gissning 
är att polkagrisförsäljningen så dags 
gick upp en smula.

Är du hyresgäst hos oss och vill 
vara med på årets resa? Håll utkik 
efter inbjudan som kommer i din 
brevlåda!
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Plötsligt händer det; det brinner i huset!
 Lika plötsligt visar det sig om du och dina grannar är så för beredda 
som ni borde vara. 
 Om inte, så kan olyckan i värsta fall förvandlas till en katastrof.

På eftermiddagen den 4 december 
hände det på von Boijgatan 12 E. 
En tvapparat fattade eld i en lägen
het, men lyckligtvis kunde branden 
begränsas och släckas snabbt.

Katastrofen undveks, men ändå 
fick branden stora effekter för alla 
boende i trapphuset.

PERSONSKADOR
Två personer fördes till sjukhus med 
rökskador, men kunde lämna sjuk
huset efter några dagars observation.

EVAKUERINGEN
Samtliga boende i trapphuset fick 
evakueras. Laxåhem samlade alla på 

Rastpunkt Laxå och där fick alla som 
behövde mat samt ett rum för nat
ten. Dagen efter – när det akuta läget 
var över och effekterna av branden 
var överblickbar – utarbetades indi
viduella lösningar för varje hyresgäst. 
Några kunde flytta tillbaka nästan 
omedelbart, för andra tog saneringen 
längre tid.
 
DUBBEL OLYCKA
Det visade sig att några hyresgäster 
saknade giltig hemförsäkring. Det 
betyder att de inte får någon ersätt
ning alls för de saker som brand, 
rök och vattenskadades. 

– När vi tecknar ett nytt hyres

Branden fick 
olyckliga konsekvenser...

kon trakt, kräver vi att 
hyresgästen har en 
hemförsäkring. Vi har 
dock inte möjligheter 
att kontrollera att 
försäkringen för
nyas. Om det inte 
sker, kan det bli så 
här olyckligt, säger 
Mattias Looström, 
vd på Laxå hem.
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 vUnder vintern och våren har 
lägenheterna på von Boij-
gatan 12E sanerats, steg 
för steg. Snart återstår bara 
minnet av branden – och 
förhoppningsvis lärdomarna.
 Här kan du läsa om de 
saker som branden sätter 
fokus på.

...och är en nyttig påminnelse
 v

FÖRSÄKRING
En hemförsäkring kostar inte 
mycket och är värd det mång
dubbla när olyckan är framme. 
Dessutom är det ett krav för att 
få hyra en lägenhet hos Laxå
hem, även om företaget inte 
kan kontrollera att försäkringen 
förnyas. Vi vill dock starkt 
rekommendera, då det skyddar 
mot bland annat brand, inbrott 
och vattenskador.

 v
OM DET BÖRJAR 
BRINNA HOS DIG: 
Lämna lägenheten, 
stäng dörren och 
larma 112. 

BRANDVARNARE
Alla lägenheter har en brand
varnare. Kontrollera att den 
fungerar minst en gång i mån
aden. Det går sekundsnabbt 
med ett tryck med fingret på 
knappen på undersidan. Byt 
batterier om brandvarnaren 
inte fungerar, det är en bra liv
försäkring! Om brandvarnaren 
ändå inte fungerar, kontakta 
Laxåhem.

 v

att kunna komma fram med sin 
utrustning. Dessutom kan före
mål i trapphuset börja brinna och 
sprida giftig rök i hela huset.

SAKER I TRAPPHUSET
När det brinner är det livsviktigt att trapphuset 
är fritt för snabb evakuering om det behövs att 
man inte snubblar och fastnar på cyklar, barn
vagnar, rullatorer och annat. Lika viktigt är det 
för brandkåren och annan utryckningspersonal 

1 2 3 4

1 2 3

1 2 3 4 5

Om det börjar brinna

Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper 
vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. 08-588 474 00. www.brandskyddsforeningen.se
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Väntan har varit lång, men nu 
är inflyttningen i nya utbyggda 
Ramundergården inom räckhåll.
 – Det kommer att bli väl-
digt snyggt och toppmodernt, 
till nytta för både boende och 
personal, säger socialchef Majlill 
Persson som är projektledare 
när det gäller verksamheternas 
behov, planering och delaktig-
het i nybygget.

