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Några omställningar tror vi har fungerat 
mycket bra – som till exempel bokade tider på 
kontoret – och andra just nu mindre bra, som 
att inte kunna erbjuda underhåll i lägenheter-
na i den utsträckning vi önskar. Vi har, precis 
som alla andra, varit tvungna att vänja oss vid 
det här nya sättet att leva och arbeta och har 
kommit in i ett nytt normalläge. 

En sak är i alla fall precis som vanligt, och det 
är att vår hyresgästenkät skickas ut kontinu-
erligt till er alla. Svaren vi får in ligger sen till 

grund för vårt arbete fram-över. 
Därför vill vi förstås ha in så 

många svar som möjligt! Om 
du har tid, så blir vi extra gla-
da om du också skriver en 
kommentar till de betyg du 
sätter på oss. Det hjälper oss 

att förstå varför du tycker som 
du gör och då kan vi snabbare 

åtgärda sånt som inte fungerar.

Nu har vi levt i ett år med coronaviruset covid-19. Vi har på 

olika sätt ändrat vårt sätt att arbeta för att både kunna upp-

rätthålla servicen till våra hyresgäster och samtidigt bidra till 

minskad smittspridning. 

Ha en härlig sommar!

Trots detta märkliga år så har vi påbörjat och 
färdigställt nya lägenheter. Vi har skapat bo-
ende för äldre inne i centrum och radhus på 
landsbygden. Vi har också lagt plan för stör-
re renoveringar av befintliga fastigheter, så  
kallad ROT-renovering. Det kommer bland 
annat att innebära nya kök och badrum för ett 
antal hyresgäster de närmsta åren. Vi fortsät-
ter också leta efter möjliga fastigheter att byg-
ga på eller att utveckla. 

Vi jobbar aktivt som ett allmännyttigt bostads-
bolag och bidrar på många sätt i samhällsut-
vecklingen. Bolagets sociala engagemang är 
stort och fortsätter att utvecklas och vi har 
stort fokus på hållbarhetsfrågor, som du också 
kan läsa lite om på sidan 15 i denna tidning. 

Nu stundar sommar och skön ledighet. Själv 
kommer jag att ägna min tid åt familjen, häs-
tarna och de andra djuren vi har hemma. 

Ha en riktigt härlig sommar!
Karl Alexanderson

VD

MINA SIDOR – DIN KANAL 
för information du behöver känna till!

På Mina sidor hittar du viktig information om 

ditt boende eller område. 

Här gör du även felanmälan om det skulle uppstå ett fel i din lägenhet 
eller i ditt hus. Tjänsten är gratis och dessutom öppen dygnet runt! 

Få notis om att du fått nytt meddelande
För att inte missa när vi lägger ut nyheter som berör ditt hus eller område, 
är det viktigt att du har bockat i rutan om att du vill ta emot nyhetsmed- 
delande i mobil-appen eller via e-post. Det gör man under ”Mina uppgif-
ter” på ”Mina sidor” eller under ”Inställningar” i mobilappen. på din sida. 
Du får då en notifiering om att det kommit ett nytt meddelande till dig.

Nyheter via e-post
Vi mejlar nyheter som berör dig. Ska till exempel vattnet stängas av i ditt 
hus på grund av vattenläcka, får du meddelande om det direkt. Kom ihåg 
att uppdatera din e-post om den ändras. 

KONTORETS ÖPPETTIDER
Vecka 28-29 Telefon avstängd Kontoret stängt
Vecka 30-31 Telefontid 09.00-16.00 Lunch 12.30-13.30

SOMMARTIDER
Under vecka 28-29 har vi stängt. I övrigt är 

ni välkomna att kontakta oss på telefon 

där bokar ni även eventuella besök.   

