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Hösten håller på att lämna plats 
åt vintern.  Bra tid för reflektion, 
enligt mig. Ett år ska snart sum-
meras och planer för ett nytt år 
ska göras. Fabo har genomfört ett 
omfattande arbete under året med 

att fortsätta utveckla bolaget och våra fastigheter 
mot de mål och den framtid som står runt hörnet. 
Under 2018 sjösätter vi de största satsningarna på 
underhåll i Fabos historia. Det pågår ett stort arbete 
med att kartlägga våra fastigheter. Vi sätter dessut-
om spaden i jorden för att bygga cirka 200 nya bostä-
der i Falkenberg under 2018.

DOCK LEVER VI I EN VÄRLD som är i ständig föränd-
ring och det påverkar även oss. Vi satsar under 2018 
på att fortsätta utveckla vårt trygghetsarbete i flera 
områden, likaså fortsätter vi med den digitalisering 
som i stor utsträckning påverkar både vårt arbets-
sätt och dig som hyresgäst. 

VI FÖLJER ÄVEN UPP VÅR KUNDENKÄT som genom-
fördes under hösten. Ett mycket viktigt verktyg för 
oss där ni som våra kunder har möjlighet att tycka 
till om vårt arbete och vad ni önskar se för utveck-
ling just där ni bor. 

VI SKALL ÄVEN summera det dialogarbete som varit 
under året och som bland annat handlar 
om utvecklingen av Sloalyckan. Detta 
arbete bedrevs med inriktning mot 
de barn som finns i området som var 
fantastiskt kreativa och gav mycket 
inspiration. Det finns enorm potenti-
al i området vilket ska användas i pla-
neringen av områdets utveck-
ling. Barnens kreativitet av 
vad som är viktigt i deras 
boendemiljö inspirerar oss 
till att tänka utanför vår 
egen låda.

SIST MEN INTE MINST 
vill jag önska er alla en 
riktigt härlig  vinter!

CHRISTIAN KYLIN VD FABO:

INNEHÅLL
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BONYTT
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Välkommen 
på julfi ka! 

BONYTT

NYA SKYLTAR  
PÅ PLATS 
HEMKÄNSLA BESÖKTE Ullared  
där det nu sitter nya skyltar på 
samtliga Fabo-områden.

– Vi är nu färdiga och har bytt 
ett 30-tal skyltar i hela region 
inlandet som vi kallar det, berättar 
Morgan Nilsson, lägenhetsförvalta-
re på områdeskontoret Ullared. 

SKYLTARNA VISAR den nya logon 
som följer den grafiska profilen 
som Fabo började använda i fjol. 
Arbetet med att byta ut skyltar-
na på hela Fabos bostadsbestånd 
pågår för fullt.

Traditionsenligt bjuder Fabo på 
julfika på Strandbaden den 4 
december. En trevlig och viktig 
stund som är väldigt uppskattad 
av hyresgästerna. Fjolårets julfika 
besöktes av nästan 270 personer.

FÖRUTOM ATT HA EN TREVLIG STUND  
tillsammans är bomötet viktigt för allmän-
nyttans uppdrag, då det först och främst 
handlar om boendeinflytande. 

– Vi vill ha en ständig dialog med våra 
hyresgäster. Vid bomötet tar många tillfället 

i akt för att komma med synpunkter, förslag 
och funderingar. Vi får med oss så otroligt 
mycket från dessa möten, alla förslag doku-
menteras och förs vidare in i ett åtgärds-
program, berättar Roger Almén, marknads-
chef på Fabo.

EN INBJUDAN TILL BOMÖTET på 
Strandbaden har skickats till alla hyresgäster 
i tätorten. Ett bomöte arrangeras för boende 
utanför tätorten i början av februari. 

VÄLKOMMEN TILL BOMÖTE – STRANDBADEN

Fabo har påbörjat arbetet med att planera 
för stora underhållsarbeten på flera fastig-
heter. Det innebär både utmaningar  
och möjligheter. Flera av Fabos lägenheter 
kommer under ett antal år att  hyras ut med 
korttidskontrakt som är tidsbestämda.

