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ETT ÅR GÅR FORT och mitt första verksamhetsår har varit 
fantastiskt stimulerande. Jag hoppas att ni som hyresgäster 
också upplever engagemanget som vår personal har och 
deras ständiga strävan att göra ert boende riktigt bra. Det 
är i alla fall något som jag känner av mycket tydligt och det 
är riktigt glädjande. 

FÖR ATT FÖLJA UPP vårt förra nummer av Bomärket kan 
vi nu redovisa att bolaget har ökat med nästan 150 lägen-
heter under året, vilket är den största ökningen för bolaget 
i mannaminne. Bolagets styrelse har antagit en vision för 
kommande affärsplan och visionen beskriver ett önskvärt 
tillstånd och blir nu en ledstjärna för bolagets verksamhet. 
Visionen lyder; 
”Vi gör skillnad genom att aktivt bidra till utvecklingen av 
Lidköping” kopplat till denna vision är bolagets affärsidé, 
”På ett hållbart sätt och med starkt kundengagemang för-
valta, skapa och utveckla bostäder”

BOLAGET HAR DRYGT 7100 personer i bostadskön och 
i den nyss avslutade undersökningen visade det sig, att 
långt över 1000 personer av dessa önskar en bostad under 
det kommande året, vilket vi naturligtvis inte kan ordna. Det 
är ändå glädjande att våra bostäder upplevs som attraktiva 
och jag tror också att de aktiviteter som vi ordnar i våra 

Alla svar sammanställs och analyse-
ras noggrant och ner på fastighets- 
nivå. Synpunkterna tas sedan in i vårt 
förbättringsarbete.

– Vi arbetar aktivt med handlings-
planer för att förbättra servicen på 

Tidigare har vi gjort vår nöjd-kundundersökning vartannat år 
men har nu valt att göra det löpande för att få en mer realistisk 
mätning. Vi har då möjlighet att återkoppla eller agera snabbare 
på ärenden än vi kanske hade gjort med den gamla metoden. 

på kundundersökningen!

samtliga våra avdelningar. Nu ser vi 
resultatet och det känns väldigt roligt 
att så många är nöjda med oss, säger 
Malin Gustafsson, marknadschef på 
AB Bostäder.

– Vi går framåt inom ett flertal fråge-

områden där vi höjt oss med flera pro-
centenheter. Det har blivit möjligt tack 
vare ett strukturerat arbete med åtgär-
der och förbättringar som våra kunder 
efterfrågat i kundundersökningen.                 

Tydligt resultat
Vi ser tyvärr en baksida på att vi va-
rit och fortfarande är, i en expansiv 
fas där personal på kontoret ofta sit-
ter upptagna eller är ute på språng.       
Mätningen visar att vi sjunkit några 

områden starkt bidrar till detta. Vi kommer även fortsätta att 
motivera till och stimulera gemensamma aktiviteter i våra 
bostadsområden, så har ni tankar på detta ska ni höra av 
er till vår bosamordnare.

I MARS I ÅR började vi skicka ut en undersökning till er 
hyresgäster, där vi vill veta hur ni trivs med oss. Tack alla 
som svarat! Vi har gått igenom alla svaren och analyserat 
vad vi behöver lägga kraft på. Det är ni som hyresgäster 
som gör det möjligt för oss att bli bättre. Det är ni som ger 
oss underlag på vad vi ska arbeta vidare med. 

Med det sagt, vill jag önska er alla en härlig Jul och ett 
riktigt Gott Nytt År! 

Karl Alexanderson, 
VD 

procentenheter i frågan om det är en-
kelt att komma i kontakt med konto-
ret.  Det är en av punkterna vi nu aktivt 
arbetar med, för att ni kunder lätt ska 
kunna nå oss.

Förbättringsarbete
Ni kunder vill fortsatt se förbättringar 
när det gäller bland annat utemiljö, in-
formation vid renoveringar och bättre 
bemötande på kon-
toret. 

– Vi ser tydligt i 
resultatet från un-
dersökningen var vi behöver lägga 
mer kraft och kommer att prioritera de 
punkterna, förklarar Malin Gustafsson. 

En av åtgärderna det planeras för är 
att arbeta ännu bättre med kommuni-
kation före, under och efter större re-
noveringar i fastigheterna. 

Utemiljö
Era tankar kring utemiljö är något vi 

tagit till oss och kommer att fokusera 
mer på.