Vanliga felanmälningar görs via ”Mina sidor” på hemsidan, i 
bostadsappen i din telefon eller via telefonsamtal till din kvar-
tersvärd. Telefonnummer hittar du på vår hemsida.  Vid akuta 
ärenden eller störningar utanför arbetstid kontaktar du vår 
jour på telefonnummer 0510-201 50. Ha en riktigt skön som-
mar!
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Bor du i lägenhet utan egen uteplats eller träd-
gård men vill ändå odla? Inga bekymmer! Här 
tipsar vi om hur du kan odla både ätbara och 
vackra växter även på en mindre yta.

Odla på höjden 
Om utrymmet är litet går det utmärkt att odla 
på höjden. Smultron och jordgubbar kan odlas 
i hängande amplar. Vindruvor går också fint. 
Välj gärna baltiska druvor som tål ner till mi-
nus 25 grader.
En trappstege är perfekt att använda om du 
vill ha växter och odlingar på höjden. 

Använd golvytan 
Vill du sätta potatis och odla egna tomater, kan 
du använda golvytan till det. Du kan med för-
del använda stora krukor eller hinkar att odla 
i. Enkelt och smidigt!

Solig balkong 
Har du en solig balkong passar kryddväxter bra 
och gör balkongen både grön och väldoftande. 
Att kunna gå ut på balkongen och hämta sina 

egenodlade kryddor till matlagningen är det 
inte mycket som slår. Det är riktig vardagslyx. 

För ständig blomning 
Sätt lökar i lager i en stor kruka på hösten. I 
översta lagret har du blommor med tidig blom-
ning som krokusar och snödroppar, under det 
påskliljor och pingstliljor. längst ner kan du 
sätta tulpaner. Allra längst upp kan du fylla 
på med penséer och några perenner, då har du 
alltid något som blommar på balkongen. 

Att tänka på
För en lyckad odling är det bra att välja stora 
krukor och kärl med ett 5-10 cm lager lecaku-
lor i botten som ser till att luft kommer till. Då 
mår plantorna som bäst.

Till sist
Sist men inte minst - var inte rädd för att ta 
genvägar om du inte vill odla upp dina växter 
på egen hand. Köp färdiga plantor och växter 
och sätt ut. Det fungerar precis lika bra!

Tips på

På en balkong kan du odla vad som helst. Planera och fundera 

över hur stor yta du har tillgång till, om det är en solig plats eller 

en balkong som mestadels ligger i skugga. Dessutom – hur mycket 

tid är du beredd på att lägga på dina växter och plantor? 

så lyckas du i sommar!
BALKONGODLING
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EST – Effektiv samo rdning för trygghet
AB Bostäder går samman med fler aktörer i arbetet med

Våren 2018 startades arbetet med Effektiv Samordning för Trygg-

het, EST, en arbetsmetod där olika aktörer kan mötas kring frågor 

om otrygghet i Lidköping kontinuerligt under längre tid. 

Anders Johansson, kommunpolis, har arbetat med 
metoden sedan årsskiftet 18/19, då i området runt 
Sockerbruket.
– Polisen ser endast det vi kan se när vi patrullerar 
på gatorna och de anmälningar som kommer in, men 
med EST-metoden får vi en tydlig överblick av läges-
bilden från andra parter. Vi ser att Polisen inte behö-
ver göra allting själva utan att vi kan hjälpas åt. Med 
den här metoden skapas ett tydligt samarbete mellan 
oss och AB Bostäder, kommunen, skolan, näringsid-
kare och andra aktörer.
Arbetsmetoden går ut på att medverkande parter 
kontinuerligt samlar in information, skapar gemen-

– Vi ska skapa en så trygg miljö som möjligt i områ-
dena där vi bedriver EST. Vi måste få hela staden att 
bli ännu tryggare. 
Nyttan med EST-modellen är tydlig och kommunen 
tittar nu på att utöka metodiken till fler områden. 
Dag Tore Stulen är utvecklingsledare i Lidköpings 
kommun och har varit med sedan starten.
– Vi började att arbeta lokalt för att anpassa metodi-
ken till just Sockerbruket. Än så länge arbetar vi med 
Margretelund och Sockerbruket primärt, men tittar 
på fler områden som kan behöva insatser. Vi ser att 
metoden fungerar och vi ser på insatserna i Margre-
telund att när man kombinerar initiativförmågan 
som finns hos AB Bostäder och de andra aktörerna 
skapas ett fint samarbete och alla aktörer hjälper var-
andra. Människor som bor och arbetar i området blir 
engagerade. 

