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God Jul &
  Gott Nytt 2023
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FÖRST & FRÄMST
med

Niklas Pettersson
ordförande för Intresseföreningen

i södra och mellersta Skåne.

Välkommen Hem utges av Intresseföreningarna i södra och mellersta Skåne resp norra Skåne.
Redaktionskommitté:
Niklas Pettersson, Karl-Eric Calling, Edit Jevrém, My de Silva, Peter Tallinger, Gerry Olsson,
Peter Viström, Carina Persson och Helena Fremle.
Redaktör: Claes Westinger. Mobiltelefon: 070-595 68 26.
E-post: claes.westinger@telia.com
Tidningens postadress: Välkommen Hem, Henrik Menanders väg 26, 215 84  MALMÖ. 
Annonser: MP Media, telefon 0705-468 669.
Utgivning i månadsskiftena: mars/april, juni/juli, september/oktober samt
november/december

Välkommen Hem02

Problem medskadedjur:Kontakta Anticimex.Närmaste kontor hittar du på www.anticimex.seUppge avtalsnum-mer 18 90 874

Niklas 

Julen närmar sig med snabba steg 
och ytterligare ett år läggs till histo-
rieböckerna. Ett mycket speciellt år 
med bland annat ett krig runt hörnet 
som ställt till det för en hel värld.

Men tiden går fort och det gäller att 
hålla i sig så att man inte missar den 
för många årets största högtid, då 
man samlar sina nära och kära, äter 
gott och delar ut julklappar.
Tyvärr finns det också allt för många 
för vilka julen inte är fullt så trevlig. 
Jag tänker på de som är ensamma 
och de som kanske inte har så bra 
ekonomi. Skulle vi inte kunna komma 
överens om att denna jul hälsa på 
någon som vi vet inte har så många 
vänner?

Hösten har varit en utmaning för 
många bostadsrättsföreningarnas 
styrelser, när tunga omvärldsfaktorer 
ställt till det. Allt från ökade ränte-
kostnader, ökade energikostnader till 
ökad inflation, som påverkar oss alla. 
För många innebär detta en ökad 
månadsavgift som ingen hade kun-

Vad kan vi förvänta oss av 2023? 

nat gissat sig till för ett år sedan. Det 
vi får hoppas nu, inför 2023, är att 
omvärlden stabiliseras och att vi får 
en mer normal takt i förändringarna.

Under 2022 har vi så smått kommit 
i gång med vår verksamhet igen i 
Intresseföreningen. Men det märks 
att pandemin satt sina spår. Det är 
fortfarande trögt för fysiska utbild-
ningar, medan de digitala har löpt på 
hyfsat. Det är extra roligt att vi kunde 
genomföra vår studiekonferens för 
Ordföranden i södra & mellersta Skå-
ne efter tre års uppehåll. Läs mer om 
detta längre fram i tidningen.
När det gäller vår utbildningsverk-
samhet är vi inte riktigt klara i skrivan-
de stund men räknar att vi kommer 
att genomföra både digitala som
fysiska utbildningar precis som i år 
samt erbjuda en del nyheter.

Funderar ni på göra några aktivite-
ter i föreningen, så läs gärna längre 
fram om hur ABF kan hjälpa er med 
detta. Finns många bra uppslag i allt 
från hemberedskap till hur vi ska kun-

na hjälpa varandra med den digitala 
tekniken.

Nu i början av december är det bra 
att passa på och kontrollera att era 
brandvarnare fungera. Byt gärna 
batterier, så att brandvarnarna 
kan varnar er om olyckan skulle 
vara framme.

Vad kan vi ha för förväntningar 
av 2023? Det är självklart en nästan 
omöjlig fråga att besvara, men vi får 
hoppas att kriget i Ukraina tar slut 
och att vi kan gå tillbaka till ett mer 
”normalt” samhälle, med stabila
energipriser och räntor, så att vi får 
rimliga boendekostnader.

Min ordförandekollega Gerry Olsson 
i Intresseföreningen i norra Skåne 
och jag, önskar er alla en riktigt
God Jul med förhoppningen att 2023 
blir ett annorlunda och positivt år.



Niklas 

FÖLJ MED OSS TILL

Lördag 4 februari
En dag i shoppingparadiset.

7:00 MALMÖ
Bussparkeringen vid
Hyllie Arena

7:25 LUND
Lund S, vid Circle K

8:00 LANDSKRONA
Landskrona S, Preem/Max

8:20 HELSINGBORG
Ättekulla vid Shell

8:45 ÄNGELHOLM
Grillen Gobiten vid McDonalds

Framme i Ullared 
Cirka kl 10:00

BUSS AVGÅR från: Medlemsförmån för dig som bor i en
förening som tillhör Riksbyggenfamiljen.

Unikt tillfälle! Häng med!

– ett samarrangemang mellan

Boka dina platser på:
Telefon: 0451-402 24
info@rokebuss.se
VIKTIGT: Tala
om att du bor
i Riksbyggen. 250

Endast

kronor/person

... först till kvarn ...

När du bokar.
Glöm inte mobiltnummer
och mejladress.

Förskottsbetalning isamband med bokning

Bussar rullar
tillbaka kl 15:00! 

ÄNTIGEN TILLBAKA!!!

Med reservation för att resan kan tvingas
att ställas in vid dålig bokning.

BOKA NU men senast den 20 januari

BOKA NU men senast den 20 januari
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Man säger ofta att stambyte är det 
största men också det värsta jobb som 
man till slut måste utföra i en bostads-
rättsförenings hus, oavsett man vill el-
ler ej. 