– Era åsikter och upplevelser är vår 
måttstock i arbe-
tet. Det är viktigt 
för oss att ni trivs 
och är nöjda med 

ert område. Det är för er vi arbetar, 
säger Karl Alexanderson, VD på AB 
Bostäder i Lidköping. 

Dörrmattor är trevligt - på rätt 
sida dörren. På fel sida utgör 
den en brandrisk och försvårar 
städning i trapphusen. 

Ha alltid din dörrmatta inne i 
lägenheten. 

21 dec:
24-26 dec:

27 dec: 
28 dec: 
31 dec: 

1 jan: 

Det gläder oss att ni hyresgäster har 
samarbetat med grannar för att få hit 
dem, det är precis så det ska vara.
  Vet ni vad det fina i det hela är?  Jo, 
att man kan ansöka om pengar hos 
oss för att göra saker med sina gran-

nar, när som helst på året. Så kom 
igen, ansök och umgås! 

Kontakta bosamordnare Theres 
Axén på theres.axen@lidkoping.se el-
ler via telefon 0510-770810 för att få 
reda på mer.

NYANSTÄLLD
Christian Frick, ny fastighets-
chef från januari 2019

Hur ser din familj ut?
– Min familj består av frun Lena 

och våra fyra barn. 

Vad gör du på din fritid? 
– Vi är mycket i vår stuga på 

Kållandsö. Båtliv, musik och sång 
är också stora intressen jag har. 
Jag är en riktig livsnjutare! 

Nöjda familjer på biokalas Bowling var populärt bland både 
stora och små

  FONDEN

Era åsikter och upplevelser 

är vår måttstock i arbetet. 

Vilket engagemang det varit för att hitta betongkupongerna vi pla-
cerade ut i fem olika områden. Det tog inte mer är tre dagar så var 
alla tillbaka hos oss igen.

08.00-12.00
Stängt
08.00-16.30
08.00-16.00
Stängt
Stängt

ÖPPETTIDER JUL/NYÅR
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PÅ GÅNG: 
Karpen, Husabygatan: Klart under 

mars 2019.

Bifrost, Torggatan: Planering pågår för 

ca. 20 nya trygghetsbostäder i centrum.

Valkyrian, Särnmarksgatan: Planering 

pågår för ca.15 nya hyreslägenheter i 
centrum. 

Upphandlingar 2019: Byggservice, 

VVS-service, mattläggning, målning, 
styr och regler, el kyla vitvaror, ventila-
tionsarbete,  markarbete. 

Fönsterbyte: Under 2019 kommer 

fönster att bytas i några av våra områ-

den.

SJÖLUNDA ÄNG - ni har förtur
I Sjölunda Äng håller vi på och bygger kvarteret Regndroppen 
med 32 nya hyreslägenheter som ni hyresgäster har förtur på. 
Vi kommer att tilldela dessa lägenheter till er kunder i första hand 
innan vi släpper dem till den ordinarie kön. 

Området ligger naturskönt och nära Vänerns strand. Lägenheter-
na släpps för uthyrning under våren 2019 och inflyttning beräknas 
till vintern 2019/2020. Mer information om området och lägenhe-
terna hittar du på vår hemsida. 
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MATAVFALL
Från bord till jord – det är just 

det, det handlar om och det är på 
tiden att vi tar detta steg i kommunen!

Vi har startat ett projekt tillsammans med kommu-
nen om att samla in matavfall i flerbostadshus. Detta 

sker just nu på Majorsallén 35 och Kvarnegårdsgatan 
19-23. Lite längre fram kommer vi att införa sortering av matav-
fall i alla våra fastigheter.

Blir biogas
Varför ska man sortera mat? Jo, om man behandlar matavfall 
separat, kan man använda det till att producera biogas som kan 
driva fordon och möjliggöra återföring av viktiga näringsämnen 
till naturen istället för att allt går upp i rök. Smart va?

Information när det är dags
Du som inte fått möjligheten att starta sortering av matavfall 
ännu kommer att få information hem i brevlådan när det är på 
gång i ditt område. 

HYRESGÄSTER

Hej hyresgäster i Järpås, 
vad är det bästa med ert 
område?

– Det är ett lugnt område. Vår 

bostad är väldigt bra och det 

känns bra att den är handikapp- 

anpassad, så att vi kan bo här 

många år till. Vi har en stor och 

fin uteplats och det är bra parke-

ringsmöjligheter. Vi är nöjda med 

AB Bostäder och har alltid haft 

bra kvartersvärdar. 

