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Experten tipsar:

Goda råd inför

SOMMAREN

HEMESTER

VD har ordet
Äntligen är sommaren här även om den just i år kan kännas speciell med allt som det nya Coronaviruset fört med
sig. Som bostadsbolag har vi noga följt utvecklingen och
eftersom det gäller att hänga i, även nu när värmen och
semestern kommer, uppmanar vi även er som hyresgäster att följa rekommendationer från myndigheter för att
minimera spridning av viruset.
Nu över till information om vårt bostadsbolag och vår ambition att ni ska
vara mycket nöjda med ert boende. Ekonomiskt står bolaget starkt och har
förutsättningar att fortsätta utveckla och förbättra vårt fastighetsbestånd.
Utöver en fortsatt ambition att bidra till att skapa fler bostäder i Lidköping
kommer vi även de kommande åren att göra omfattande renoveringar i
ett stort antal lägenheter. Vår inriktning avseende renoveringar är att ni
som påverkas av renoveringar så långt som möjligt ska kunna bo kvar i er
lägenhet då arbete pågår, men mer information om detta kommer till dem
som berörs.
Under v. 28-32 har vi
begränsade öppettider på
kontoret (se tider nedan).

Viktiga händelser och resultat
Som en åtgärd för att få bättre underlag för våra underhållsåtgärder har vi
rekryterat en besiktningstekniker, men har ni upplevda brister i era lägenheter är vi tacksamma om ni felanmäler dessa direkt.
Då vår bostadskö fortsätter att växa jobbar vi självklart för att erbjuda
fler lägenheter. Under år 2020 kommer byggnation av ett trettiotal nya
lägenheter att pågå, men bara en handfull kommer tyvärr att bli inflyttningsklara under året. Intresset för vår byggnation av sju lägenheter
i Lovene kommer att bli särskilt intressant att följa, då dessa
kommer att bli en indikator på efterfrågan lite utanför de
centrala områdena i Lidköping.

Viktiga händelser och resultat
För att få bättre kontroll på inomhusklimat, kommer vi under året installera trådlösa rumsgivare i alla våra lägenheter. Detta
kommer innebära att vi lättare kan få en
bild över rådande situationer och göra åtgärder utifrån detta.
I vår fortsatta strävan att minska vår energiförbrukning med 3 procent per år fram till 2023,
fortsätter vi också med fönsterbyten. Med dessa ord avslutar jag Bomärkets VD-ord och hoppas på en fin sommar och
lovar att vi fortsatt jobbar för goda boendeförhållande för er.



KARL ALEXANDERSON
VD, AB BOSTÄDER I LIDKÖPING
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NY
STYRELSE!

Vanliga felanmälningar görs via ”Mina
sidor” på vår hemsida, via Bostadsappen i din telefon eller via telefonsamtal till din kvartersvärd. Telefonnummer hittar du på
vår hemsida.

Den nytillträdda styrelsen driver vidare
bolagets Affärsplan 2019-2023 och den
övergripande känslan som vill uppnås är AB
Bostäders vision:
”Vi gör skillnad genom att aktivt bidra till
utvecklingen av Lidköping”
Fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor
kommer stärkas väsentligt de kommande
åren och bolagets sociala engagemang ska
fortsatt vara en viktig del i verksamheten.
Bolagets personal ska fortsatt känna att de
är viktiga och gör skillnad, var och en inom
sitt ansvarsområde, men också för bolaget
som helhet. Personalens välmående kommer
även framledes vara i fokus. De är bolagets
motor!

Glad sommar!

KONTORETS ÖPPETTIDER
Vecka

Besökstid*

Telefontid

28

9.00-12.30

13.30-16.00

29-30

STÄNGT

STÄNGT

31

9.00-12.30

13.30-16.00

32

9.00-12.30

13.30-16.00

Avvikelse, på Torsdagar öppnar vi kl 10.00
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hemester
Semester som tillbringas på hemorten.

[hem’es:ter]

Årets resetrend – är solklart att satsa på en hemester. Självklart har det nya
Coronaviruset satt nya spelregler för vad vi kan göra under semestern men

Fo
to

trenden, att hemestra har ändå varit uppåtgående de senaste åren.
Väder, klimat och ekonomi inverkar så klart,

nästan allt serverat på ett silverfat precis utanför

men även tillgänglighet och medvetenhet om det

dörren. På denna sidan har vi samlat våra bästa

som finns nära spelar in. Här i Lidköping har vi

tips till årets hemester!
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VANDRINGSLEDER
Vår omgivning erbjuder flera
vandringsleder med informationsskyltar, vindskydd, grillplatser och
cykelleder.