Runt årsskiftet ska allt vara klart.
Då står nya utbyggda Ramunder
gården färdig för inflyttning med 32 
nya platser, ett nytt centralkök samt 
en glasad innergård – med bland 
annat sittplatser och en vattenspe
gel – som binder ihop den befintliga 
fastigheten med den nya delen.

Den länge diskuterade utbygg
naden av Ramundergården klubba
des igenom av kommunstyrelsen i 
februari 2016 och i slutet av året blev 
det klart att Aggeruds Bygg vunnit 
upphandlingen.

– Det här är det enskilt största 
byggnadsprojektet sedan Laxåhem 
bolagiserades för 20 år sedan. Dess
utom är det en efterlängtad satsning 
för många, sa vd Mattias Looström 
då.

GLASAD INNERGÅRD
Utbyggnaden innebär att Ramun
dergården får 32 nya platser, vilket 
är en fördubbling jämfört med i 
dag. Dessutom får äldreboendet ett 
modernt centralkök med särskild 
kökspersonal, som planerar matse
deln, beställer varorna och lagar all 
mat. Det kommer även att finnas ett 
litet kök på varje avdelning som gör 
i ordning mellanmål till de boende 
som kanske behöver något lättare att 
äta kvällstid.

Det ”lilla extra” är ett stort atrium 
som både boende, besökare och per
sonal lär uppskatta. Den befintliga 
byggnaden och den nya byggnaden 
förbinds av en glasad innergård. På. 
I den delen finnas plats för samvaro 
och spontana möten året runt.

VÄLFÄRDSTEKNIK
Majlill Persson poängterar att 
samarbetet med Laxåhem fungerat 
utmärkt under hela processen. Något 
som är extra viktigt i ett så stort 
projekt med krav på effektivitet samt 
att utbyggda Ramundergården mot
svarar de ökande kraven på särskilt 
boende.

Där spelar centralköket en viktig 
roll och inspiration har hämtats från 
bland annat Akvarellen i Kumla.

– Nutrition för äldre är en hel 
vetenskap och måltidsupplevelsen är 
superviktig, säger hon.

Likaså välfärdsteknik, som håller 
för framtida behov. I Ramunder
gården kommer det exempelvis att 
finnas digitala trygghetslarm för alla 
boende, nyckelfria lås samt WiFi för 
både personalens och de boendes 
behov. 

Utbyggda Ramundergården:

”Det blir snyggt 
och toppmodernt!”
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– Man måste vara ganska all 
round, säger Roland Johans-
son.
Som snickare på Laxåhem 
och Kommunfastigheter tar 
han hand om alla mindre och 
mellanstora snickerijobb samt 
även vissa vvs- och elarbeten.
 – Ja, det är inga problem 
att fylla dagarna, skrattar han.

Roland klagar inte. Tvärtom, han 
trivs på Laxåhem efter många års 
flackande som byggnadssnickare 
på bland annat Peab och Skanska.

– Det bästa med Laxåhem 
är friheten, att jag kan påverka 
jobben och lägga upp dagarna som 
passar mig bäst.

Roland kommer från Gårdsjö 
utanför Gullspång och fick jobbet 
på Laxåhem mer av en slump.

– Då var jag anställd på Laxå 
Byggtjänst som jobbade mycket 
åt Laxåhem. När det blev en ledig 
tjänst på Laxåhem, fick jag frågan 
och... Ja, det var 2003 och på den 
vägen är det.

BREDDAT KUNNANDET
För Roland passade det perfekt, 
eftersom han börjar tröttna på att 
ligga borta på jobb hela veckorna. 

Med jobbet på Laxåhem följde att 
han och familjen flyttade till en 
villa i Finnerödja, men efter några 
år spelade slumpen en positiv roll 
igen.