GUNVOR PERSSON

– Det är jättefint och lugnt i 
Järpås. Människorna i Järpås är 
vänliga, alla hälsar på varandra. 
Jag trivs med AB Bostäder, det är 
snäll personal!

SARA MÄKELÄ

– Det är ett lugnt och gemytligt område. Eftersom Järpås är så litet, så känns det som en välkomnande ort och alla hälsar på alla. Jag trivs bra med AB Bostäder, de är  serviceinriktade mot mig som kund.

NATHALIE BÄCK

Karpen är ett unikt hus, helt byggt i trä. Med sol-
celler på taket, högt ljusinsläpp och väl genom-
tänkt byggplan är huset högt miljöklassat. 
I april kan de nya hyresgästerna 
glädja sig åt att flytta in. 

 
Doften av trä genomsyrar luften på 
byggarbetsplatsen och känslan av 
traditionellt hantverk infinner sig. 

– Det var precis så här jag tänk-
te att snickare arbetade när jag 
var liten, men i verkligheten är 
sådana här byggen sällsynta, be-
rättar Johan Lövkvist platschef på 
Projektlaget som bygger Kvarteret 
Karpen.   

Miljövänliga trähus
Det som förr var en självklarhet har idag blivit 
mer sällsynt. Flerfamiljshus, helt byggda i trä har ersatts av 
betong och stål men under de senare åren har de fått en re-

nässans. Det har dels med de korta leveranstiderna att göra 
men även för att trähus är ett miljövänligare alternativ. Att 
bygga med tekniken är dock inte lika enkelt:

– Det är lite knepigare och kräver mer 
jobb men samtidigt är det väldigt ro-

ligt och lärorikt, konstaterar Gunnar 
Lundström, VD på Projektlaget.  

Höga krav
Utmaningen för byggarna lig-
ger framför allt i att uppfylla de 
brand- och ljudkrav som krävs 
och i Karpens fall, där bland an-

nat vård- och omsorg kommer att 
hyra, ställs extra höga krav. Trots 

de prövningar som uppstått längs 
med vägen, förflyter byggnationen en-

ligt plan och i slutet av februari räknar 
Projektlaget med att överlämna nyckeln till det 

1000 kvadratmeter stora hyreshuset till AB Bostäder och 
våra nya hyresgäster kan därefter flytta in. 

Karpen - 
där det traditionella möter det moderna
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Bestäm dig för om kransen ska 
placeras utom- eller inomhus. 

Ska den hänga inomhus? Välj barr-
växter som cypress, en eller cryptomeria 
som står sig länge i värme.

Ska kransen placeras utomhus? Då kan du plocka i 
stort sett vad som helst från din omgivning som granris, bär och 
olika fröställningar. 

Klipp allt material i lagom stora bitar, cirka 10 cm långt för en normal 
krans. Vill du ha en yvigare krans, ökar du längden på kvistarna, och 
genom att minska längden binder du en mer kompakt krans. 

Fäst två stjälkar i ringen med hjälp av ståltråd. 

Bygg på med ytterligare två stjälkar en liten bit under de första två, 
fäst även dessa med ståltråd. 

Tänk på att alla stjälkar ska placeras åt samma håll runt hela ringen. 

Fortsätt att bygga på kransen med max två stjälkar i taget hela 
vägen runt. 

Dra åt ståltråden hela tiden så att grenarna sitter fast ordentligt. 
Växterna krymper när de torkar och om tråden sitter för löst riskerar 
man att grenarna faller ur. 

Komplettera eventuellt din krans med fina snören!

Kransar är trendigare än någonsin och förutom som dörrde-
koration, blir de ett allt vanligare inslag inomhus. Amalie Ma-
rinder som driver Orangeri Fägring ger sina bästa tips på hur 
man lyckas med sin julkrans. 

För att binda en krans behöver 
man en ring, antingen i halm eller 
i metall. Båda varianterna finns i 
flera olika storlekar. 

– Metallringen är enklare att ar-
beta med och kräver mindre ma-
terial såsom kvistar och blommor, 
berättar Amalie och tillägger att 

även en ståltråd på rulle underlät-
tar arbetet. 