Ett gammalt hus kan överraska
Vi pratar med Ulrika Fridolf, fören-
ingens ordförande som dock menar 
att det gått betydligt mer smärtfritt 
än vad hon befarade innan projektet 
drogs igång.
– Vi pratar om ett gammalt hus där 
det kan finnas saker i väggarna, för-
ändringar man gjort under åren och 

Det går bättre än man tror!
Under året har vi kunnat följa arbetet i bostadsrätts-
föreningen Eslövshus nummer 4, deras stambyte och 
badrumsrenovering. Från den första medlemsinfor-
mationen och omröstningen via den formella proces-
sen med val av entreprenör och föreningens totalavtal 

med Riksbyggen, till där man står i dag. Nu är man 
ungefär halvvägs. Hur har det gått? Vad har varit 
de största utmaningarna? Hur har de boende klarat 
av störningar och obekvämlighet med byggare som 
sprungit ut och in i bostäder och trapphus?

som kanske inte dokumenterats så 
väl. Vi visste inte vad vi kunde hitta för 
överraskningar. Men det kom inga! 
Arbetet har flutet på ganska bra och 
vi håller vår planering.

Ett ”måstearbete”
När Välkommen Hem går till tryck 
så jobbar man med de sista åtta bo-
städerna innan juluppehållet. Under 
2023 återstår sedan två etapper med 
tolv respektive åtta lägenheter.
– Statusrapporterna över våra rör vi-
sade att skicket var allt annat än bra 
och att det inte fanns så mycket tids-
utrymme att skjuta arbetet på fram-
tiden. Risken var stor att rör skulle 
läcka med skador, renoveringar och 
självriskpremier som följd. Men visst 
kändes det lite läskigt och övermäk-
tigt när vi drog igång projektet.

ESLÖ
VSHUS #

4
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Intresseföreningen
stöttar er styrelse

Vi har egna anställda projektledare, snickare, betongarbetare, murare, certifierade kakelsättare och
dessutom samarbetspartners med specialkompetens inom till exempel el, ventilation, målning och smide. 
Vi erbjuder totalentreprenad men löser även vatten-, brand- och stormskador.

Med gediget yrkeskunnande, professionellt bemötande och
stort engagemang förverkligar vi dina drömmar

Telefon
040-18 60 90
Mail: info@rsbab.se

Travbanegatan 12 
213 77 MALMÖ
Hemsida: rsbab.se

Vi är våtrumscertifierade!

Det lilla företaget med de stora resurserna
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– Även om vi i styrelsen har personer 
med byggbakgrund i det civila, så 
har ingen erfarenhet av stora projekt 
som att byta stammar. Dessutom har 
vi ju alla dagliga engagemang på oli-
ka håll, med jobb, studier och andra 
åtagande.

En bra lösning
– Det kändes bra att låta Riksbyggen 
sköta projektet genom det totalavtal 
som vi slöt. Vi har fått ett bra stöd. 
Jag hade även kontakt med ordföran-
den i en annan bostadsrättsförening 
som gjort samma resa och med sam-
ma upplägg som vi, där man var väl-
digt nöjda med hela genomförandet.

Stor påverkan
Att byta stammar och bygga om bad-
rum innebär ju inte enbart byggarbe-
te utan också intensiva kontakter med 
boende. 
– Jag kan bara hålla med om att det 
är ingen överdrift när man säger att 
ett stambyte är det största arbete 
som man gör i ett hus, i alla fall något 

Spindel i nätet under arbete är pro-
jektledaren Emmy Tang på Riks-
byggen.
– Jag var så klart redo för att ta 
tag i alla problem och frågor som 
skulle kunna komma upp, men 
projektet har faktiskt löpt utan 
störningar. Det är så klart jättebra 
för föreningen, de boende och för 
projektet som helhet. Det var i själ-

som påverkar de boende som mest. 
Dessutom under ganska lång tid. Det 
tejpas upp skydd eftersom det dam-
mar. Ventilationen blir obefintlig. Det 
blir varmt och fuktigt. Dessutom bullrar 
det och så har man byggarbetare som 
springer fram och tillbaka i bostaden.

Riksbyggen skötte alla kontakter
– Jag trodde att det skulle bli väldigt 
mycket klagomål och frågor, men det 
har det inte varit. Emmy Tang, pro-
jektledaren på Riksbyggen har tagit 
det tyngsta arbete med att informera, 
även om medlemmarna naturligtvis 
gärna velat prata med styrelsen och 
ordföranden som är de boende när-
mast. Efterhand som vi kommit fram 
i projektet och fått färdiga trappor 
med färdiga badrum så har frågorna 
blivit färre.

Grannar visar upp badrum
I en liten förening som vår prata alla 
med alla. Många har gladeligen visat 
upp det färdiga resultatet för de som 
har renoveringen framför sig.
– Dessutom ska entreprenören och 
den personal som jobbar hos oss få 
högsta betyg. Man är lyhörda, sympa-

tiska och sociala och svarar gärna på 
de boendes frågor.
I en källarlokal har de boende haft till-
fälle att se och klämma på ett utbud 
av kakel, klinker, vitvaror och bad-
rumsmöbler. 
Man kan välja mellan fyra vita kakel-
plattor i lite olika storlek och fyra olika 
klinkers. Eftersom badet är litet så är 
det vitt som gäller för de flesta, för att 
ljusa upp rummet. Men det finns fa-
miljer som själv lagt till mellanskillna-
den och fått andra lösningar.