KORTTIDSKONTRAKTEN FUNKAR åt två 
håll. Dels för hyresgäster som flyttar in till 
husen som snart ska renoveras och dels för 
hyresgästerna som behöver evakuerings-
lägenheter under tiden arbetet pågår. Alla 
som söker lägenhet via fabo.se kan söka 
med korttidskontrakt, vilket ger möjligheter 
till exempel för ungdomar som vill testa att 
bo hemifrån under en begränsad period.

I HEMKÄNSLA FRÅN HÖSTEN 2016 
kunde du läsa om Derek Steve Gutier-
rez, falkenbergare sedan flera år tillbaka 
men uppvuxen i Costa Rica och i Kalifor-
nien. Då stack vi ut hakan och påstod att 
Derek var en av Sveriges bästa vågsurfa-
re. Nu har vi fått det svart på vitt, Derek 
vann SM i vågsurfing som hölls i Torö, 
utanför Stockholm i slutet av oktober.

– Jag är så glad att kunna represen-
tera Falkenberg på SM, det var en skön 
känsla att vinna med en luftmanöver när 
det var relativt små vågor och ganska 
svåra förhållanden, berättar Derek som 
även representerar Sverige i EM. 

KORTTIDSKONTRAKT 
– NYA MÖJLIGHETER

DEREK  
VINNER  
SURF SM

Foto: Joakim Agartsson



MADDE TAR

VÄRLDEN 
MED STORM

INTERVJUN

Sand mellan tårna kan upplevas på  
många olika sätt, det kan Falkenbergs- 
tjejen MADELEINE VALL BEIJNER vittna 
om. Från härliga sommarminnen vid 
Skrea strand till en kamp på liv och död 
mellan tyskar och amazoner på en  
mytologisk ö. Hemkänsla har träffat 
Sveriges tuffaste Hollywood skådis.
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INTERVJUN

M  adeleine Vall Beijner, 
Madde, är född och upp-
vuxen i Falkenberg och 
även om hon idag bor i 
Stockholm är banden  
till barndomsorten fort-
farande lika starka som 

alltid. Hela familjen Vall bor kvar i Falkenberg 
utom lillebror, fotbollsproffset Johannes Vall som i 
år värvades till IFK Norrköping efter att ha spelat i 
Falkenbergs FF. 

– Jag växte upp på Näset, Skrea Strand och 
Hjortsberg. Min barndom är präglad av att växa 
upp i dessa fina miljöer, inte minst Näset där jag red 
hos Falkenbergsortens Ryttarförening (FORF) och 
tävlade på elitnivå, berättar Madde.

REDAN SOM LITEN VAR MADDE mycket aktiv och 
gillade att träna. Hos FORF började Madde att både 
träna, tävla och jobba i stallet och fostrades i själv-
disciplin och att jobba hårt för att nå sina mål. Men 
glädjen att träna grundades mycket tidigare, hos 
pappa Björn Vall, en känd träningsprofil i Falken-
berg.

– Pappa tränade varje dag och jag följde med, 
redan som liten tyckte jag att det var jätteroligt att 
träna och ge allt, det har alltid varit en del av mitt 
liv, berättar Madde.

ATT TRÄNA HÅRT har gett Madde välförtjänt utdel-
ning. Under en semesterresa till Thailand kom den 
vältränade svenskan i kontakt med nationalsporten 
thaiboxning. Hon blev helt såld.

– Det är mer än bara hård träning, när du går upp 
i ringen måste du konfrontera dina rädslor öga mot 
öga, du kan inte lura någon och har ingenstans att 
ta vägen. Det är äkta, en mental utmaning, säger 
Madde.

– Just den mentala biten som jag upplevde så 
starkt var det som gjorde att jag fastnade för  
sporten.

MADDE SOM DÅ VAR 19 ÅR GAMMAL satte ribban 
högt och började pendla till Halmstad där det fanns 
en thaiboxningsklubb som hållit på länge.

– I Falkenberg hade fightingklubben precis kom-
mit igång och även om jag känner dem så ville jag 
träna med folk som hade mer erfarenhet. Jag har 
alltid varit en tävlingsmänniska och strävar efter att 
bli så bra jag bara kan på allt jag gör, säger Madde. Ø
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LÄKARNAS DIAGNOS var mer som en dom för 
Madde, hon måste sluta boxas.