Ingen vi-mot-de-känsla
– Det är viktigt att ungdomarna 
känner sig trygga med oss vuxna, 
att vi finns där om något händer 
och att det inte blir en ”vi-mot-
dem-känsla”, konstaterar Malin Gustafsson på AB 
Bostäder och nämner att en positiv effekt av flera är 
att vuxna i Margretelundsområdet har funnit varan- 
dra, genom ett förslag från EST-gruppen, om ökad 
närvaro genom promenader i området.
- Vi hoppas på ett ökat lugn i Margretelund och att 
ungdomar visar respekt gentemot varandra och mot 
äldre.

Rätt förberedd när problem uppstår
Under en period inträffade händelser som inte gick 
att förutse och som bidrog till otrygghet och oro 
bland våra hyresgäster. I samband med detta upp-
märksammades även att den offentliga miljön domi-
nerades av ungdomar och unga vuxna under kvälls- 
och nattetid, vilket upplevdes som otryggt. Polisen 

samma lägesbilder, bestämmer åtgärder, informerar 
berörda samt genomför och utvärderar insatser. 

Teamjobb
AB Bostäder, Polisen, Lidköpings kommun, närings- 
idkare och flera andra berörda aktörer håller regel-
bundna möten och arbetar fram en gemensam lä-
gesbild över otryggheten i Margretelund och andra 
berörda områden. Utifrån den gemensamma identi-
fierade lägesbilden, samordnar aktörerna sedan sina 
insatser med syfte att öka tryggheten.
Kommunpolis Anders Johansson har goda erfaren-
heter av arbetsmetoden.

initierade till samverkan för att minska och förebyg-
ga otryggheten genom tidiga insatser och för att ar-
beta med problematiken och konsekvenserna av den. 
Malin Gustafsson på AB Bostäder känner ett ansvar 
gentemot hyresgästerna:
– När problem uppstår, så ska vi stå förberedda. Vi 
ska kunna prata med varandra och agera. Margre-
telund är ett av våra största bostadsområden och där 
kan vi verka genom kontakt med våra hyresgäster.

Fler vuxna bidrar till minskad oro
När någon händelse inträffar, berättar Malin att de 
pratar och stöttar de föräldrar som behöver det. Vid 
behov kontaktar de även  olika myndigheter om de 
känner oro för någon individ. 
– När man ser att det börjar bli för mycket att han-

tera, behövs ett större engagemang 
från fler håll. Polisen kan inte vara 
på plats dygnet runt och därför har 
vi stor hjälp av våra hyresgäster som 
bor i området och  rapporterar till 
oss. Läget blir lugnare för alla när 
ungdomarna upplever att vuxna rör 

sig i området. Vår största uppgift som bostadsbolag 
är att vara en stöttande funktion för både individ och 
familj. Det absolut viktigaste är att vi får vetskap om 
det som händer när vi inte är på plats, för att vi ska 
kunna agera, konstaterar Malin. 

Har blivit snabbare för ökad trygghet
Theres Axén på AB Bostäder ser redan resultat av ar-
betsmetoden.
– Jag är övertygad om att EST har bidragit till att vi 
snabbare får vetskap om problem och därmed kan 
vidta åtgärder för att öka tryggheten. Långsiktigt 
kommer våra hyresgäster märka av en ökad trygghet 
som ett resultat av kontakten med bland annat skola 
och socialtjänst. Vi arbetar nu förebyggande för pro-
blem som inte ska behöva uppstå längre fram.

Undrar du något om projektet eller vill rapportera något som inträffat är du varmt väl-

kommen att kontakta oss! Din information är värdefull för vårt arbete.