Två månader med obekvämlighet
Ulrika Fridolf har själv en bostadsrätt i 
den trappa som ligger sist i projektet.
– Vem ser fram emot att kuta ut på 
gården tidigt på morgonen för att ta 
en dusch eller på kvällen för att borsta 
tänderna och göra sig klar inför nat-
ten? Badrumsvagnen är enkel, snygg, 
rymlig och alltid välstädad. Det hand-
lar om en begränsad period på runt 
två månader som man får leva med 
obekvämligheten att inte ha ett eget 
badrum. Men det går att överleva. 
Några har flyttat ut, till släkt och vän-
ner. Det är så klart också en lösning 
men vi kommer att stanna kvar. 

Det går bättre än man tror!

va uppstarten som det fanns en 
del frågor. Efterhand som allt fler 
bostäder har stambytet och bad-
rumsrenoveringen bakom sig och 
kan dessutom berätta för grannar-
na hur det fungerat, så sprider sig 
den informationen mellan boende. 
Alla verkar vara jättenöjda.
– Jag tror också att vi ska tacka per-
sonalen på Malmö VVS som är en 

stor anledning till att det fungerat 
så väl. Man lyssnar på de boende 
och deras åsikter. Samarbetet har 
gått jättebra. Även om det är obe-
kvämt och skitigt och inget man 
ser fram emot så går åtta veckor 
faktiskt ganska snabbt. Därefter  
har man ett fint nytt badrum och 
huset rör och stammar som inte 
riskerar att brista av ålder.

FÖRE:

I denna rymliga vagn finns fyra välplanerade 
badrum till de boende utan egen toalett.
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Teknik, kunskap
& trygghet

Bredband
Välj bredbandshastigheter från 
100 till 1000 Mbit/s - eller något däremellan.

Ordning & reda
Passersystem och kameraövervakning 
- ni bestämmer och vi levererar.

Service
Lokal service & jour
- alltid nära er!

TV & Play
Titta var ni vill och när ni vill, 
analogt, digitalt & play.

Din lokala
servicepartner
Sydantenn och Tele AB,
nära er sedan 1981!

040-14 18 80
info@sydantenn.se
www.sydantenn.se
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Utbildningar 2023
Senaste kursnytt och övrig information finns på www.ifsyd.se. Reservation för eventualle programändringar.

??? !!

Kurs/Aktivitetet Ort Datum Klockan Anmälan Övrigt

Förvaltningskurs Ängelholm 9-10/3
        
Intresseföreningen södra &
mellersta Skåne Årsmöte Malmö 13/3 18.30
      
Intresseföreningen norra
Skåne Årsmöte Helsingborg 14/3 18.00

Arbetet med både det
analoga och digitala kurs-
utbudet för 2023 pågår.
Det kommer som vanligt 
finnas kurser både för dig 
som är aktiv i styrelsen,
för dig som gärna vill

engagera dig
och för dig som nyinflyttad!

Kolla in på intresse-
föreningens hemsida

ifsyd.se !
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Distansarbete är här för att 
stanna. Några dagar på 
kontoret och några da-
gar hemma. Hur kan man 
integrera en arbetsplats 
i hemmet utan att göra 
kontor av köksbordet? 

– Under pandemin var det
många som inte hade en
arbetsplats att slå sig ner
vid, konstaterar Jens 
Backman på Organised by 
Sweden. Men man upp-
täckte också fördelarna 
med ett flexibelt arbetssätt.
– Nu gäller det att hitta en 
permanent och långsiktig 
lösning för att skapa ett 
minikontor hemma.
– Alla har inte tillgång till 
ett arbetsrum, utan måste 
hitta en ledig plätt. Kanske 
i köket, kanske i sovrum-

NY Nu välkomnar vi ännu ett företag som ger dig 
som tillhör Riksbyggen-familjen en förmån.

Jobbar du på distans?
Här är systemet för dina behov

Medlems-
förmån

Skräddarsy din egen hylla

Medlemserbjudandet hittar du på nästa uppslag!

met eller i vardagsrummet.
Ett hemmakontor behöver
inte enbart handla om 
plats för distansjobb utan 
kan även vara en integre-
rad plats för studier, för 
pyssel eller handarbete.
– Den gemensamma näm-
naren är att skapa en este-
tisk, funktionell plats som 
smälter in i den övriga in-
redningen. Ett rum som 
varit vikt för en sak måste 
kanske klara flera funktio-
ner och se snyggt ut, säger 
Jens Backman.

Hur ska man göra för att ska-
pa en arbetsplats hemma? 
– Allt det som man förut-
sätter ska fungera på ett 
kontor ska även fungera 
hemma. Fuska inte, det är 
en riktig arbetsplats vi talar 

om, säger Jens Backman.
Hyllsystemet från Orga-
nised har många anpass-
ningsbara funktioner och 
innehåller en mängd 
olika delar och färger. Det 
innebär att man kan lösa 
förvaringsbehov i de flesta 
av hemmets rum. I syste-
met finns också en arbets-
skiva som går att ställa på 
olika höjd och med uttag 
för kabeldragning.
– Hyllsystemet är utformat 
för att kunna byggas om 
allt eftersom behoven och 
livssituationer förändras. 
– På hemsidan har vi ett 
digitalt ritverktyg där man 
enkelt kan skissa fram en 
personlig lösning. Våga 
vara kreativ och bygg utifrån 
dina faktiska behov. Det är 
hela poängen! 

All tillverkning görs av 
certifierade leverantörer i 
Småland och Litauen.
Vårt lager finns i Båstad 
och våra leveranstider är 
aldrig mer än sex veckor.
Produkterna levereras som 
platta paket.
Läs mer på hemsidan:
www.organised.se



Intresseföreningarnas

MEDLEMSFÖRMÅNER
Här hittar du rabatter och förmåner speciellt framtagna för dig som bor i ett hus som förvaltas av Riksbyggen i Skåne!