SVALNÄS
-VÄNERNS RIVIERA!

inte-nudda-marken-parken ligger i
direkt anslutning till parkeringen på
Läckö golf (Traneberg).

Varför åka till rivieran när vi har Svalnäs?
Den drygt kilometer långa sandstranden
på Kållands västkust är mycket barnvänlig med långgrund botten och tack vare
de ofta västliga vindarna brukar vattentemperaturen vara extra behaglig här.

I direkt anslutning ligger även ett
utegym. Här kan vuxna fördriva
tiden med att träna, medan barnen
springer genom parken mellan träd,
på stenar, genom rör och balanserar
på linor.
Ps. Med beställningstrafik via Västtrafik kan du ta dig från valfri adress
direkt ut till landsbygden. Det kostar som en vanlig enkelbiljett.
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Alldeles intill stranden ligger Hindens
rev, en 5 km lång udde ut i Vänern. Hela
området med stranden och revet är ett
naturreservat.
Till Svalnäs kan du också ta dig med
beställningstrafik via Västtrafik,
tel: 0771 - 91 90 90

POKÉMON GO
Är du redo för en spännande utmaning? Pokémon GO slog igenom
med succé för några år sedan. För
barn/vuxna som inte hängde på
då, är spelet lika spännande nu.
Pokémon GO spelas med telefonens gps-funktion och man ska
vara ute och förflytta sig. Varför
då? Jo, för att här och var dyker det
upp Pokémon i olika former. När du
väl hittat en Pokémon gäller det
att fånga den genom att kasta en
så kallad Pokéboll på den.

Googla ”vandringsleder lidköping”
för mer information!
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INTE-NUDDAMARKEN-PARKEN

Till exempel har Kållandsö under
senare år utvecklats till ett paradis
för alla friluftsälskare. Så varför
inte ta med lunchen ut och gå på
tur i sommar?

SUPERKRAFTSPELET
Vilket djurs egenskaper är mest lika
dina? Spela superkraftspelet och ta
reda på just din naturliga superkraft.
Superkraftspelet finns utmed naturstigen nära naturum Vänerskärgården Victoriahuset och är 1,4 km.
Det är kostnadsfritt och spelas med
appen ”Här finns liv” i telefonen.
Stigen är lätt att ta sig fram på, utmed vattnet och in i skogen, både om
man sitter i rullstol och om man går.

SKATTJAKT
Geocaching är en högteknologisk
skattjakt som passar hela familjen
och spelas med hjälp av en gps
(förslagsvis telefonens inbyggda).
Det finns massvis med ”skatter”,
eller s.k. cacher gömda i Lidköping,
både i stan och på landet. Cacherna är av olika storlekar och former
och är riktigt spännande att hitta.
Läs mer och skaffa ett gratis konto
hos www.geocaching.com

s s on
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s
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Ladda ner appen Pokémon GO
kostnadsfritt och kör igång!
Bomärket juni 2020
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TIPS INFÖR SO MMAREN
FÖR GRILLMÄSTARE

Ett säkert sommartecken är doften av grillat.
På balkongen får endast elgrill användas (på
grund av brandrisken och röken som kan
ta sig in till grannen). Vill du grilla med kol
eller gasol får du söka dig till en gemensam
grillplats eller ställa din grill med ordentligt
avstånd från huset. Tänk på att kol håller sig
hett länge. Innan du slänger kolen
som brännbart, är det viktigt att
se till att kolen är helt släckt.

FÖR SMÅBARNSFAMILJER

Sommartid kan det vara trevligt med en
uppblåsbar pool eller en studsmatta.
AB Bostäder har förbud mot pool i alla
bostadsområden. Dock får man ha en
liten babypool. Studsmatta är tillåtet
på den egna uteplatsen. Uteplatsen ska
vara inhägnad av häck eller staket.

Läs mer på vår hemsida.

FÖR CYKLISTER

Vi vill även påminna dig om att förvara din cykel
på rätt ställe. Cyklar ställs i cykelstället, cykelrum
eller i ditt egna förråd. Du ansvarar själv för att ta
bort cyklar som du inte längre använder.

