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Den 4 oktober invigs ”Gårdsprojektet” 
på Badhusberget – välkomna!
Var i Sverige finns de som vill samverka för att skapa en bättre offentlig 
miljö? De som undrade var Statens konstråd och till dem som fick pengar 
hörde LysekilsBostäder som anlitade projektledaren Kiki Eldh att driva 
”Gårdsprojektet” på pilotgården Badhusberget 1–4. Den fjärde oktober 
invigs projektet och vid ceremonin medverkar bl a cirkusartisten Johanna 
Abrahamsson, blåsorkestern Gadjos samt historikern Terje W Fredh.

Skulptur till president Obama
Konstrådets målsättning med satsningen 
är att skapa ett helhetstänkande kring den 
offentliga miljön. I Lysekil har man arbetat 
med ett program där området berikas 
med konst, ny ljussättning, trädgårdsde-
sign och färgsättning. Konstnären Katarina 
Vallbo har gjutit tre stora betongskulp-
turer för området, dessutom har varje 
lägenhet på gröna gården fått tre minia-
tyrskulpturer – en att behålla, en att pla-
cera på någon annan plats i Lysekil och en 
att skicka vart som helst i världen. En figur 
sände Elina Bergman till president Obama, 
berättar Kiki Eldh. En annan sände Birgir 
Vilhjalmson och Jonas Valdis Tafjord till sin 
dotter på Island och en skulptur stod en 
tid på en parkeringsautomat i England. 

Peter Hilton, expert på växtlighet har 
valt ut grönt som trivs och klarar salta 
vindar. En ny uteplats vid tvättstugan 
blir ett faktum. Efter önskemål från de 
boende förnyas gårdens belysning med 
moderna lyktstolpar och behagligt ljus. 
En kal vägg livas upp med en projektion 
och en tidigare mörk passage mellan två 
hus blir upplyst för att kännas trygg.

Projektledaren Kiki Eldh framför byggnationen av den nya uteplatsen. Den fjärde oktober invigs 

”Gårdsprojektet” där cirkusartisten Johanna Abrahamsson uppträder, Blåsorkestern Gadjos står  

för musikunderhållningen och historikern Terje W Fredh för berättandet.

Välkomna!

Nya Slättegården  
– en viktig del i  
Lysekils framtid!
Nu är allt som vanligt igen – skol

gårdarna är fulla av livliga barn och 

det mesta är sig likt igen. Skönt är 

att vara tillbaka utvilad och med nya 

krafter efter en skön och avkopplande 

semester. Dock kunde solen lyst lite 

mer än den gjort denna sommar…

Nu laddar vi för invigningen av 

”Gårdsprojektet” på Badhusberget 

1–4 i Lysekil. Den 4:e oktober blir 

det en spännande invigning – bl a 

medverkar cirkusartisten Johanna  

Abrahamsson och historikern Terje 

W Fredh samt blåsorkestern Gadjos. 

Varmt välkomna och missa inte detta!

Vi gör även ett nedslag på Valbogatan 

som för övrigt var vårt första riktigt 

stora bostadsbygge. Här träffar vi en 

hängiven hyresgäst som bott i huset 

ända sedan 1962.

Alldeles i dagarna har vi påbörjat 

rivningen av Slättegården till förmån 

för det nya trygghetsboendet. De 

gamla granitsocklarna, grindstolparna 

och flaggstången kommer att återan

vändas i nybyggnationen. Erlandssons 

Bygg har fått totalentreprenaden och 

vi kommer att skriva mer om projek

tet i nästa nummer av Mervärde.

Sist men inte minst vill jag påminna 

dig som vill felanmäla något som 

berör ditt boende – detta gör du 

enklast via vår hemsida. Där kan du 

även följa statusen på arbetet.

Med hopp om en skön brittsommar!

Torbjörn Karlsson

torbjörn.karlsson@lysekil.se 

VD LysekilsBostäder

Invigning

4 oktober

Torsdagen 4 oktober kl 16.00 
startar aktiviteterna – officiell 
invigning sker kl 19.00.