Vi måste få hela 
staden att bli 
ännu tryggare.
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AB Bostäder har under många år ägt husen som lig-
ger i kvarteret Skäran mellan Hästhagsvägen och 
Esplanaden. Då husen har många brister och att de 
dessutom sjunker, har AB Bostäder ställt frågan till 
kommunen om möjlighet till en mer omfattande 
översyn av området. 

Bostadsbrist är ett faktum
Efter flera års utredningar och analyser, presenterar 
kommunen nu ett förslag till ny detaljplan, vilken 
bolaget bedömer ska gå att förverkliga. Att utveckla 
Lidköping ligger helt i linje med bolagets ambition 

och möjliggör också för fler bostäder i en kommun 
där bostadsbrist är ett faktum. 
Vi har under några år jobbat med att få klart förut-
sättningarna för en utveckling av området och mål-
sättningen är att under år 2021 få klarlagt de krav 
som kommunen ställer på detta projekt för att påbör-
ja en omställning och utveckling av området. 

Tar vara på områdets styrkor
Genom fler bostäder, grönskande gårdar och breddat 
serviceutbud, vill vi skapa ett nytt hållbart kvarter an-
passat för olika människor i olika skeden av livet. 

I kvarteret Skäran vill vi ta tillvara på områdets styr-
kor. Grönområden förstärks, de nya husen miljöcer-
tifieras och vi vill satsa på möjligheter till hållbart 
boende. Vår tanke är att området ska präglas av ett 
hållbart liv, trygghet, trivsel och livskvalitet

Kan komma att rivas
Som fastighetsägare har vi därför ställts inför ett väg-
val:
– att lägga stora resurser på att åtgärda fastigheterna 
för att uppnå en rimlig standard eller
– att riva husen och ersätta med nya lägenheter och 
således en bättre boendemiljö.
AB Bostäders styrelse har därför beslutat om att 
försöka få till en mer omfattande förändring. Detta 
innebär att befintliga hus kan komma att rivas på 
Nonnes väg 18 och Hästhagsvägen 2 & 4 och ersätta 
dem med nya och betydligt fler lägenheter.

Kvarteret Skäran står inför    en utveckling in i framtiden 
– Vår förhoppning är att man ska se positivt på vår 
ambition om att skapa ett riktigt attraktivt kvarter 
och en stadsdel där det finns förutsättning för ett gott 
liv, säger AB Bostäders VD Karl Alexanderson. 

Förtur till lägenheterna
Vi har respekt för att den här ambitionen väcker 
många frågor och även kanske känslor av oro. 
Vi kommer att försöka svara på frågor vi tror att in-
tressenter och hyresgästerna har på både vår egna 
och kommunens hemsida.
– Vi kommer att försöka hjälpa befintliga hyresgäster 
med likvärdig lägenhet i likvärdigt område så långt 
det är möjligt och hyresgästerna som bor i området 
idag kommer även att få förtur till de nya lägenheter-
na om intresse finns, avslutar marknadschef Malin 
Gustafsson.  

Genom fler bostäder, grönskande gårdar och ett breddat  

serviceutbud, vill vi skapa ett nytt hållbart kvarter, 

anpassat för olika människor i olika skeden av livet!

Fastigheter inom kommunens fastighetsbestånd 
som innehåller bostäder för personer som är 65 år 
eller äldre, d.v.s. pensionärslägenheter och seniorbo-
ende, kommer i etapper under år 2021 att övertas via 
köp av AB Bostäder. 

Varför kommunen vill sälja till oss, är för att vi redan 
har en uppbyggd organisation vad gäller frågeställ-

ningar som finns gentemot privatpersoner som 
hyresgäst. 
Lägenheterna ligger i Lidköpings tätort, Tun, Örslösa, 
Tolsjö och Järpås. Det innebär att vi utökar antalet 
lägenheter med 114 och har, efter det övertagandet,  
2 626 lägenheter i vårt bestånd. 
Vi välkomnar alla våra nya hyresgäster och hoppas ni 
ska trivas med oss som hyresvärd!