FÖR DIG SOM RÖKER

För att göra balkongvistelsen lika trevlig för
alla, ber vi dig som röker att visa respekt när
det gäller rökning på balkongen. För andra
kan det bli en riktig plåga. Det luktar och
för dem som har allergier, astma eller andra
luftvägsirritationer kan det få negativa hälsoeffekter. Tänk på att det råder rökförbud vid
lekplatser och i anslutning till alla entréer.

NY PÅ
JOBBET!
Namn: Jhimmy Svantesson
Ålder: 37 år
Befattning: Besiktningstekniker
Som besiktningstekniker kommer Jhimmy utföra
kontroller av lägenheter och hålla koll på statusen i våra
fastigheter. Jhimmy kommer närmast från Högbergs
markis, där han arbetade som platschef i Lidköping.
Hjärtligt välkommen till oss på AB Bostäder!
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FÖR DJURÄGARE

Husdjur är tillåtet i AB Bostäders lägenheter.
Du som hyresgäst ansvarar för att djuren inte
stör grannar eller utgör fara. Hundar ska vara
kopplade och katter ska hållas under tillsyn.
Husdjur får inte vistas på lekplatser eller
gräsmattor inne i bostadsområdet.
Ormar och andra reptiler är helt förbjudna
i våra lägenheter!

Mail & notifieringar

Det ska vara lätt att åka ut på picknick! Här
kommer några tips på snabb och bra mat.

Vi skickar ut information och erbjudanden till våra hyres-

GREKISKA SMÖRDEGSKNYTEN
Finns att köpa färdiga som bake-off för en liten peng.
Baka i ugn 10 min, klart att ta med. Supergott!
FÄRDIGGRILLAD KYCKLING
Köp på väg till stranden.
PASTASALLAD
Blanda det du gillar.
TUNNBRÖDSRULLAR
Ost och skinka. Kladdar inte!
Bomärket juni 2020

gäster på Mina sidor. Du hittar Nyhetsmeddelanden överst
på Mina sidor när du loggar in via vår hemsida.
Dessa meddelanden kan du också få som e-post eller notifiering (bostadsapp). Vi skickar också ut statusuppdateringar för felanmälningar du gjort och andra meddelanden som rör ditt avtal via e-post eller notifiering. Se
till att du inte missar information eller fina kunderbjudanden. Logga in på Mina sidor och ändra under ”Mina
Bomärket juni 2020

uppgifter” så att ett eller båda alternativen är markerade
för hur du vill ta emot nyhetsmeddelanden från oss.
Vill du ta emot nyhetsmeddelande från oss?
Ja, via mobilappen
Ja, via e-post
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Lidköpings
Tandvård
I det lilla samhället Lovene har vi påbörjat byggnation av en radhuslänga samt ett

Den sista augusti flyttar Lidköpings Tandvård

parhus med modern standard och komfort

in i vår lokal på Norra Torngatan 10.

för alla åldrar och önskemål. Lovene, som

Verksamheten flyttar från Ulvekroken, som ligger en
bit utanför Lidköping, till mer centrala delar och expanderar också i samband med flytten.
Här kan man få hjälp med allt inom tandvård. Undersökning, röntgen, tandhygienist, blekning och naturligtvis all sorts lagning.

centrum, kompletterar naturläget med sta-

Nybyggda lokaler

Livet på landet

Lidköpings Tandvård är ett företag som ägs av Camilla
och Tommy Packalen. Camilla är verksamhetschef och
tillika tandsköterska, hon är en av väldigt få tandsköterskor som äger en egen tandvårdsklinik i Sverige.
– Vi har för närvarande en anställd tandläkare,
Lilian Englund samt en tandsköterska. Vår målbild är
att vi ska ha två tandläkare, tre tandsköterskor samt
en tandhygienist anställda på företaget. Vi ser fram
emot att flytta in i de lokaler på Norra Torngatan 10
som AB Bostäder bygger om för vår verksamhet. Kliniken kommer vara anpassad för vår verksamhet med
helt ny utrustning och bli toppmodern. Vi räknar med
att vara fullt igång med vår verksamhet i månadsskiftet augusti/september, berättar Camilla.

ligger endast 10 kilometer från Lidköpings
dens utbud.
Lovene erbjuder goda kommunikationer med
både buss och tåg och området bjuder på ett varierat landskap av skog och vida fält.