Mellan kl 16.30–18.00 är cirkusartisten 
Johanna Abrahamsson på plats. Under 
hennes ledning får alla ”prova på” cirkus-
konster med bollar, flowerstick och ryska 
band. Resultatet blir ett nummer som 
skall framföras i samband med invigning-
en kl 19.00 där Johanna även kommer 
att visa sitt berömda rockringsnummer.

Blås och slagsverksorkestern Gadjos  
håller i musikunderhållningen och 
historikern Terje W Fredh kåserar om 
Badhusbergets spännande historia – från 
Kronbergets rekreationsområde till  
stenbrott och slutligen bostäder. 

Det blir premiär för den nya belysningen 
och servering i nya uteplatsen. En mil-
stolpe när det gäller konst och utemiljö 
har skapats i Badhusberget…

Välkomna!
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Hemma hos Claes och Eva
1951–1954 byggde LysekilsBostäder 104 lägenheter på Valbogatan 11–15. 
Ägare var stiftelsen Berga Övre. I husen och inom en radie av 200 m 
fanns en rad verksamheter som t ex bageri, tre livsmedelsaffärer, (Kon-
sum låg i ett av husen) mjölkaffär, koloniallager, Terriers frisörsalong, 
Rundqvist tobak, Väg & Vattens kontor samt Slättens skola. Husen vid 
Valbogatan låg strategiskt till för de som arbetade inom industrin, dess-
utom nära centrum, hamnar och natur. I ett av dessa hus växte Claes 
Isaksson upp – och han bor där än idag!

Vi knackar på på Valbogatan 11D, där bor Claes Isaksson och Eva Axelsson. Eva är född 
i Trollhättan och uppväxt i Lysekil – hon arbetar halvtid på Järnvägsgatans dagcenter.  
– Jag har nära till jobbet som bara ligger ett par hundra meter bort, noterar Eva, som 
träffade sin sambo Claes 1994.

Claes är lysekilare och gick igenom Lysekils skolgång när det var stora barnkullar på 
60-talet. Några av skolorna var Parkskolan, Slätten och Färgarskolan. För den som inte 
ville läsa vidare erbjöd Lysekil en rik arbetsmarknad. – Den som ville arbeta fick jobb 
minns Claes. Han arbetade på Wittes lutfiskfabrik, en blöt men trevlig arbetsplats. 
Efter detta blev det ett lokalt plastbåtsvarv innan han blev vikarie på Lysekils Stuveri-
bolag. Hamnen blomstrade med reguljära linjer till flera europeiska länder, bland annat 
Lys-Line. Han blev fast anställd och jobbar nu idag i huvudsak med småbåtshamnarna.

Claes är en av de hyresgäster hos LysekilsBostäder som bott längst i en och samma  
lägenhet. Jag har alltid trivts här med den speciella atmosfär det är att bo på stads-
delen Slätten, säger Claes. Han växte upp på Valbogatan och tog sedan över lägen-
heten efter pappans bortgång. Lägenheten ligger på första våningen och är en tvåa på  
54 m2. Från köksfönstret ser han utmed Valbogatan. – En önskan är att alla fordon kör 
lite saktare, säger Claes och Eva.

Något som paret uppskattar är att man snabbt får hjälp om något krånglar samt att 
lägenheten är varm och god även kalla vintrar. Claes kan se boendet på Valbogatan i 
ett långt perspektiv och noterar att allt blivit bättre med åren. Den senaste i raden 
åtgärder är installationen av ett nytt ventilationssystem som skall ge friskare luft i 
lägenheterna. – När det jobbet pågick var det bra att ha husbilen att bo i.

När paret inte myser hemma sticker de iväg med sin husbil som sedan flera år är den 
största fritidshobbyn – de är medlemmar i PR Husbilsklubb och nästa resa går till 
Bjärke dagen i Sollebrunn. Vanliga resmål är olika platser i Sverige, Tyskland och Dan-
mark. Fastän de reser mycket gäller alltid sloganen ”borta bra men hemma bäst”.

Radonsäkring 
och ny allmän-
ventilation
Husen på Valbogatan 11–15 byggdes 
för 60 år sedan och renoverades på 
80-talet. Ventilationen formades efter 
de krav som fanns på 50-talet och vi 
sätter nu in ett nytt ventilationsystem 
som är anpassat för dagens krav,  
säger energitekniker Ingemar Skar-
stedt på LysekilsBostäder.