– Det var fruktansvärt, jag hade aldrig föreställt 
mig att det skulle kännas så. Plötsligt var ingenting 
kul längre och jag blev svårt deprimerad. Boxning-
en var mitt liv och även om jag kan fortsätta träna 
och vara på gymmet med mina vänner så kan jag 
aldrig sparra mer, berättar Madde.

MITT I DEN SORG som det bryska slutet på karriä-
ren innebar fick Madde hjälp från ett oväntat håll.

– Jag ser det som vältajmad tur. Jag fick ett mail 
från Hollywood med ett erbjudande att vara med i 
storproduktionen Wonder Woman. Först trodde jag 
att det var spam eller ett skämt så jag kollade med 
några vänner i branschen. De bekräftade att det var 
på riktigt. Det här får du inte tacka nej till tänkte 
jag.

– När jag väl svarat ja kom det en hel del frågor 
om vad jag kunde innan vi skrev på ett avtal. Vissa 
grejer kunde jag egentligen inte men jag låtsades 
som inget för att ta chansen, berättar Madde med 
ett leende.

SATSNINGEN PÅ THAIBOXNING gjorde att hon slu-
tade tävla med hästar, även om hästar och hundar 
fortsätter att vara en viktig del av Maddes liv. Hon 
började tävla i thaiboxning och ett år efter hennes 
intåg i sporten finner sig Madde återigen i Thailand. 
Denna gång för att som första utländska kvinna 
möta en thailändsk boxare på hemmaplan.  Madde 
hade alla odds mot sig, trodde åskådarna, arran- 
görerna och motståndaren. Men Madde hade andra 
planer.

– Jag gav henne stryk och vann på knock-out, 
berättar Madde.

DET VAR BÖRJAN PÅ EN LYSANDE KARRIÄR som 
proffsboxare, men Thailand hade andra mindre 
trevliga överraskningar på lur för Madde. Ett år 
efter hennes debut som proffs var hennes familj på 
semesterresa i Thailand när tsunamin slog till med 
brutal kraft över landet.

– Det var mycket tuffa dagar. Först visste vi ing-
enting, sen ringde min pappas fru och berättade att 
resten av familjen var döda, det var helt overkligt. 
Sen kom ett samtal från pappa, de hade klarat sig 
men trodde att hans fru var död. Förvirringen var 
total och känslorna mycket starka, även när vi fick 
klart att alla klarat sig kände vi en stor sorg över 
vad som hade hänt, berättar Madde.

MADDE SOM JUST DÅ BODDE I GÖTEBORG och 
läste på Göteborgs Gymnastiska Institut, flyttade 
hem igen för att vara nära familjen efter tsunamin. 
Under en period jobbade hon som dörrvakt på  
krogar i Halmstad och Falkenberg för att kunna 
bekosta sin karriär som proffsboxare. Hon vann 
SM och NM flera gånger, tog hem två EM-guld, två 
bronsmedaljer i VM och var rankad som tredje bäst 
i världen. Under proffskarriären flyttade hon till 
Stockholm. Men 2014 ville Madde ha en ny utma-
ning och gick över till traditionell boxning.

– Det kändes att jag hade varit med i alla tävlingar 
flera gånger och ville prova på något nytt, men när 
jag gick upp i ringen var det något som inte stämde, 
säger Madde.

HON KÄNDE SIG TRÖTT, yr, hade ont i huvudet och 
benen vek sig ibland. Madde bestämde sig för att 
besöka läkare och undersökningarna visade att hon 
hade två hjärnskador.

– Det är svårt att säga hur de uppstod, men för-
modligen var det resultatet av många upprepade 
slag och inte ett specifikt tillfälle. 
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INTERVJUN

 Vi jobbar med  
de råvaror som 
finns tillgängliga 
efter säsong. Det 
är en underbar  
begränsning.

MADELEINE  
VALL BEIJNER 
 fd professionell 
fighter, numera 

stuntskådis, 
instruktör, modell, 

skribent

AKTUELL MED:  
Boken “Stark på 

insidan.
Mental tuffhet  

– enkelt och konkret

MADELEINES 
FIGHT RECORD:  

70 matcher: 
56 vinster 

14 förluster 

2 VM Brons
2 EM Guld
1 EM Silver
2 NM Guld
5 SM Guld
1 SM Silver
1 SM Brons

FINNS:  
madeleinevall.com 

Pappa tränade varje 
dag och jag följde 
med, redan som liten 
tyckte jag att det var 
jätteroligt att träna 
och ge allt 



FALKENBERGSTJEJEN FICK NU FLYTTA till London 
och Italien under inspelningstiden. Hon fick rollen 
som amazonkrigaren Egeria och fick vara både  
skådis och stuntkvinna. Förutom hennes starka 
fysik, fightingkunskap och tuffa utseende kunde 
Madde även göra stunts till häst, hennes tid som 
elitryttare hos Falkenbergsortens Ryttarförening 
betalade sig nu bra.