Nu har vi  fått tillökning i AB Bostäder-familjen! Välkomna till  
kvarteret Bifrost!

Fasad mot Rör-
strandsområdet

En av alla nya hyresgäster 

Bild från inner-gården

Den 1 april stod vårt nya hus på Torggatan 1  
färdigt för att ta emot nya hyresgäster. 

Huset är byggt för seniorer, där trygghet och  
gemenskap står i centrum. Vi hoppas att alla  
kommer att trivas utmärkt i sina nya lägenheter  
och hälsar er varmt välkomna till oss!
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Här har vi bott 
sedan huset byggdes!

Vi har pratat med en av våra mest trogna hyresgäster. Han har bott 

i huset på Majorsallén sedan det var nytt år 1958 och var då första 

hyresgäst på lägenheten, som han fortfarande bor kvar i.

På den tiden fanns det ingen asfalt runt hu-
sen utan grusgångar som krattades ofta. Bilar 
ställdes på gräsmattan, eftersom det inte fanns 
parkeringar på den tiden. Det var enligt upp-
gift endast två i huset, som ägde en bil när hu-
set var nytt. 

Eldade med ved
För att få upp värme i huset eldade man med 
ved. Fastighetsskötaren i området stod ute på 
gården och klöv veden det skulle eldas med.
  I hyresavtalet står ”Hyresvärden tillhandahål-
ler värme i regel under tiden 15 september till 
15 maj” och man var även tvungen att betala 
bränsletillägg på hyran. 

Kor betade utanför fönstret
Det har ändrat sig en hel del sedan slutet på 
50-talet. Korna gick utanför fönstret och beta-

de och potatisar hämtade man i potatislandet 
utanför dörren. 
På den tiden fanns det inte värme och toalett i 
alla lägenheter, så det var lite lyxigt att flytta in 
i detta hus, där dessa faciliteter ingick till varje 
lägenhet.

Grannar har kommit och gått
När man bott så länge i ett och samma hus, så 
har det såklart blivit grannar som kommit och 
gått under årens lopp. För det mesta har de va-
rit väldigt bra, även om en del har stökat runt 
mer än nödvändigt.
Gemenskapen var bättre förr. Man tog sin kaf-
fekopp och gick och satte sig på gräsmattan ut-
anför för att prata bort en stund. Det sker inte 
i dag på samma sätt. 
Alla är välkomna att bo här, hälsar en långtids-
boende på Majorsallén.

BYGGPROJEKTLEDARE

ANDERS  
ELFSTRÖM
Anders är vår 

nyanställda byggprojektledare. 
Sedan den 1 april i år har vi kallat 
honom för vår kollega. Anders 
kommer närmast från Lidkö-
pings kommun, där han arbetat 
som just byggprojektledare. 
På fritiden är Anders en aktiv 
person som månar om sin och 
familjens hälsa. 

KVARTERSVÄRD

FANNY 
MILLQVIST
Från den 3 maj har 

Fanny varit vår nya kvartersvärd. 
Hon arbetar bland annat med 
Sofie och Tomas på landsbygsor-
terna och har ett förflutet som 
operatör och samordnare på 
Dafgårds. Fanny är engagerad 
och målinriktad. Hon har tidiga-
re sommarjobbat ett par år hos 
oss.

KVARTERSVÄRD

ANDREAS 
BLOM
Ny kvartersvärd i 

distrikt Gamla staden. Han har 
arbetat hos oss sedan den 1 
april. Han kommer närmast från 
Råda El där han arbetat i butiken 
och med vitvaruinstallationer. 
Andreas är en positiv och social 
kille som tycker om att arbeta 
med och för människor. 

ENERGIINGENJÖR

ANDERS 
EKHOLM
Under april månad 

påbörjade Anders en helt ny 
tjänst hos oss. Som energi-
ingenjör arbetar man med 
energieffektiviseringar på våra 
fastigheter bland annat. Anders 
kommer närmst från WSP där 
han arbetade som VVS-konsult. 
Han är en aktiv person som gil-
lar att röra på sig i olika former.