11

15% rabatt gäller Trelleborg-Travemünde
under lågsäsong övriga destinationer och
tidsperioder 10% rabatt*.
Uppge kampanjkod 707019 vid
bokning online eller per telefon
0900-111 20 31 (1,50:-/min).
*Rabatten gäller på ordinarie
Smartbiljetter samt hytt,
ej på redan rabatterade resor och hotellpaket.

NI VILAR, VI KÖR!
VÄLKOMMEN OMBORD
Trelleborg – Travemünde – Rostock – Swinoujscie

15
rabatt*

upp till
%

Beställ vår nya
resekatalog!

7%
på resor med minst 
4 resdagar.

Riks-
byggen-
rabatt!

NOTERA på
beställning
under ”Övrigt”
att du bor i
Riksbyggen.

Ännu större utbud 2023!
Många roliga och spännande resmål.

www.rokebuss.se
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Här hittar du rabatter och förmåner speciellt framtagna för dig som bor i ett hus som förvaltas av Riksbyggen i Skåne!

rabatt på reservdelar
rabatt på arbetskostnaden10% i samband med service

Service på alla bilmärken, även husbilar. 

Telefon 046-12 40 00 Telefon 042-45 69 100
Porfyrvägen 11 i Lund och Florettgatan 16 i Helsingborg.

Fullservice på Citroën, Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo & Jeep

Boka service på: service@autogruppensyd.se    Tag med tidningen och identifikation för kontroll!

Intresseföreningarnas
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Här hittar du rabatter och förmåner speciellt framtagna för dig som bor i ett hus som förvaltas av Riksbyggen i Skåne!

Ange koden: 0074

Medlems
förmån:

Vid köp för minst 2.900 kronor lämnas följande rabatt:

30 % på persienner
20 % på rullgardiner, lamellgardiner,
  plissègardiner, rullgardiner till balkong
15 % på markiser
Kostnadsfria oförpliktande hembesök. Boka in ett besök redan idag!
Malmö 040-667 57 00 • Lund 046-14 51 00 • Helsingborg 042-21 88 00
Ängelholm 0431-41 03 11 • Eslöv 0413-101 08 • Trelleborg 0410-135 50 • Ystad 0411-192 10

Intresseföreningarnas

www.organised.se

Flexibelt hyllsystem med många funktioner.
Byggbart och skalbart.
Du kan lätt ändra utformningen och funktionen.
Läxmöbel under barnens skoltid kan lätt bli
hemmakontor eller handarbetsplats.
Du köper det i delar eller bygger din egen
kombination. Hyllan levereras i platta paket!

Lätta att montera
Läs mer och beställ på

på din
beställning

Glöm inte att anteckna att du bor i en förening som 
tillhör Riksbyggen i Skåne.

20%
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FÖRSÄKRINGS
FRÅGA VÄLKOMMEN HEM:

Ulf Nelson
Skadespecialist

Joakim Persson

Skadespecialist

Hej Lotta!
Vilken otur du hade!
Men jag kan glädja dig med att 
denna typ av händelse kan din bo-
stadsrättsförsäkring hjälpa dig med, 
då det finns en allrisk som kan ersätta 
”plötslig och oförutsedd händelse”. 
Det kan man väl säga, att det du rå-
kade ut för denna otursdag, var både 
plötsligt och oförutsett.
Enligt Riksbyggens normalstadgar 

Brandvarnare, släckare och brandfilt.
Man bör ha en brandvarnare för varje 
60:e kvadratmeter lägenhet. Brand-
släckaren som vi rekommenderar är 
en pulversläckare för den klarar de 
flesta typer av brand.
Detta brandpaket går att beställa 
och köpa via vår hemsida:
www.rbforsakring.se
Anticimex webbshop
och finns till ett rabatterat pris: 759 kr. 

Ett annat skadeförebyggande tips 
är att införskaffa en så kallad ”spis-
vakt”. Detta med hänsyn till att den 
vanligaste brandorsaken i lägenheter 
är kvarglömda överhettade kokkärl 
i köket med till exempel olja, som 
lätt tar fyr och sprider sig till fläkt och 
köksinredning.    

Hej!
Jag har en fråga som jag tidigare 
inte haft mod att ställa.
Jag bor i en bostadsrättslägenhet i 
Riksbyggen där det ingår bostads-
rättsförsäkring för alla boende i 
föreningen och deras lägenheter. 
Någon vecka innan julhelgen förra 
året så hade jag gjort stekt inlagd sill 
i ättikslag. Dagen innan julafton skul-
le jag ta upp en bit sill för att prov-
smaka. Jag var så klumpig att jag 
välte ut hela spannen på golvet och 

all vätska rann ut på mitt fina furu-
köksgolv. Jag torkade upp vätskan 
så snabbt jag kunde, men förstod på 
morgonen därpå att vätskan tagit sig 
ner i sprickor då det luktade väldigt 
illa. Jag och min man beslutade oss 
för att riva ut golvet i mellandagarna 
då stanken bara blev värre och värre. 
Vi hade själva lagt in golvet några 
år innan så vi visste att det var lätt 
att plocka upp. När vi hade rivit ut 
golvet så hade furugolvet och kork-
smulepappen sugit upp vätskan och 

det fanns ingen fukt på spånplattan 
därunder. Doften försvann nästan 
omedelbart när vi rivit ut golvet. Efter 
några dagar åkte vi och köpte ett 
nytt furugolv, la in det, och nu har vi 
ett fint kök igen. 
Min fundering har hela tiden varit 
om vår bostadsrättsförsäkring hade 
kunnat hjälpa oss med kostnaden för 
nytt golv, trots att det var jag som var 
klumpig?