– Det var en fantastisk tid. En stor kontrast mot 
att sova i sovsäck på golvet i träningslokaler runt 
om i världen som proffsfighter. Nu fick vi bo på 
femstjärniga hotell och blev hämtade med limousin, 
skrattar Madde.

– Men det var hårt jobb. Månaderna innan inspel-
ningen började tränade vi i grupp åtta timmar per 
dag. Under inspelningen jobbade vi upp till 16 tim-
mar om dagen. Visst är det mycket glamour, men 
också väldigt hårt slit.

WARNER BROS ÄR MER ÄN NÖJDA med amazo-
nen från Falkenberg och Madde har fått kontrakt på 
allt som allt tre filmer, Wonder Woman och två till. 
Dessutom ska Madde till New York i slutet av året 

för att filma med ett annat bolag.
– Jag vill fortsätta med film och växa i branschen. 

Just nu är det actionfilmer som gäller, en gren som 
jag gillar mycket och som jag passar väldigt bra för. 
Men jag vill gärna utveckla mig som skådespelare 
och testa andra roller också. 

I SANN MADDE-ANDA har hon vänt motgångarna 
från hjärnskadorna till något positivt. Tillsammans 
med hennes mentala coach Igor Ardoris har hon 
precis släppt boken ”Stark på insidan – Mental tuff-
het, enkelt och konkret”.

– Det är jättespännande och ett ämne som jag 
engagerar mig mycket i. Jag tror att de som är star-
ka på riktigt är trygga i sig själva. Med boken vill vi 
hjälpa andra att bli mentalt starka, menar Madde.

DEN LILLA, BLONDA TJEJEN som en gång sprang 
barfota på Skrea Strand eller amazonkrigaren Eger-
ia, hästtjej eller tuff fighter. Madeleine Vall Beijner 
fortsätter med aldrig sinande energi att gå sin egen 
väg och ta världen med storm. Och vi kan knappast 
vänta på att höra om hennes nästa projekt.  ß 

Uppvuxen på Näset – här amazonkrigare i storfilmen 
Wonder Woman, långt från Skrea strand.

INTERVJUN
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FRÅGA FABO

ÖPPNA ELLER 
STÄNGDA 
Det finns ventiler under 
fönstren, ska ventilerna vara 
öppna eller stängda på 
vintern?

SVAR: För att få ett bra 
inomhusklimat och för att 
ventilationen ska fungera 
korrekt så ska dessa ventiler 
vara öppna.

Ventilen ska alltid stå 
minst några millimeter  
öppen, även på vintern. 
Du får inte täta ventilerna 
och hindra luften från att 
komma in. Då sätts ventila-
tionssystemet ur spel. Luf-
ten som strömmar in är vik-
tig för att du ska få ett bra 

inomhusklimat och dess-
utom hjälper luften till att 
sprida värmen från elemen-
tet ut i rummet. 

SNÖRÖJNING OCH 
SANDNING 
Vem bär ansvaret för att det 
snöröjs och sandas på vår 
gård? 

SVAR: Ansvaret ligger på 
serviceavdelningen/fas- 
tighetsskötsel, de har ett 
fastställt schema som de föl-
jer. Enligt lag är det fastig-
hetsägaren som ansvarar för 
snöröjning och halkbekämp-
ning på sin mark. Kommu-
nen kan dessutom besluta 

om utökat ansvar. Exempel-
vis på kommunens gång-
vägar mellan fastigheter. 
Utanför Fabos områ-
den är det kom-
munen som 
ansvarar för 
röjning på 
kommunala 
platser. Utan-
för enskilda 
hem är det  
villaägaren.

NÄR JULEN ÄR 
SLUT 
Vad gör jag med julgranen 
efter jul?  