För den som vill hänga sin krans 
i fönstret, finns dessutom stålring-
ar med ljushållare som gör det 
möjligt att placera ett stearinljus i 
mitten. Undvik att klä dessa ringar 
med ris, då brandrisken är stor. 

För en dörrkrans med ett stilrent 

uttryck har Amalie ett tips som hon 
ibland använder sig av:

– På senaste tiden har det blivit 
populärt att klä endast den nedre 
halvan av ringen. Förutom att det 
blir väldigt fint, kräver det dessut-
om mindre material!

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Amalie Marinder 4

4 En dörrkrans för utomhus-
bruk kan kläs med det mesta. 

5 Innan du sätter igång behö-
ver du köpa in en ring av halm 
eller metall och gärna ståltrå på 
rulle. 
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Att julpyssla med kottar är inte bara roligt… 
Det är även miljövänligt, billigt och väldigt 
enkelt! 

För att skapa egna fina julgranskulor vänder du 
kotten upp och ned och binder fast ett snöre i 
en fin rosett. För att lyfta julkänslan ytterligare 
kan du spraya kottarna med sprayfärg eller 
glitter.  För barnens del är ett roligt alternativ att 

SILVIAKAKA
Vispa ägg och socker riktigt vitt och pösigt. 
Blanda mjöl, bakpulver och vaniljsocker i en skål.
Vänd ner vattnet och de torra ingredienserna i 
äggblandningen, häll smeten i en långpanna med höga 
kanter och grädda i nedre delen av ugnen i 175° ca 40 
min.

GLASYR 
Smält smöret ihop med saffran på svag värme, ta av 
smöret från plattan och rör i socker och vaniljsocker.
Låt svalna något innan du rör ner äggulorna, bred 
genast ut glasyren över den avsvalnade kakan och 
strö över kokos eller strössel! 
Skär upp i önskad storlek och njut.

Det går utmärkt att frysa in kakan!

1.
2.
3.

1.

2.

4.

SILVIAKAKA
• 6 ägg
• 6 dl socker
• 3 dl vatten
• 6 dl mjöl
• 6 tsk bakpulver
• 2 tsk vaniljsocker

GLASYR
• 200 g smör
• 2 dl socker
• 4 tsk vaniljsocker
• 2 äggulor
• 1 påse saffran
• kokos/strössel

tillverka små tomtenissar och renar. Ha gärna 
några frigolitkulor, färgade filtark, piprensare 
och färgpennor tillhands.

Förutom figurerna i bilden kan man genom att 
vända kotten upp och ned och måla den grön 
skapa söta små julgranar med stjärnor i toppen. 
Låt kreativitet flöda fritt och kickstarta julen med 
naturens eget pynt, det är ju oftast ändå det 
allra finaste!

Klipp ut den här kupongen så ger den dig som 
hyresgäst fri entré på Villa Lidköping BK:s  
bandymatch den 6 februari 2019. (Gäller max 
två personer/hushåll)

FRI ENTRÉ TILL BANDY KORV MED BRÖD
Klipp ut denna kupong så får ni 
kosnadsfritt:

• En korv med bröd
• Festis
• Kaffe och kaka

i samlingssalen i pausen 
under bandymatchen den 6 februari. 
(Gäller max två personer/hushåll). 
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I slutet av samhället med en idyllisk omgivning, ligger 
de 5 röda trähus som vi erbjuder hyresgäster över 65 
år. Närheten till äldreboendet Bäckliden gör det enkelt 
att delta i gemensamma aktiviteter såsom spelhåla 
och handarbete och dessutom erbjuds lunch för 55 kr/
portion och möjligheten att låna böcker från äldreboen-
dets bibliotek. 

Asiatiska smaker lockade
Möjligheten till boklån är något som Rune nyttjar. 

– Luncherna är säkert också bra, men eftersom jag 
älskar att laga mat, så passar det 
mig bättre att låna matlagnings-
böckerna. Jag kan riktigt känna i 
munnen hur det smakar när jag lä-
ser recepten, berättar Rune. 

Intresset för matlagning väcktes 
hos Rune under en affärsresa till 
Asien på 80-talet. På den tiden var 
asiatiska restauranger sällsynta i 
Sverige och Rune som blivit myck-
et förtjust i de nya smakerna fick 
därför lära sig att laga maten själv 
när han kom hem. 

Passion för matlagning
Idag är matlagningen en viktig del 
i Runes liv. I köksskåpen trängs 
världens alla kryddor och att  expe-
rimentera med recept tillhör varda-
gen. 