– Jag hade lärt känna en farbror 
i Ullsandsmo vid Unden och 2006 
fick jag köpa hans jordbruksfastig
het. Den är på 19 hektar, gärden 
och skog, och är helt lagom för 
mig.

Med åren har Roland fått 
bredda sitt kunnande. På Laxåhem 
kompletteras de rena snickerijob
ben med både vvs och elarbeten.

– Och det gillar jag. Jag tar 
hand om alla sorters olika jobb, 
allt från enkla småjobb till köksby
ten och andra lite större jobb som 
tar upp till en vecka. När det är så 
omväxlande, blir det aldrig tråkigt.

Roland 
är en 
all round 
snickare

FAKTA
Namn: Roland 
Johansson
Ålder: 57 år
Familj: Två vuxna 
barn
Bor: En jordbruksfas-
tighet i Ullsandsmo 
vid Unden
Fritidsintressen: Jakt, 
fiske och sport
Semesterplaner 
2018: ”Jag ska åka 
till Idrefjällen. Har 
hyrt en stuga där 
och ska vandra lite. 
Och så blir det väl en 
del fiske också.
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Dags för 
inflyttning i  

nya radhusen
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Göran och Elisabeth  
förverkligar ännu en dröm

FAKTA 
• De fem radhuslä-

genheterna i hörnet 
Skolgatan-Kjell-
bergsgatan är his-
toriska. Det är första 
gången på 25 år som 
Laxå hem bygger nya 
bostäder i flerfamil-
jshus.

• Radhusen är i 
storlekarna 88-106 
kvadratmeter. 
Lägenheterna 
är bland annat 
utrustade med golv-
värme, tvättmaskin 
och torktumlare 
samt diskmaskin. 
Samtliga får en egen 
liten uteplats mot 
gården samt en liten 
”gård” på framsidan 
med egen entré.

• Fyra av radhusen får 
separata carpor-
tar och förråd, det 
femte radhuset får 
garage med förråd.

Som 50-åring förverkligade Göran Norling en dröm och skaffade 
en motorcykel.
 På en mc-tur till en kompis i Finnerödja 1998 snubblade Göran 
och hustrun Elisabeth över drömstället Paradistorp 1:7, köpte det 
på impuls och flyttade från Stockholm.
 – Nu är det dags för nästa steg, en nybyggd modern radhuslä-
genhet i Laxå. Det känns också som en dröm, säger Göran.

Göran och Elisabeth är väl vid det 
här laget naturaliserade sydnärkebor. 
Men den stockholmska dialekten 
sitter fortfarande i och för dem båda 
känns det inte så länge sedan som 
slumpen förde dem till vägskäl i 
Finnerödja.

– Jag hade ju börjat få en del 
mckompisar, bland annat en kille i 
Finnerödja. Sommaren 1998 skulle 
vi hälsa på honom och vi körde nog 
lite fel, för plötsligt stod vi vid en Till 
saluskylt i Paradisområdet.

Sedan gick det snabbt. De fick en 
privatvisning och tre dagar senare 
var stugan deras. Göran, som då var 
sjukpensionär efter många slitsamma 
år inom bland annat renhållningen, 
hade inga problem att lämna lägen
heten i Saltsjö Boo. Och Elisabeth 
fick till all lycka ett jobb på förskolan 
i Finnerödja.

– Vi har trivts så bra! Huset är inte 
så stort, 100 kvadrat i 1,5 plan, men 
det har fungerat perfekt för oss, säger 
Elisabeth.

Men när läkaren förbjöd Göran 

att klättra på stegar och skotta snö, 
började det bli jobbigt. Själv började 
han dessutom tycka att trappan till 
övervåningen blev allt mer äventyrlig 
att använda på grund av balanspro
blem.

MODERNT OCH BEKVÄMT
– Vi ställde oss på kö till de nya 
radhuslägenheterna på Skolgatan, 
men trodde väl inte att det skulle bli 
något.