SVAR: Julgranen ska inte 

slängas i miljöhusen. Granen  
ska till återvinningscentralen. 
 Där finns personal som är 

förberedda för jul-
gransruschen och 

de kan hjälpa 
dig så att din 
julgran tas 
tillvara på 
bästa möjliga 
sätt.

Att slänga ut 
granen på gatan 

eller på gården är 
inte tillåtet, det klassas 
som nedskräpning och kan 
till och med leda till polis-
anmälan och böter. 

Vår kundtjänst finns till för att hjälpa dig att trivas hos oss.  
I sitt dagliga arbete träffar de hyresgästerna och väldigt ofta är 
det samma frågor som dyker upp. Här svarar Fabo på några av 
dessa. Du kan läsa fler frågor och svar på vår hemsida.

SKICKA DINA BOENDE- 
FRÅGOR TILL: 

hyra@fabo.se Frågorna  
besvaras av vår kundtjänst.

Fabos entré på 
Möllegatan. För dagen 

utsmyckad med konst 
av grundskoleelever i 

Falkenberg.
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FALKENBERGSREVYN

HITTEPÅ – EN FEJKAD  
REVY OM TIDENS RÖRA

LJUVA 60-TAL - BIGGO MUSIC BAND
23/2 TEATERN I FALKHALLEN

FÖRBERED DIG PÅ EN NOSTALGIAFTON 
av stora mått med föreställningen Ljuva 60-tal.
Det blir massor av stora världshits kvällen ige-
nom med låtar från artister som; Pat Bone, 
Specer Davis Group, Emile Ford, The Beatles, 
Rolling Stones, Little Richard, Ricky Nelson, 
Jerry Lee Lewis m.fl.. Biggo berättar också en 
och annan anekdot om vad som har hänt under 
turnéåren som gått.

EN HYLLNING TILL TED GÄRDESTAD 
OCH HANS MUSIK 
2/3 TEATERN I FALKHALLEN

13-MANNABANDET Rock ń Roll ”Maskinen” 
Machine var Teds kompband under åren 1991-
1996. De gör nu en hyllningskonsert till Ted 
Gärdestad och hans musik. Bandets tre sång-
are framför Ted & Kenneths mest kända låtar 
blandat med små anekdoter från åren på turné 
med Ted Gärdestad. 

MYCKET ROLIGT HÄNDER  
i Falkenberg i vinter, här följer 
ett axplock av några evenemang. 
Hitta fler evenemang och boka 
biljetter på visitfalkenberg.se

PÅ GÅNG

FALKENBERGS 
STADSTEATER  

5/1-16/3

ÅRET REVYNAMN syftar på den 
fejkade tid vi lever i där snart ingen 
längre vet vad som är sant, falskt 
eller kanske bara rent ”hittepå”. För 
oss är det viktigt med kul återblick-
ar och snackisar från året. Vi kan lova 
att 2017 blir inget undantag för med 
Trump vid rodret och både avgående 
ministrar och partiledare här hemma 

så finns det redan en hel del ”hittepå” 
att ta tag i. Vår vilt partajande före 
detta finansminister och Kim Jung 
Uns numera världsberömda frisyr är 
också som klippt och skurna för årets 
revy. Till årets ensemble återvänder 
Andreas Sköld som under sina tre 
tidigare år blivit en stor publikfavorit.

”KALENDERFLICKORNA” bygger 
på en verklig händelse. Kanske har du 
sett filmen? Nu finns historien även 
som teaterpjäs. Kålle Gunnarssons 

variant av pjäsen kommer du garante-
rat inte vilja missa. Spelas på Teater 
Storan i vinter.
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NYTT FRÅN FABO

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA 
EN VIKTIG INSATS FÖR VÅR 
ÄLSKADE PLANET. MED ENKLA 
FÖRÄNDRINGAR I VÅR VAR-
DAG KAN VAR OCH EN AV 
OSS GÖRA STOR SKILLNAD. 
ETT FÖRSTA STEG ÄR ATT BLI 
BÄTTRE PÅ ATT ÅTERVINNA. 

I MILJÖHUSEN som finns i 
ditt bostadsområde har du 
alla möjligheter till att bli 
en återvinnare. Det tar 
bara en extra minut att gå 
in i miljöhuset och lägga 
rätt avfall på rätt ställe. 