Här finns ett rikt och levande föreningsliv, både
inom idrott och inom hembygdsrörelserna.
Dessutom finns möjlighet till fint fiske i Lidan, bara en kort uppvärmningspromenad bort.
Här, ute i det fantastiska landskapet drivs
två större företag i området, Fyrkantens Ventilation och Moelven List, som tillsammans bidrar till betydande sysselsättning i området.
Bostäderna kommer att fördelas via vår

ordinarie bostadskö, och tilldelas enligt köpoängsprincipen. Vi rekommenderar därför att du
registrerar dig i vår bostadskö och anger Nyproduktion Lovene som önskat sökområde. Står du
redan i vår bostadskö, se över din sökprofil och
ange Nyproduktion Lovene som sökområde.

esse till
Anmäl ditt intr

E
SENIORBOEND
I CENTRUM

Hyr först köp sen!
I Lovene planerar vi för våra första äganderätter. Det betyder att du kan köpa din lägenhet
i stället för att hyra den. Känner du dig osäker
på om du vill köpa till en början kan du hyra
lägenheten, precis som vilken vanlig hyresrätt
som helst. Du har sedan friheten att kunna köpa
lägenheten, om du vill. Du väljer själv! Välkommen att kontakta oss för mer information.

Inflyttning: Våren 2021

Antal lägenheter: 7 stycken

Storlek: 2 eller 4 rum med kök

Upplåtelseform: Hyresrätt eller äganderätt

Nu finns våra nyproducerade Seniorlägenheter 65+, på Torggatan 1 i centrum, för
uthyrning på vår hemsida.

Bostäderna kommer att fördelas via vår ordinarie
bostadskö och tilldelas enligt köpoängsprincipen.
Vi rekommenderar därför att du registrerar dig i
vår bostadskö och anger Nyproduktion Bifrost som
önskat sökområde. Står du redan i vår bostadskö, se
över din sökprofil och ange Nyproduktion Bifrost
som sökområde.

www.bostaderlidkoping.se

30 % RABATT
Som kund hos Lidköpings Tandvård får du tillgång till
ett utbud av kvalitetstjänster inom tandvård.
Lidköpings Tandvård erbjuder förutom ordinarie tandvård skönhetsbehandlingar med botox och fillers.
Alla AB Bostäders hyresgäster erbjuds 30 % rabatt
på en tandundersökning vid inskrivning som patient
vid Lidköpings Tandvård.
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Fyra stycken
två rum och kök,
på 59 kvm vardera

Tre stycken
fyra rum och kök,
på 86 kvm
-9-

Var hamnar hyran?
Vart går hyrespengarna egentligen? De allra största utgifterna är
underhåll och reparationer samt värme, el, vatten och avfallshantering.

451 kr

176 kr
Räntekostnader

Övriga driftskostnader

438 kr

964 kr

Fastighetsavgift
och skatt

Återinvestering

791 kr

88 kr
Centrala kostnader

”

I sommar får över 30 unga chansen att sommarjobba
hos AB Bostäder

ett och annat igenkänt) i ditt område.

Avskrivningar

714 kr

854 kr

Reparationer och underhåll

Snart kommer du att se några nya ansikten (eller

Värme, el

Nu är det nämligen hög tid för våra unga stjärnor att
inta sin plats som sommarjobbare hos oss. De kommer
att se till att det ser snyggt och prydligt ut på våra gårdar bland annat.
Vi hälsar dem varmt välkomna till oss!

524 kr

Fastighetsskötsel

”AB Bostäder fungerar precis
som att äga en villa,
fast i mycket större skala”

Att driva AB Bostäder fungerar precis som att äga en villa, fast i mycket större skala förstås, säger Peter Johansson, ekonomichef på AB Bostäder.

Underhåll till alla

Ibland behöver något göras akut, men det mesta av renovering och underhåll kan planeras i förväg.
– Oavsett vilket måste det finnas pengar. Fördelen
med AB Bostäder är att vi har fastigheter som är väldigt olika gamla. Allt behöver alltså inte göras samtidigt
överallt, utan vi kan sprida ut kostnaderna. Men i det
långa loppet ska naturligtvis alla hyresgäster ha väl underhållna lägenheter.
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I AB Bostäders uppdrag ingår också sociala insatser
för att öka trivseln och tryggheten. Exempelvis
anställdes 16 personer under sommaren 2019 som bosociala värdar, vilket vi även kommer att göra denna sommar.