Med vänlig hälsning
Lotta

ansvarar du som bostadsrättshavare 
för furugolvet eftersom det är ett 
ytskikt.

Då det enbart var skada på furu-
golvet i köket och ingen skada på 
föreningens stomme så kontaktar du 
Folksam som är er försäkringsgivare.
Folksam kan då ersätta denna skada 
på allriskmomentet med en självrisk 
på 1.800 kr.

Försäkringen ersätter nytt likvärdigt
furugolv samt att man tar hänsyn till 
åldern på furugolvet för att eventu-
ellt tillämpa åldersavdrag.
För ett furugolv gör man inget 
åldersavdrag de första 20 åren, 
därefter drar man av 5% per påbörjat 
år.  Åldersavdrag gör man på både 
arbete och materialkostnad.
Avdraget är maximerat till 80% eller 
max 20.000 kr.

frågorfrågor
Utspilld lag förstörde trägolv

Skadeförebyggande tips ...

Uppstår det skador på ditt person-
liga lösöre som möbler, kläder med 
mera så ska du vända dig till din 
privata hemförsäkring för att få hjälp. 
Likaså när det gäller merkostnader 
som kan drabba dig för kost, logi 

eller magasinering. Bostaden kan bli 
obrukbar och du drabbas av extra-
kostnader för hotell eller liknande.
Blir din bostadsrättslägenhet skadad
blir föreningens fastighetsförsäkring 
i första hand berörd när det gäller de 
skador som uppstår på byggnaden 
och i lägenheten. Vem som har an-
svaret att återställa efter en brand får 
man söka svar i Bostadsrättslagens 7 
kap 12§ och i föreningens stadgar.
Har brand uppstått på grund av att 
du orsakat branden genom vårdslös-
het eller försumlighet, så omfattas 
din lägenhets inre skador av din 
gällande bostadsrättsförsäkring.
Alla andra skador i byggnaden, och 
även om andra lägenheter drabbas, så 
är det föreningens ansvar, som får eko-
nomisk hjälp av fastighetsförsäkring.

Vi
rekommenderar

att alla lägenheter
har ett ”brandpaket”,

med brandvarnare,
brandsläckare
och brandfilt.

Gör något tillsammans!
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Hur har ni det i er bostads-
rättsförening? Brukar ni 
träffas några gånger om 
året för gemensamma 
städdagar, vår- och höst-
fester eller grillkvällar.
Är det kanske till och med
så att ni åker på resa till-
sammans, spelar boule, tar 
ett parti poker en gång i 
veckan eller träffas för att 
tillsammans lära mer om 
historien kring orten eller 
området du bor.

I många bostadsrätts-
föreningar försöker man 
starta upp olika aktiviteter 
för familjerna.
En del lyckas väldigt bra och 
har idag många välbesökta 
aktiviteter för medlemmarna 
medan andra kämpar på.
En bit in på 2023 kommer 
din förening och de som 

Nu drar vi äntligen igång!
Planeringen var klar. Det var dags att utforma in-
bjudningar. Så kom Covid. Allt pausades. Och så kom 
Covid, tillbaka. Planeringen pausades ytterligare en 
gång. Men nu ska det bli av!
Sedan flera år tillbaka har det funnits tankar på ett 

utökat samarbete mellan ABF och Riksbyggens in-
tresseföreningar i Skåne. Allt med målet att hjälpa 
bostadsrättsföreningarna med idéer och med allt det 
praktiska som krävs när man vill ordna något gemen-
samt för alla som bor i föreningen.

jobbar med aktiviteter för 
medlemmarna att bjudas 
in till en informationsträff. 
Ännu är formerna inte be-
stämda, var det ska hållas 
eller innehålla.

Maria Olsson är regional 
verksamhetssamordnare 
för ABF i Skåne.
– Finns det en idé ute i nå-
gon bostadsrättsförening, 
så kan vi på ABF hjälpa till 
att göra verklighet av den. 
Det är det vi är bra på. 
– Vi kan ordna fram utbild-
ningsmaterial, cirkelledare, 
och lokal eller utbilda en 
cirkelledare från er egen 
förening som kan ta hand 
om gruppen i en lokal i det 
egna huset.

Möjligheterna är nästintill 
obegränsade säger Maria 
Olsson och ger några 
exempel.

– Förutom de klassiska 
cirklarna i språk, släktforsk-
ning, miljöarbete, sop-
sortering och andra efter-
traktade ämnen så kan 
man som exempel göra en 
cirkel kring kultur.
– Föreningen bokar 
teaterbiljetter vi förser 
med material kring 
pjäsen och själva 
uppsättningen. 
Efter ett antal 
träffar så avslutar 
man med teater-
besök.
– Cirklar om att 

hantera modern teknik 
är också populära liksom 
skrivargrupper. Ungdomar 
är i stor utsträckning intres-
serade av samhällsorien-
terande cirklar men också 
miljö och stadsodling.
På några platser har ABF 
hjälpt till att få igång biku-
peprojekt.

– Vi kan få drömmar att bli verklighet!
Maria Olsson verksamhetssamordnare 

Gör något tillsammans!
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Byt�inte�köket
byt�luckorna

Ring (Vi�täcker�hela�Skåne)

042-4000�555
040-510�540

Passar alla kök

oavsett ålder

Just�nu�ger�vi�dig�vid�luckbyte�20%�rabatt
till�dig�som�bor�i

NYA�KÖKSLUCKOR
MONTERAT�OCH�KLART

NYGAMMALT�KOK

GER�NYTT�LIV�TILL�GAMLA�KOK

Dämpade�gångjärn

Kostnadsfria�hembesök
5-års�garanti
Nya�dämpade�lådor

Vi�mäter�och�monterar
Bänkskivor,�underlimmade�vaskar
Räntefri�delbetalning�24�månader

www.nygammaltkok.se

Informationsträff till våren!