Men det blev det och den 1 april 
flyttade Göran och Elisabeth in i den 
88 kvadratmeter stora lägenheten.

– Det är så modernt och bekvämt, 
säger Elisabeth.

– Och nära till allt, vi går till 
affären, apoteket, bowlingen och allt 
annat vi gör, säger Göran.

Paradistorp var det inga problem 
att sälja, den nye husägarens pappa 
köpte dessutom Görans Honda 500 
Silver Wing.

– Det var bäst så, skrattar Göran.
– Vi har fortfarande husbilen kvar, 

om vi vill hitta på något spännande.
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Ombyggnad på 
Casselgatan 1
När två lägenheter på Casselgatan 1 
blev tomma, passade Laxåhem på att 
göra en större renovering som blev 
klar under våren 2018. 

Lägenheterna har fått ny köksin
redning, nya vitvaror, bredare dörrar 
för att öka tillgängligheten samt nya 
ytskikt. Sedan tidigare har en lägen
het rustats upp på samma sätt efter 
en vattenskada.

Förra året gjordes även en reli
ning av fastighetens rörsystem. Då 
fräschades även badrummen upp, 
lägenhetsdörrarna byttes och det 
sattes upp en postbox i trapphuset.

Nya tak
Laxåhem har inventerat tak på flera fastigheter under 
2017 och fortsätter byta tak under 2018.

Stationsgatan 10 har fått ett nytt tegeltak, med ny 
underliggande läkt och papp. Samma upprustning får 
två huskroppar på Mjölnargatan i Finnerödja, ett jobb 
som påbörjas under våren för att bli klart i sommar. Även 
Öfverströmsgatan 16 fick ett nytt tak under våren.

NOTISER
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Fyra nya 
lägenheter
Det som tidigare var förskolan Linnéan 
på von Boijgatan 12 har tidigare byggts 
om till tre lägenheter.

I etapp två, som blir klar i höst, till
kommer det ytterligare fyra lägenheter, 
3:or och 4:or. Tre av lägenheterna får 
egen ingång utifrån med en egen liten 
gård. Den fjärde lägenheten har ingång 
från trapphuset och en uteplats.

Nya skärmväggar
Husen på Utsikten i Hasselfors kommer 
att få nya skärmväggar som delar av 
uteplatserna. De nya skärmväggarna är 
tillverkade av underhållsfritt material.
Arbetet med de nya skärmväggarna 
kommer att påbörjas under 2018.

Snyggare trapphus på von Boijgatan
Trapphusen på von Boijgatan 12 AE ska fräschas upp med målning, slipade golv och fondtapeter på varje vånings
plan. Von Boijgatan 12 E, där det brann i december, är redan uppfräschad. Övriga trappuppgångar kommer att bli 
klara under året.

Kanske en ungdomslägenhet?
Laxåhem har sökt bygglov för att bygga om en lokal i källarplanet 
på Casselgatan 1 till en lägenhet.

Det blir en annorlunda tvårummare med egen ingång utifrån. 
För att öka ljusinsläppet grävs marken ur i anslutning lägenheten 
och där anläggs även en nedsänkt uteplats.

– Kanske en spännande lägenhet för en ungdom? Vi får se, 
det blir en speciell lägenhet med ett stort vardagsrum, säger Olof 
Nilsson, förvaltare på Laxåhem.

Nya lås på gång
Laxåhem testar ett nytt låssystem på Casselgatan 1 samt i de 
nybyggda radhuslägenheterna på Skolgatan. iLOQ heter systemet, 
ett elektroniskt låsystem som inte kräver några batterier, nyckeln 
alstrar den energi som krävs av friktionen när de sticks in i låset.

– Slår det väl ut, kommer vi förmodligen att ersätta befintliga 
lås med iLOQ, säger Olof Nilsson, förvaltare på Laxåhem.

En av fördelarna med iLOQ är säkerheten. När någon tappar 
bort en nyckel, kan den enkelt programmeras bort och blir då 
obrukbar.
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