Driftkostnader

Prishöjningar på värme, el, vatten och avfallshantering
kan AB Bostäder inte göra något åt. Däremot kan utgifterna hållas nere på olika sätt, till exempel genom att
jobba smartare med energieffektivisering.
Som hyresgäst kan du göra skillnad genom att vara
varsam med din bostad, sortera ut matavfall och för-
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packningar, inte skräpa ner, meddela fastighetsvärden om något gått sönder och spara på el och vatten.

Överskottet

AB Bostäder ägs av Lidköpings kommun och ska
enligt lag drivas på ett affärsmässigt sätt. De enda
intäkterna är hyrorna från lägenheter, lokaler och
parkeringar. Alltså inga skattemedel eller bidrag.
– Överskottet går tillbaka till verksamheten, säger Peter Johansson. Förra året blev det inte lika
mycket nyproduktion som planerat, vilket innebär
att det i år finns mer pengar till underhåll.

Bomärket juni 2020

I år blev hyreshöjningen

1,78 %

AB Bostäders roll

Bostäder om hyrorVarje år förhandlar AB
gen. AB Bostäder
na med Hyresgästförenin
verksamheten drivs
ansvarar för att se till att
art sätt och att det
på ett ekonomiskt hållb
ändiga investeringar
finns utrymme för nödv
n kan vara en bra
och satsningar, så att ma
g sikt.
fastighetsägare på lån

roll
Hyresgästföreningens

eträder alla hyresHyresgästföreningen för
mmar, och bevakar
gäster, även icke medle
eventuella hyreshöjderas intressen och att
ningar är motiverade.
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SKÄRPT HYRESLAG
Den som utan tillstånd hyr ut sin lägenhet och samtidigt tar ut en för hög hyra
riskerar från den 1 oktober i år fängelse. Det är en av flera lagändringar som ska
minska fusk och svarthandel på hyresmarknaden.
Den innebär flera förändringar och straffskärpningar för
den som hyr ut i andra hand
eller handlar med svarta kontrakt. Det gäller också om man
tar ut en överhyra av sin andrahandshyresgäst. Hyr man ut
utan tillstånd från hyresvärden är det grund för att förlora kontraktet. En nyhet är att
göra båda sakerna samtidigt,
alltså ta överhyra och hyra ut
utan tillstånd, nu har blivit
brottsligt. Straffskalan är böter eller fängelse i max två år.

du använder den i samband
med arbete eller studier och
övernattar där åtminstone 2-3
gånger i veckan eller 80-100
dagar per år.

Lägenhetsbyte
En annan förändring gäller lägenhetsbyten. För att ett byte
ska godkännas, måste de in-

Att ha en inneboende
Lagstiftningen innehåller också förtydliganden om vad det
innebär att ha en inneboende, något man kan ha utan att
söka tillstånd från värden.
Men då krävs att man använder sin bostad själv. Det räcker
inte att hämta posten någon
gång i veckan.
Man måste använda lägenheten som bostad i ”beaktansvärd utsträckning”. Mer konkret innebär det att man ska
använda bostaden hela tiden.
Du kan också ha en inneboende i en övernattningslägenhet, under förutsättning att

-12-

Bomärket juni 2020

Bomärket juni 2020

blandade ha bott i sina respektive bostäder i minst ett år.
Ska man få byta tidigare än så,
måste man ansöka hos Hyresnämnden och presentera ”synnerliga skäl”. Det skulle kunna
vara någon stor livshändelse,
som dödsfall i familjen eller
arbetslöshet.
Hyresnämnden kan också neka tillstånd till byte om

det finns skäl att anta att det
funnits otillåten ersättning i
samband med bytet. Beviskravet är lågt, det räcker med
att hyresvärden kan visa omständigheter som gör att man
kan anta att det förekommit
betalning.