Håll koll på ifsyd.se



17

Remaljering
Originalmetoden

Remaljeringsbolaget restaurerar badkar, kakel
och golvbrunnar med en testad metod.
- Testad av Statens Provningsanstalt
- 5 års skriftlig garanti
- 30 års erfarenhet

Riv inte ut – Remaljera
Ring Remaljeringsbolaget: 040–54 79 54

www.remaljering.nu
remaljering.skane@gmail.com

FÖRE EFTERHelsingborg
ABF Helsingborg
Tobias Lohse, tobias.lohse@abf.se,  042-17 64 05  

Hörby
ABF Hörby
Jane Hansson, jane.hansson@abf.se, 0415-108 94

Eslöv, Höör, Lund, Staffanstorp och Kävlinge
ABF MittSkåne
Jeanette Olsson, jeanette.olsson@abf.se 046-211 80 24

Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Perstorp,
Osby och Östra Göinge
ABF Skåne Nordost
Ulf-Peter Honore, ulf-peter.honore@abf.se, 044-10 03 40

Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, 
Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga
ABF Nordvästskåne
Sara Eriksson, sara.eriksson@abf.se, 042-59045

Svedala, Trelleborg och Vellinge
ABF Sydvästra Skåne
Robert Horvath, robert.horvath@abf.se, 0410-482 70

Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Simrishamn och Skurup
ABF Österlen
Suzanne Wiktorsson, suzanne.wiktorsson@abf.se,  0411-298 75

Malmö, Lomma och Burlöv
ABF Malmö
Linda Hansen, linda.hansen@abf.se,  040-35 24 30

ABF Skåne
Maria Olsson, maria.olsson@abf.se, 0413-298 83 

– Det är bara att ta kon-
takt med någon av våra 
samordnare, berätta vad 
det finns för önskemål 
uppmanar Maria Olsson.
– Vill man inte anlita våra 
cirkelledare så kan någon 

Nu drar vi äntligen igång!

inom föreningen ta hand 
om ledarskapet. Det finns 
inga speciella krav på den 
som vill vara cirkelledare. 
Tre timmars pedagogisk 
utbildning vid tre tillfällen 
räcker.    

Kontaktpersoner för Riksbyggen
inom ABF i Skåne

Informationsträff till våren!

Håll koll på ifsyd.se
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Han har popen i blodet

I Gula Gården på norr i 
Trelleborg, granne med 
Söderslättshallen, hittar 
vi Mauritz Laneryd. 
Tillsammans med ytterli-
gare några nöjesintresse-
rade trelleborare; Peter 
Frank, Stefan Richter och 
Gerry Malmstein har man 
skapat en nöjeskrönika 
om det popiga 1960 och 
1970-talen i Trelleborg.
Med berättelser om sam-
lingspunkterna nöjesstäl-
let LA Pop, Folkets Park, 
om popband och orkest-
rar, biografer, musikaf-
färer och så klart om korv-
kioskerna som var viktiga 
vattenhål för ungdomarna 
efter en kväll ute.

Redaktionen har en
Facebooksida.
Sök efter Blannevann

Publicerat i Trelleborgs Allehanda 2014

Man brukar säga att alla människor har en historia 
att berätta. Något som man gjort eller varit med om 
frivilligt eller ofrivilligt. En del av dessa intressanta 
personer hittar vi i Riksbyggenföreningarna runt om i 

Skåne. Finns det någon i din förening som borde upp-
märksammas? 
Denna gång träffar vi en popentusiast som blev förfat-
tare, eller i alla fall delaktig i en bok om popens era.

När det 2014 skulle 
arrangeras en riktig 
popgala i Trelleborg 
så kontaktades Mauritz 
av Trelleborgs Allehan-
da. Tidningen ville skri-
va om popens historia i 
Trelleborg. Mauritz La-
neryd som kommer från 
en nöjes- och varietéfa-
milj har själv varit en av 
de mer aktiva arrangörer-
na bland annat under det 
intensiva 60-talet.

– Jag började faktiskt som 
hunddressör på 50-talet, 
berättar Mauritz. Precis 
som min pappa. Men pop 
och konserter var roligare.
På 1960-talet blev familjen 
engagerade i flera nöjes-
ställen runt om i södra Skå-
ne, Lund, Köpingebro, Sjö-
bo, Löderup och Törringe-
lund och så i Trelleborg.
Redan som 14 åring ut-
nämndes Mauritz till ”nöjes-
pappa” av pressen.

I mitten av 1960-talet var 
ungdomarna i Trelleborg 
bortskämda med artistbe-
sök. Varje lördag spelade 
band som Ola & The Jang-
lers eller Slam Creepers och 
många andra av den svens-
ka popeliten på LA Popclub 
- som då var familjen Lane-
ryds skapelse.
Mauritz har samlat allt ma-
terial från LA Popclub i 
klippböcker som också skul-
le visa sig bli en av många 
viktig källor när boken Blan-
nevann blev till. Där finns 
annonserna för popgalor na 
i Parken, mellan 1maj 1967 
och no vember 1968.

Nästan alla de stora svens-
ka banden utom Hep Stars 

spelade i Trelleborg.
– Plus ett och annat mer av-
lägset brittiskt band, som 
Jeff Beck Group med Rod 
Stewart vid mikrofonen. 
Jeff Beck hade en hit på 
Kvällstop pen, Love is Blue, 
men den spelade bandet 
inte vid besöket hos oss. 
Bandet tyckte att publi ken 
inte var ”stökig nog” och lät
bli i ren protest. Men vi hade 
ju lugna ungdomar. Ålders-
gränsen var 15 år och vi 
ser verade inget starkare än 
kaffe.