KVARTERSVÄRD

THOMAS 
HJALMARSSON

Ny kvartersvärd i distrikt Gamla 
staden. Thomas startade hos oss 
den 3 maj, så han har hunnit häl-
sa på en del av er redan. Tidigare 
var han fastighetsskötare på 
Eurofins. Fotboll ligger honom 
varmt om hjärtat och när tid 
finns, spelar han gärna golf och 
fixar i hemmet. 

Vi hälsar våra  
nya medarbetare  

hjärtligt välkomna!

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!
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HINDERBANA
Inte nudda marken-parken ligger 
alldeles bredvid Läckö golfbana på 
Kållandsö. Detta är en mycket rolig 
aktivitet för barn (och vuxna). 
Intill ligger också ett utegym,  
perfekt för föräldrar när barnen är i 
parken och springer runt.

MOTIONSSPÅR

Var du än bor i Lidköping, så är det 
inte särskilt långt till ett av alla 
motionsspår som finns i kommu-
nen. Här kan du både springa och 
promenera i det spår du tycker 
passar dig. Man kan med fördel ta 
med något att äta. Det är bara att 
slå sig ner i skogsbrynet och njuta!

UTEGYM
Gymma med sällskap av frisk luft! 
Utegymmen är tillgängliga för alla, 
året om, och är gratis att använda. 
Du kan till exempel lyfta stockar, 
göra sit-ups eller göra övningar med 
din egen kroppsvikt som motstånd. 
I Lidköpings tätort finns två utom-
husgym, ett utefter strandpromena-
den (Framnäs) och ett i Råda. 

STADSNÄRA  
LANTGÅRD

Stadsnära Lantgård ligger i Råda och är 
ett riktigt trevligt utflyktsmål. Hela fa-
miljen kan hälsa på djuren, uppleva livet 
på en bondgård och bara ha det lugnt 
och skönt en stund i lantlig miljö. Går-
den är öppen alla dagar i veckan och har 
bland annat ponnyhästar, får och kani-
ner som ser fram emot att träffa dig. Kan 
vara skönt en dag när man kanske vill ta 
det lite lugnare.

E-SPORTCENTER
Men om det regnar eller om du vill 
komma bort från solen lite, då kan 
E-sportcenter vara väl värt ett be-
sök. Centret erbjuder en totalupp-
levelse inom spel, då de har allt från 
spel på kraftfulla speldatorer och 
konsoler till brädspel och figurspel.

PADDLA KANOT
Hos Lidköpings Kanotförening kan du 
hyra kanadensare för en halvdag, hel-
dag eller en hel vecka om så önskas. 
Flytvästar finns att låna. 
Ta en mysig tur på Lidans lugna  
vatten och upptäck naturen och om-
givningarna i din egen takt.

Läs mer om allt som finns att göra på  
vastsverige.com/lackokinnekulle

KUNDERBJUDANDE
Hyr en kanadensare för en dag hos Lidköpings 
kanotförening. Kontakta oss på 0510-77 08 00  
för fribiljett som ger en gratis dagshyra. 
Begränsat antal biljetter!

Sommar i stan och barn med spring i benen? 

Varför inte testa någon av Lidköpings alla 

utomhusaktiviteter – platserna som är fyllda 

med aktiviteter för både liten och stor?

Vi laddar upp inför
SOMMAR

I LIDKÖPING
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Exklusivt recept

INGREDIENSER
30-40 g 5-minuters inläggningssill
2 dl Vänerlöjrom
2 dl Crème fraiche
2 msk Majonnäs
2 msk Hackad dill
1 msk Finhackad rödlök
Hackad gräslök
Salt & Peppar

Restaurang Sjöbodens  

POPULÄRA LÖJROMSSILL
Löjromssillen har hängt med på Sjöboden i många år, och är 

en given favorit på vårt julbord och påskbuffé, och självklart 

när vi dukar upp vår midsommarbuffé.