I första etappen som gjordes innan 
sommaren omfattades hyresgästerna 
i elvan. Det är nu driftsatt och håller 
på att slutjusteras. Förutom skillnad 
i luftkvalitet är nu även lägenheterna 
radonsäkrade. Det är många rör som 
skall dras säger Ingemar. Rören knyts 
samman på vinden i ett centralt 
ventilationsaggregat med roterande 
värmeväxlare. Här återvinns energin 
innan luften går ut i det fria igen. En 
del av lägenheterna (21 st) går dock 
inte att nå via det centrala aggrega-
tet. Här har istället separata enheter 
installerats i varje lägenhet.

Ventilationsarbetet i hus nr 13  
kommer att vara klart innan jul och 
hus nr 15 kommer att vara färdigt till 
våren.
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09Ditt ansvar som 
hundägare
För de hyresgäster som är hundägare 
finns det några enkla regler att följa. 
Förutom att plocka upp efter din hund 
är du ansvarig för att hunden inte stör 
dina grannar eller springer fritt. 

Som hundägare är du skyldig att alltid hålla 
din hund kopplad i hela bostadsområdet – 
och i trappuppgången.  Även om du litar 
på din hund och själv vet att den varken 
rymmer eller rusar på okända människor 
måste du visa hänsyn och respekt – det 
finns de som är rädda för hundar.

Felanmälan gör du  
enklast via webben
Har du ett fel du vill anmäla som berör 
ditt boende – enklast är då att gå då in 
på lysekilsbostader.se och klicka på fliken 
”Felanmälan” och följa anvisningarna. 
Observera att akuta ärenden alltid skall 
anmälas på telefon. Under ordinarie 
arbetstid ring 0523-61 16 90 och utanför 
ordinarie arbetstid 0705-92 06 19.

Så här gör du för att slippa reklam!
Dagens samhälle överöser oss med information av olika slag. Mycket av 
reklamen i brevlådan och på telefonen går att styra bort – så här gör du!

Oadresserad reklam
Sätt en skylt med texten ”Nej tack – ingen reklam” ovanför ditt brevinkast eller på 
brevlådan så slipper du reklam i fortsättningen. Undantaget är samhällsinformation 
som kommunala informationsblad och gratis lokaltidningar som du får ändå. Givetvis 
så får du även LysekilsBostäders informationsblad ”Mervärde” såklart.

Adresserad reklam
Om du inte vill ha adresserad reklam ringer du  SWEDMA:s register Nix på telefon 
020-55 70 00 och beställer en anmälningsblankett. Efter att ha fyllt i och skickat 
tillbaka blanketten är anmälan klar – spärren får dock inte effekt omedelbart utan det 
kan ta upp till tre månader innan spärren får full effekt. Du kan även vända dig direkt 
till det företag som skickat ut reklamen.

Nix-Telefon
Du kan spärra ditt telefonnummer mot telefonförsäljning på två sätt. Ring Nix-Telefon 
020-27 70 00 från den telefon vars nummer skall spärras och följ anvisningarna. För 
att aktivera spärren måste du ringa ett andra samtal tidigast två dagar och senast fyra 
veckor efter det första samtalet. Du kan även spärra din telefon skriftligen genom ett 
undertecknat brev till Nix-Telefon, Box 600, 833 24 Strömsund. Observera att det tar 
tre månader innan spärren får effekt. Privata mobilabonnemang kan inte spärras.

Kontakta DM-nämnden om ett företag brutit mot reglerna
Om du anser att ett företag brutit mot någon av ovanstående överenskommelser  
– kontakta DM-nämnden (dm-namnden.org eller på telefon 08-534 807 30) 

Låsöppning, extranyckel eller liknande…
Att begära låsöppning, beställa extranyckel eller liknande är  
förenat med vissa kostnader för dig som hyresgäst.  
Se nedan vad du får betala…

Utryckning av störningsjour 700 kr

Extra nyckel 190 kr

Låsbyte vid utflyttning om det fattas nycklar från 1500 kr 

Låsöppning 850 kr

Borttappad tvättbricka/tvättcylinder 200 kr

Postboxcylinder 250 kr
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