– Det är roligt och dessutom ett bra tidsfördriv, ef-
tersom jag måste planera och handla, berättar Rune 
som vant kör sträckan mellan Vinninga och Lidköping 
med sin elhybridbil. 

– Det är en fördel med Vinninga, det ligger på lan-
det men är ändå så nära staden, konstaterar Rune 
som även besöker sin  särbo Birgitta i centrum.

I sitt arbetsverksamma liv var Rune anställd som 

arbetsledare och platschef på AB Kranlyft i Göteborg, 
en firma specialiserad på tunga lyft och tunga trans-
porter. 

Sjösättning American Cup
Arbetet innebar flera resor till andra länder men extra 
stolt är Rune ändå över att ha sjösatt Sveriges första 
American Cup båt. 

– Det är en rolig historia, båten skulle sjösättas från 
en kaj i Stenungsund, men när vi kontrollerade hur ka-
jen såg ut under, hade betongen vittrat av och den stod 

enbart på armeringsjärnen! 
Hade vi lyft båten därifrån, så 
kunde allihop ramlat i vattnet, 
konstaterar Rune och berättar 
vidare att de placerade kra-
nen och båten på pråmar så 
att den istället kunde sjösättas 
säkert.

Flytten till Lidköping
Båtar och framför allt segling 
har alltid legat Rune extra 
varmt om hjärtat. Uppvuxen 
i Göteborg, med närhet till 
havet, har han seglat sedan 
barnsben och det var närhe-
ten till vattnet som fick honom 
att flytta till Lidköping. 

– Min fru var från Kvänum 
och längtade tillbaka på äldre dagar. Jag, för min del, 
kunde inte tänka mig att flytta till en stad utan vatten, 
så en kompromiss gjorde att vi hamnade i Lidköping, 
berättar Rune som fick byta ut salt- mot sötvatten.

– Jag trivs bra här, och dessutom är det en väldigt 
bra sammanhållning mellan grannarna i trygghetsbo-
endet ska du veta!

Det var den lugna omgivningen som lockade Göteborgaren 
Rune Pålson att välja Vinninga. När våra tio trygghetsboenden 

stod klara hösten 2017, var Rune en av dem som flyttade in.
– Förutom lugnet var detta en lagom stor lägenhet för mig att 

städa, tillägger 83-åriga Rune med ett skratt. 

Göteborgaren Rune   Pålson om livet i Vinninga

Information om

trygghetsboende

Trygghetsboendet i Vinninga har 
ett idylliskt läge i slutet av samhället.

För att få ett trygghetsboende 
måste någon i hushållet vara 65 

år eller äldre.  Bostäderna är 
funktionellt utformade, det 
ska finnas gemenskapslo-
kal för aktiviteter, måltider, 
samvaro, hobby och rekrea- 
tion samt personal/bovärd 

på angivna tider. 
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– Den vanligaste fällan, efter nyårslöftet är helt klart att 
man går ut för hårt i början. Ganska omgående tröttnar 
man eller har helt enkelt inte tid för träningen, konstate-
rar Hans. 

Träna hela kroppen på 45 minuter
Han tycker att man, istället för att kasta sig ner till gymmet 
klockan åtta på nyårsdagen, ska börja med att reflektera 
över varför man ska börja träna och att sätta rimliga mål. 
Lägger man en långsiktig plan, behöver träningen inte 
alls ta mycket tid i anspråk:

– Våra maskiner, som tillverkas här i Lidköping, har 
en speciell teknik som gör att man tränar igenom hela 
kroppen på 45 minuter och det räcker därför gott med ett 
styrkepass per vecka. Sedan kan man komplettera med 
ytterligare ett konditionspass, antingen i grupp eller på 
egen hand, säger Hans och understryker att två pass per 
vecka är en riktigt bra grund om man håller det på sikt. 

Förbered plan B
En bra idé är även att förbereda sig på att motivationen 

kommer att svikta under året och ha en handlingsplan 

hur man ska agera då. X-force erbjuder bland annat 
supervice träning som innebär att man får en per-
sonlig tränare i 30 minuter, två gånger per vecka.  

– Vår superviceträning är perfekt att ta hjälp av, 
speciellt när man kommer in i en svacka. Då måste 
man boka in träningen i kalendern och vet att nå-
gon väntar på att man ska komma. Det gör träningen 
svår att skjuta på, konstaterar Hans. 