Det underlättar för återvin-
ningsbolaget att göra ett bra 
jobb. Om du lägger rätt avfall i rätt 
kärl håller sig miljöhusen rena och det 
blir trevligare för alla. Var med och gör 
skillnad. Bli en återvinnare!

DU BEHÖVER MER ÄN 4 JORDKLOT 
Vi lever i en värld där vi konsumerar mer 
än vad vi egentligen har resurser till. 
Enlig WWF (Världsnaturfonden) har vi 
svenskar ett genomsnittligt ekologiskt 
fotavtryck på 7,3 globala hektar och är 
med bland de tio länderna i världen med 
störst fotavtryck per person. 

Om alla andra hade ett lika stort avtryck 
som vi svenskar, skulle vi behöva 4,2 
jordklot i stället för det enda vi har. Att 
återvinna är ett av det enklaste sättet på 
vilket vi vanliga medborgare kan påver-
ka vårt ekologiska fotavtryck. Vårt enda 
jordklot kommer att tacka dig för det!

RENGÖR, SEPARERA OCH PLATTA TILL
Ett litet steg för dig, ett stort steg för 
mänskligheten. Idag kan i princip alla 
förpackningar återvinnas. I miljöhusen 
hittar du enkelt anvisningar till vilka för-
packningar som ska slängas var – plast, 

metall, papper, kartong, allt har sin 
plats. Om du är osäker, kolla på 

förpackningen, där står det 
oftast hur den ska sorteras. 

Tänk också på att rengöra 
eller skölja ur förpacknin- 
gen. Går det att platta till 
den så ska du göra det. 

SOPOR PÅ RÄTT PLATS
Soppåsar som ligger utan-

för miljöhusen eller på gol-
vet inomhus är ett stort bekym-

mer. Det lockar till sig ohyra, råttor och 
fåglar, det luktar illa och det blir svårt 
för renhållningsarbetarna att plocka 
bort soporna. Om vi hjälps åt så blir det 
mycket trevligare i våra miljöhus och 
bra för miljön. Matavfall sorteras i  
papperspåsar, som finns att hämta i  
miljöhusen, och slängs i de bruna kärlen. 
Kom ihåg att inte slänga plastpåsar här.

ALL ELEKTRONIK TILL ÅV
All elektronik ska du lämna in till Åter-
vinningscentralen. Det är en viktig insats 
för miljön. På ÅV kan de ta hand om elek-
tronikavfall på rätt sätt. Om du behöver 
ett ÅV-kort finns det att hämta hos kund-
tjänst om du bor i tätorten. Bor du i inlan-
det kan du beställa kortet hos kundtjänst 
och hämta ut hos ditt områdeskontor.

SAKER ATT TÄNKA PÅ 
NÄR DU SOPSORTERAR3
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OM DU VISTADES vid den nya grillplat-
sen på Sloalyckan under höstlovet blev 
du säkert vittne till febril aktivitet. Det 
påtades, planerades och planterades så 
intensivt att själva poliskonstaplarna 
rycktes med och hjälpte till.

– I samarbete med Fabo startade vi 
i våras ett dialogarbete med barn och 
ungdomar från Sloalyckan, berättar Lina 
Persson, processledare på Fabo.

– Barnen och ungdomarna ville göra 

avtryck, sätta sin egen prägel på områ-
det, tillägger hon.

EFTER EN LÄNGRE TIDS dialog där Lina 
tillsammans med Helen Tovinger på 
Kultur och fritid lyssnade på barnens 
förslag kom de gemensamt fram till idén 
om att plantera blommor.

– Barnen blev väldigt entusiastiska 
och började rita skisser på hur de vill att 
det ska se ut, berättar Lina.

Två dagar under höstlovet träffades 
alla vid grillplatsen och planteringen 
drog i gång. 

– Det var jättefint, till och med polisen 
hjälpte till att plantera krokusar tillsam-
mans med barnen, säger hon.

LÖKARNA SOM PLANTERADES kom-
mer att blomma från februari fram till 
juni-juli. Varje barn fick en ruta där de 
bestämde hur den ska se ut, men helhet-
en blir en blomsteräng, med en speciell 
Sloalyckans touch. ß

NYTT FRÅN FABO

BLOMMIGA 
AVTRYCK PÅ  

SLOALYCKAN

Ett lyckat ungdomsprojekt

PÅ FABO JOBBAR VI för att skapa den 
bästa möjliga boendemiljön för dig som 
är vår hyresgäst. Därför vill vi veta hur 
du upplever ditt boende och vad som får 
dig att trivas hemma. 