Handel med kontrakt
Lagen siktar in sig på dem
som säljer och köper hyreskontrakt. Att sälja kontrakt
var brottsligt redan tidigare,
men nu skärps straffet.
Bedöms brottet som grovt kan
det leda till fängelse i upp till
fyra år. Brott som bedöms som
ringa ska inte lägre vara strafffria. Brott av normalgraden
ska ge fängelse i två år.
Något som är helt nytt är
att det nu också blir brottsligt
att köpa ett hyreskontrakt.
Straffskalan är densamma.
– Förhoppningsvis kommer de här förändringarna att
ha en preventiv verkan. Inte
leda till att fler människor blir
uppsagda, utan att man tänker sig för en extra gång innan
man hyr ut i andra hand, säger
Malin Gustafsson marknadschef på AB Bostäder.
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Senaste inrednings- och miljötrenden:
3 TIPS
MED TAPETER
Tips 1: Om du inte vill tapetsera hela
möbeln kan du klippa ut blommor och
mönster från tapeten och limma fast
dem med ett våtrumslim på delar av
möbeln.
Tips 2: Har du tapetrester kvar hemma?
Varför inte slå in paket av dem?
Tips 3: Klipp ut vimplar till barnens rum
av avsnitt.
Boråstapeter fotograf: Malin Mörner

Så blir gamla möbler bättre än nya!
Klä om en soffa? Kanske inte. Men limma fast ett bordsben eller måla en
byrå då? Javisst! En hel del möbelrenovering kan du fixa själv. Du anar
knappt vad som är möjligt att åstadkomma med gamla möbler!
Och kanske inser du, när du lyfter blicken, att din lägenhet inte kryllar av gamla, robusta trämöbler, men då
har du världens chans att handla dem billigt på loppisar och second hand. Förutom att du får en helt unik
inredning, får du en kvalitet som inte går att köpa idag!
Det har nämligen blivit för dyrt att tillverka möbler med
gårdagens kvalitet. Kontentan? Vill du ha kvalitet, köp
en gammal möbel!

Är det däremot en prydnadsmöbel, så tipsar Therese
om den moderna kalkfärgen som lämnar en matt och
modern yta.
– Den finns också i många olika kulörer och jag har
själv målat om många möbler med den. Känslan blir väldigt modern men nackdelen är att den inte är lika tålig
och lätt att tvätta av.

Avsnitt för en unik touch

Ta trenden till ditt hem
Att leva hållbart och eco-friendly är viktigare än någonsin och på möbelmässan i Stockholm syntes flera satsningar på hållbar inredning hos såväl yngre formgivare
som mer etablerade inredningsföretag. Så varför inte
ta den absolut hetaste inredningstrenden till ditt hem?
Happy Homes butikschef, Therese Cederqvist, ger här
sina bästa tips och tricks.

Välj färg efter anvädning
Innan du kastar dig över målarpensel och färg, kan det
vara bra att ta sig en funderare på hur möbeln används.
Är det en stol som ska tåla slitage och enkelt gå att torka
av eller är det bara ett sideboard som knappt används?
– Är det en bruksmöbel som vi kallar dem, alltså en möbel som man använder ofta rekommenderar vi att man satsar på en lackfärg.
De finns i många olika glanser och kulörer och fördelen med dem är att de är
tåliga, berättar Therese.

Så, med rätt färg till rätt möbel - är det bara att börja
måla då? Nästan. Men för att det ska bli riktigt bra, är
det en fördel att tvätta av möbeln och rugga upp ytan
något.
– Och om ytan är lackad innan så bör man först lägga
en grundfärg. Speciellt på furumöbler som har en tendens att ”blöda” i träet, tipsar Therese.
Förutom färg ligger tapeter Therese varmt om hjärtat och hon tycker gott att man kan prova att tapetsera
lådfronter och bordsskivor för att få ett än mer unikt uttryck på sin möbel;
– Mitt bästa tips är nog att köpa avsnitt som vi kallar
det för. Det är bitar på cirka 100x53 cm från provrullar
och tapeter som vi fått över i butiken. De säljer vi för 20
kr styck och i den lådan kan man hitta alla möjliga
färger, mönster och stilar från toppmoderna
kollektioner. Tänk bara på att lägga en lack
över tapeten när den används på möbler,
så att den håller och går enkelt att torka
av!

4Therese Cederqvist,

butikschef Happy Homes

Du som är hyresgäst hos AB Bostäder får 25 % på penslar
och verktyg samt 25 % på kalkfärg för möbler hos Happy
Homes Lidköping. Kupongen löses in i butiken.
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TÄVLA OM FINA PRESENTKORT i våra korsord. Bland
de rätta svaren (3 ord) i vuxenkrysset vinner 5 personer blomstercheckar á 200 kr vardera på Lidens Trädgårdscentrum, 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 30 juni
2020 – eller e-posta abbostader@lidkoping.se
Ange namn, adress och eventuell e-post. Vinnarna presenteras tillsammans med facit på hemsidan under vecka 27.

Lycka till!

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
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