Mellan 1200 och 1500 kro-
nor fick de svenska banden 
per kväll.
Under tidiga 60-talet blev 
pappa Gustav kontak tad av 
malmöbon Jan Olofsson, 
som var i Hamburg och ville 
boka in ett gäng kompisar 

från England till Törringe-
lund. Kompi sarna var The 
Beatles. Men Gustav Lane-
ryd tackade nej! Det fanns 
många andra band som var 
mycket mer kända!
– Jag tror inte pappa ång-
rade att han tackade nej till 
The Beatles - men det har ju 
nu varit en bra historia! 
1968 svepta diskoteksvågen 
in över Sverige och publiken 
svek.

Det var reportaget i Trelle-
borgs Allehanda som öpp-
nade dörren för Mauritz 
Laneryds engagemang i det 
som skulle bli boken Blan-
nevann. Två vänner, Peter 
Frank och Stefan Richter, 
hade börjat att leta efter 
material till en krönika över 
popens historia på Söder-
slätt. Liknande böcker fanns 
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både i Ystad och uppe i 
nordvästra Skåne. Till grup-
pen anslöts Mauritz Laneryd 
som en kunskapsresurs och 
Gerry Malmstein.

Peter Frank har fotbollsbak-
grund i bland annat IFK Trel-
leborg, Höllvikens GIF och 
Östra Torp GIF och dess-
utom ett övrigt stort fören-
ingsengagemang. 
Stefan Richter har medver-
kat som gitarrist i flera band 
bland annat i Trelleborgs 
Storband. Är numera trum-
mis i Trellebelle Ukulele Or-
chestra.

Mauritz Laneryd, uppväxt i 
en nöjesentrepenadfamilj. 
Pappa Gustav var trollkonst-
nären ”Mr X” och hunddres-
sör ”Laneryds hundrevy”. 
Startade La Pop 1967 i Trel-
leborgs Folkets Park som 
drevs några år.
Gerry Malmstein har job-
bat på Sveriges Television i 
34 år, bland annat som film 
och videoredigerare. Spe-
lade med Grand Yet och 
Conwoy. Idag spelar han, 
liksom Stefan Richter, i Trel-
lebelle Ukulele Orchestra.

– Efter bästa förmåga har vi 

på olika håll för-
sökt reda ut vad
som har hänt un-
der två decennier 
med nöjeslivet i 
Trelleborg. Vi har 
kompletterat histo-
rien genom att snur-
ra oss igenom mikro-
filmer, pratat med 
en massa goa män-
niskor och försökt att 
lägga ett pussel. Det 
är inte lätt för alla kan 
vi ha lite olika bild av 
samma historia. Dess-
utom har vi har samlat 
en massa bilder.

Materialet bara växte. 
Det som från början mest
skulle bli en samling roliga 
berättelser och fakta blev 
boken Blannevann på flera 
hundra sidor. Grunduppla-
gan på 350 ex utökades och 
utökades och utökades och 
blev till sist 1500 böcker.
Succén med den nostalgis-

Han har popen i blodet

ka resan i Trelleborgs nöjes-
liv på 1960 och 1970-talen 
gav redaktionen mersmak. 
Det blev ett nytt projektet, 
Blannevann 2, som handlar 
om Trelleborgs sport, idrott 
och fritid i både stort och 
smått och har för närvaran-
de tryckts i 1000 exemplar.

Bor det någon intressant
person i din förening som 
alltid har något spännande 
att berätta när ni träffas.
Tipsa Välkommen Hem!
Vi vill göra ett reportage.
Alla har en historia.
Mejla redaktionen:
claes.westinger@telia.com
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Vill ni sänka era kostnader och samtidigt spara miljön?
Då ska ni injustera ert värmesystem med EBmetoden®!

www.ebmetoden.com
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VENTILATION
OVK l Injustering l Rengöring 

Sedan 1996

Ventilationen påverkar uppvärmningskostnader, fukt, lukt och inte minst
hälsan hos de boende. Se till att Er fastighet har fungerande ventilation!

Vi hjälper er med OVK, Injustering och Rengöring av era ventilationssystem.

Offertförfrågan kan göras enkelt via www.ovkservice.se
Kontakta oss direkt: info@ovkservice.se eller ring 046-71 20 95

Vi har ramavtal med Riksbyggen,
vilket självklart även er bostadsrättsförening tar del av!

OVKservice Syd AB, Box 16, 246 21 Löddeköpinge
046-71 20 95  •  info@ovkservice.se  •  www.ovkservice.se

Riksförbundet
Sveriges Ventilationsrengörare

SSC No: 2144
Certifierad riksbehörig luft

Swedcert No:2850

ÄVEN SNEDTAK!
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Bli inspirerad. Se prov på olika lösningar
som vi byggt upp ute hos några av våra kunder.
Följ oss på Facebook: rolandsystemab

Skräddarsydda garderober.
Precis efter dina behov!

Mått, skiss och offert utan kostnad
Egen tillverkning
Montering/leverans i hela Skåne
Egen utställning i Malmö
Fast pris. ROT-avdrag
Mer än 30 års erfarenhet

Telefon: 040-21 40 80 • 042-14 40 80
info@rolandsystem.se • www.rolandsystem.seYtnyttja onödiga utrymmen!

ÄVEN SNEDTAK!