Det smidigaste är att använda 
färdig s.k. 5-minuterssill som 
är färdiginlagd och där man 
bara behöver tillsätta kryddor 
och grönsaker eller valfri sås för 
smaksättning. Man kan förstås 
även lägga in egen saltsillfilé i 
en s.k. 1-2-3 lag med ättikssprit, 
socker, vatten och kryddor.

1. Häll av lagen från sillen och 
skär sillfiléerna i 2-3 cm breda 
bitar. 

2. Hacka dill, rödlök och gräslök 
fint. Spara en dillvippa till garne-
ring.

3. Blanda crème fraiche och ma-
jonnäs i en skål.

4. Blanda i löjrommen, dill och 
rödlök i såsen. Spara en tsk löj-
rom till garnering. 

5. Salta och peppra. Smaka av. 

6. Vänd i sillen och förvara i kyl-
skåp fram till servering. 

Vid servering garnera med fin-
hackad gräslök och dillvippa 
samt en tsk av löjrommen. 

Trevlig midsommar, och hjärtligt välkomna till Spikens Fiskehamn och 
Restaurang Sjöboden i sommar! // Frida Nordgren, Kökschef Restaurang Sjöboden

Foto: Petter Nordgren

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Fun- 

gerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av väx-

ter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat. Vi är beroende 

av friska, välfungerande ekosystem för vår överlevnad. 

Detta kan låta hårt och svårt att ta in. Allt hänger på hur vi som individer agerar och 
tänker i det vardagliga livet. Hos oss på AB Bostäder är detta en fråga som vi arbetar 
med i vår vardag. Här kommer några exempel på hur vi bidrar till biologisk mångfald 
i våra områden:

BIOLOGISK MÅNGFALD 
- en överlevnadsfråga

1. Vi har placerat ut flertalet insektshotell på 
våra områden och tanken är att utöka antalet 
efter hand.  

2. Vi fortsätter arbetet kring stadsnära odling 
och vi uppmuntrar er hyresgäster att odla 
själva på, till exempel, din balkong eller i pall-
kragar som vi hyr ut. I dagsläget har vi place-
rat ut cirka 60 pallkragar på olika områden i 
staden och antalet pallkragar förväntas öka. 
Pallkragar sätts ut där det ges möjlighet. Om 
du är intresserad av att odla i pallkrage, kan 

du höra av dig till Jennie Svensson hos oss, 
som har kunskap om detta. Du når henne på  
0510-77 08 13 eller  
jennie.svensson2@lidkoping.se.

3. Vi ser över möjligheter med ängssådd på 
våra områden och har under sommaren 2020 
gjort ett test att ängsså en bit av vallen i Råda. 
Om det visar sig fungera bra, så ligger det i 
plan att fortsätta på hela vallen. En sådan sådd 
kan bli en utmärkt plats för hotade arter, både 
växter och insekter.

1
2

3
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NYTTJA VÅR BILPOOL!

Istället för en fast bilpool, kan AB Bostäder erbjuda dig 
som hyresgäst en enkel och smidig hyrbilslösning. AB 
Bostäder och AVIS Biluthyrning/Lidköpings Biltjänst 
har ett samarbete som ger dig som hyresgäst extra 
förmånliga priser och möjlighet att välja bland många 
olika bilmodeller.

Läs mer om bilmodeller, priser och boka på vår hem-
sida.www.bostaderlidkoping.se/hyresgast/bilpool/

LIDKÖPINGS GOLFKLUBB
Erbjudande: 25 procent rabatt på padel. Gäller vid ett tillfälle max 2 timmarsbokning.
Bokning sker genom att ringa golfklubbens reception 0510-54 61 44. Erbjudandet 
gäller under 2021 då banorna är öppna. Medtag kupong att visa i receptionen!

Kunderbjudanden - endast för dig som hyr av AB Bostäder 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
Risbergs, maj 2021

25 % 
RABATT  
PÅ PADEL