Kostnadsfri provträning
I uppstarten erbjuder X-force en kostnadsfri provträ-
ning med instruktör till alla, oavsett om man har löst 
träningskort eller inte. Just personalnärvaron är en 
viktig del i gymmets företagsfilosofi. 

– Alla ska känna sig välkomna hit. Första gången 
brukar de flesta uppleva att klädseln är det störs-
ta problemet och även om vi vet att det inte spe-
lar någon som helst roll har vi full förståelse för att 
det känns nervöst. Därför guidas kunden av en och 
samma person från det att den kliver in genom dör-
ren till dess att den kliver ut, berättar Hans. 

 HÅLLA  NYÅRSLÖFTET!
Medan nyårsklockorna ringer, ekar löften om att träna mer och att 
ta tag i sin hälsa. Bomärket har träffat Hans Andersson, förestån-
dare på X-force i Lidköping för att ta reda på hur man gör för att 
hänga i med träningen hela året. 

Gå på musikal, köp ditt nya gymkort till ett billigare 
pris, lyssna på en spännande bok eller spela onli-
ne-spel på E-sportcenter (kupong på sidan 8-9)!
Se fler erbjudanden på vår hemsida! 

Har du önskemål eller tips om vad du skulle vilja ha 
som erbjudande blir vi glada om du meddelar oss det. 
Vi vill att det ska finnas något för alla! 

BILPOOL
Du har väl inte missat att du 

som hyresgäst har tillgång till en 
bilpool genom Lidköpings Biltjänst/Avis? 

Väldigt praktiskt för dig som inte har behov 
av egen bil, men ändå vill ha möjligheten att 

kunna hyra en i den stund du önskar. Kanske 
behöver du en mindre lastbil vid en flytt? Då 
finns det också! Priserna är rabatterade för 

boende hos AB Bostäder. 

På vår hemsida hittar du hur det 
går till och vad det kostar.  

AKTIVITETER
Hyresgästföreningen och AB Bo-

städer kommer att erbjuda kostnadsfria 
aktiviteter för hyresgäster under sommaren 

2019. Håll koll på vår hemsida och facebook!
Har du förslag på aktivitet du vill göra

kontakta Theres Axén på 
theres.axen@lidkoping.se 

eller 0510-77 08 10.

Vi har alltid aktuella KUNDERBJUDANDEN!

GYMKORT
Alla AB Bostäders hyresgäster har 

rabatterat pris på gymkort hos X-force. 
Pris 249 kr/mån (ord. pris 329 kr/mån) med 
bindningstid ett år. Allt ingår; gratis PT-tim-
ma, styrketräning i de moderna maskinerna 

och gruppträningspass. 

För att nyttja erbjudandet, är du 
välkommen att hämta en kupong 

på vårt kontor.
BANDY

Vi bjuder på bandy och korv 
den 6 februari. Klipp ut talongen på 

sidan 8-9 och visa i kassan på Arenan 
så kommer du, plus en, in gratis. 
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Upptäck det spännande och varierade utbudet av intressanta 
besöksmål i området kring Lidköping, Vänern och Kinnekulle. 

VANDRING I LIDKÖPINGSTRAKTEN: För dig som 
gillar frisk luft och motion finns många möjligheter 
till både promenader och mer utmanande aktiviteter 
vid Råda ås friluftsområde. Här finns tematiska sti-
gar med informationstavlor om kulturen, naturen och 
geologin i området. Motionera i härlig, varierad natur 
med milsvid utsikt. 

STADSNÄRA LANTGÅRD: På den Stadsnära lant-
gården vid Råda kan hela familjen mysa med djuren, 
vandra runt i hagarna, prova på att snickra i snickar-
boden och sedan avsluta med en fika i caféet. 

VÄNERMUSEET: Den 17:e november öppnade den 
nya utställningen ”Kvinnohamn – en berättelse om 
längtan” där konstnären Africa Coll och Vänermu- 
seets antikvarie tagit fram texter och bilder som kret-
sar kring Anton Hj. Nilssons upplevelser vid Vänern 
kring det förra sekelskiftet. Basutställningen ”Väner-
land” innefattar spännande upplevelser av såväl his-
toria som nutid, där både skepp, skeppsvrak, borgar, 
kyrkor och människor ryms. Missa inte akvarierna 

som nyligen utökats med 20 kubik där Vänerns fiskar 
kan ses på nära håll.