På programmet stod en handfull fö-
reläsningar med olika aktuella teman. 
Det handlade om framtidens fastig-
hetsförvaltning, en uppdatering om 
den fastighetsförsäkring som bostads-
rättsföreningarna i Skåne har, om ener-
gi, underhållsplanering och ekonomi. 
Dessutom mötte konferensdeltagarna 
medarbetare från ABF som presen-
terade sin verksamhet och de planer 
som nu finns på ett utökat samarbete 
mellan Riksbyggens intresseförening-
ar i Skåne, de olika bostadsrättsfören-
ingarna runt om i länet och ABF.

Första dagen avslutades med en fö-
reläsning av Karin Zingmark som pra-
tade på temat ledarskap och kommu-
nikation i en uppkopplad värld. Karin 
Zingmark är utsedd till en av Sveriges 
mest populära föreläsare och dessut-
om författare av boken Maxa Snacket.  

Blandat innehåll när
ordföranden konferera

Intresseföreningarna är igång med 
aktiviteter för medlemsföreningar-
na igen efter den långa och besvär-
liga Corona-perioden.
För några veckor sedan var det bo-
stadsrättsföreningarnas ordföran-
de från södra och mellersta Skåne 
som sammanstålade i Ystad för två 
intressanta dagar med aktualiteter.

Att arbeta i en styrelse innebär inte
enbart att ägna tid och energi åt att 
vårda hus, mark och teknisk utrust-
ning. Det handlar också om människor 
och relationer.
Vill man skapa den samhörighet mel-
lan boende i ett hus, som är så viktig 
för att allt ska fungera bra, så gäller 
det att bygga relationer. Hur är det 
med städningen i tvättstugan? Är det 
problem med sopsorteringen?

För att informera boende om vad 
som gäller möttes man förr öga mot 
öga. Nu har kommunikationen blivit 
digital och man har ingen aning om 
hur det man skriver och skickar ut upp-
fattas. Man ser inte mottagarens reak-
tion.
Det gäller att minimera avståndet mel-
lan förmedlaren av information och 
mottagaren. Det är väldigt angeläget 

att boende hålls informerade för att 
kunna skapa ”vi-stämning”. Alla mås-
te vara med och behandlas lika. Om 
någon känner sig exkluderad så tänds 
samma delar av hjärnan upp som när 
vi utsätts för fysiskt smärta. Man kan 
också säga att det krävs fem positiva 
synpunkter för att uppväga en negativ.

Personalen från ABF hade i sin fö-
reläsning flera olika frågor man också 
gav svar på.
Hur är det att vara cirkelledare? Finns 
det utbildningar? Vad är en studiecir-
kel, en kurs eller ett kulturprogram?
Dessutom lyfte man fram områden 
som passar bra som cirkel i den egna 
föreningen: hemberedskap, stadsod-
ling, it/mobiltelefon, att podda, hant-
verk, skönlitteratur, samhällsfrågor, 
skriva motioner, föreläsningar, sång 
och musikframträdande med flera.



Många har säkert drömt om att uppleva vårt nordligaste 
landskap vintertid. Det är magiskt! Vi besöker den livliga 
vintermarknaden i Jokkmokk, Sveriges mest kända
whiskydestilleri, Mackmyra och det sagolika Ishotellet.
En kulturell och äventyrlig resa - ett minne för livet!

www.rokebuss.se
0451-402 24  

7%
på resor

med minst
4 resdgr

Mer information
och bokning: 

Res tryggt med oss!   

Fly regn och rusk under januari och följ med till Almunecar 
på den ”tropiska kusten” i Spanien. 
Landskapet på Costa Tropical är spektakulärt – mäktiga 
berg med Sierra Nevada i bakgrunden, och den otroliga 
19 km långa kustremsan med 320 soldagar om året!

30 dagar - Avresa 2 januari 2023 - Pris: 23.995:–

Jokkmokks marknadAlmunecar, 30 dagar

Riks-
byggen-
rabatt!

med Ishotellet 

7 dagar

7 dagar - Avresa 1 februari 2023 - Pris: 10.595:-

Ph
ot

o 
by

 To
bi

as
 F

is
ch

er
 o

n 
U

ns
pl

as
h

Vinnare från brev och vykort:
Mariann Svensson,
Prästgatan 8B i Landskrona
Jimmy Sjölin,
Östergatan 15A i Trelleborg
Inger Wahlqvist,
Rådhusgången 1 i Staffanstorp
Marie Willner,
Aromavägen 52 i Båstad
Anita Isaksson,
Radargatan 7F i Ystad
Vinnare från mejlen:
Anneli Påhlsson,
Umeågatan 18C i Helsingborg
Britt-Marie Dahlberg 
Lycko Pers Väg 10 i Trelleborg
Ingrid Nilsson
Åbrinksvägen 41 i Lund
Mirjana Rizvanovic 
Kung Kristians väg 8A i Trelleborg
Refida Semsovic 
Kung Kristians väg 2D i Trelleborg

Ditt svar vill vi ha senast den 3 februari 2023.
Glöm inte att skriva ditt namn och postadress, även när du skickar svar via mejl!

Detta gång ska vi självklart 
utmana med att leta efter väl 
gömda julklappar.
Hur många finns det?
Provet ovan ska inte räknas.
Som vanligt kan klappen vara 
gömd att bara en flik sticker ut.   

Lycka till!

Skicka svar till: Välkommen Hem!, Henrik Menanders väg 26, 215 84 Malmö
eller claes.westinger@telia.com

Fem vinnare från posthögen och fem 
från mejlskörden vinner vars tre
skraplotter.

Bildklippet: Denna gången var det inte lätt!
Tack för alla svar på tävlingen. 
Denna gånger var bilderna 
elakt gömda. Totalt 10 stycken!
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Vem hade serverat på taket...

på disken på kontoret i Hyllie...

eller på konferensbordet? God Jul & Gott Nytt 2023