RÖRSTRANDS MUSEUM: Rörstrands museum vi-
sar upp en stolt del av Lidköpings historia – den om 
porslinstillverkningen och de intressanta designers 
och konstnärer som var aktiva under Rörstrands 
guldålder. Se om du hittar mormors servis, eller leta 
efter en ny favorit bland alla porslinsföremål på mu-
seet. Här kan du också lära dig en massa om pors-
linets historia. Visste du att porslin av ben uppfanns 
på 1700-talet och används än i dag i till exempel No-
belservisen?

TA TÅGET TILL HÄLLEKIS: Hoppa på Kinnekulletå-
get - som utsetts till Sveriges vackraste tågresa - och 
ta en tur till Kinnekulle. Hoppa av i Hällekis och vand-
ra upp till Högkullen där det går att njuta av både fan-
tastisk utsikt, god mat och fika och härliga vandrings-
leder. Kanske tar du dig ända till Råbäck eller någon 
av de andra stationerna längs Kinnekullebanan, där 
du kan hoppa på tåget igen för hemfärd.

Det bästa finns på nära håll Lägenhetens höga standard med tvättmaskin, torktum-
lare och diskmaskin sätter guldkant på Birgittas tillvaro 
och rädslan som hon hade för att känna sig instängd 
kan hon le åt idag;

– Jag har en jättestor balkong med fönster som går 
att öppna så jag saknar inte huset över huvud taget. Det 
här är det bästa valet jag har gjort, berättar hon. 

Faciliteter 
I Birgittas hus finns en större lokal som man kan nyttja 
för större bjudningar och snart öppnar gymmet, bastun 
och övernattningslägenheten som Lidåkers hyresgäster 
kan bruka vid behov. Just möjligheten att träna i närhet 
till bostaden ser Birgitta som en favör. 

– Det är möjligt att jag kommer träna på gymmet nu 
när det blir så lättillgängligt. Jag tycker att det är en 

bra satsning av AB Bostäder eftersom 
människor överlag blir mer och mer stilla-
sittande, konstaterar Birgitta. 

Härlig blandning 
I hennes hus bor en härlig blandning av 
barnfamiljer, ungdomar och äldre.

– Huset jag bor i speglar hela samhället 
och för mig är det ett stort plus. Dagligen pratar jag med 
ungdomar som svarar så trevligt. Det blir en fin stämning 
med blandning av människor av alla slag och visar att 
hos oss är alla välkomna, avslutar Birgitta

Birgitta Funke stortrivs i sin ljusa, nybyggda tvåa på Lid-
åker. Att allt fungerar och att hjälp finns endast ett telefon-
samtal bort är stora fördelar i hennes liv. 

– Händer det något så ringer jag bara vaktmästaren! säger 
Birgitta med ett skratt.

Birgitta Funke om flytten till Lidåker:

– Det bästa valet jag gjort!

Råda ås friluftsområde Vänermuseet Stadsnära lantgård

GYM
Lidåkers hyresgäster erbjuds 
kostnadsfri tillgång till gymmet 
högst upp i hus 2. Här finns 
moderna maskiner för styrke-
träning och konditionsträning.
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TÄVLA OM PRESENTKORT i våra korsord. Bland de 
rätta svaren (3 ord) i vuxenkrysset vinner 5 personer 
blomstercheckar á 200 kr vardera på Lidens Träd-
gårdscentrum, Lidköping. I barnkrysset (1 ord) tävlar vi ut 
5 biobiljetter.  

 SKICKA SVARET MÄRKT ”KORSORD” till AB Bostäder 
i Lidköping, Box 2204, 531 02 Lidköping, senast den 10 
januari 2019 – eller e-posta abbostader@lidkoping.se! 
Ange namn, adress och eventuell e-post. 
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Lycka till! 
Vinnarna presenteras tillsammans med facit på hemsidan under vecka 4. 

BARNKORSORD BOMÄRKET
ANSV UTGIVARE

Malin Gustafsson

KONTAKT
AB Bostäder i Lidköping

Box 2204, 531 02 Lidköping
Tel 0510-77 08 27

malin.gustafsson2@lidkoping.se
www.bostaderlidkoping.se

LAYOUT
Dotter & Döse AB
www.dotterdose.se

TRYCK
Strokirk-Landströms, dec 2018