I SLUTET AV SEPTEMBER skickade vi 
ut en enkät med frågor som berör din 

lägenhet, vår service och ditt bostads-
område. Nu har vi fått in svaren och vi 
jobbar med att analyserar dem. Därefter 
gör vi en plan med konkreta åtgärder för 
kommande år.   

ETT STORT ANTAL SVAR har kommit in, 
det är vi väldigt glada över. Tack!

DITT SVAR är mycket värdefullt och vik-
tigt för vårt arbete med att skapa den 
bästa möjliga boendemiljön för dig.

UNDERSÖKNINGEN genomförs av före-
taget AktivBo AB på uppdrag av Fabo.  
På fabo.se kommer du kunna läsa mer 
om undersökningsresultaten. ß

TACK FÖR 
DINA SVAR
STORT TACK TILL ALLA ER HYRESGÄSTER 
SOM FYLLT I AKTIVBO-ENKÄTEN. VI  
KOMMER ATT ÅTERKOPPLA RESULTATEN  
I BÖRJAN AV 2018. 
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FABO SPONSRAR

RINIA BETYDER UNGDOM PÅ ALBANSKA 
OCH NAMNET SAMMANFATTAR I MÅNGT  

OCH MYCKET VAD FÖRENINGEN BRINNER 
FÖR, ATT GE UNGDOMAR EN BÄTTRE 

START I LIVET OCH ETT SAMMANHANG. 
RINIA IF ÄR EN AV DE FÖRENINGARNA 

SOM FABO STOLT SPONSRAR. 

Rinia
FÖRENINGEN SOM ÄR SOM EN STOR FAMILJ
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FABO SPONSRAR

SSolens sista strålar lyser 
starkt genom den krispiga 
höstluften och lägger ett 
kopparskimmer över det 
fuktiga gräset. Utomhus-
säsongen är över men ett 
gäng spelare från Rinia IF 

har samlats vid Tångaskolans fotbolls-
plan och tränar tillsammans, de för-
länger säsongen så länge det går.

 – Vi träffas genom fotbollen och får 
en gemenskap, det är viktigt både för oss 
och för alla medlemmarna i föreningen, 
berättar Enis Bekteshi som tillsammans 
med brodern Gjenis är två av eldsjälar-
na som driver den ideella föreningen 
Rinia IF.

ENIS ÄR SPELANDE TRÄNARE för A-la-
get och Gjenis ordförande i föreningen. 
Bröderna brinner för Rinia och pratar 
entusiastiskt, nästan i munnen på var-
andra.

– Vi fick så mycket av föreningen 
när vi var unga så vi ser det som själv-
klart att nu är det vår tur att ge tillba-
ka, säger Gjenis, om inte annat för våra 
barns skull. 

BÅDA HAR HELTIDSJOBB men hinner 
ändå att engagera sig i föreningens  
aktiviteter, som är mer än bara fotboll. 
Rinia IF har så många medlemmar att 
de har både A-lag i division 6 och B-lag 
i klass 3. 

Dessutom har de en rad andra aktivi-
teter på föreningsdrivna fritidsgårdarna 
i Falkagård och Skogstorp. Två lördagar 
i månaden håller de öppen verksamhet 
för ungdomar från årskurs sex till gym-
nasiet. Varje fredag kväll har de fotboll 
för ungdomar, från 19:00 till 20:30 för 
lågstadieungdomar och från 20:30 och 
framåt för gymnasieelever. 

– Fotbollen är mycket populär, vi har 
uppåt 60 ungdomar som kommer varje 
fredag och två duktiga ledare som är 
ansvariga, Gentrit och Valmir, berättar 
Gjenis.

DESSUTOM DRIVER RINIA IF ett projekt 
för kvinnor där de kan mötas varje tis-
dag i Fabos lokal på Falkagård.

– Vi vill skapa en mötesplats för  
kvinnor med invandrarbakgrund. Ofta 
har de inte så mycket att göra och inget 
större nätverk, här får de en möjlighet 
att träffa andra vuxna och komma ut 
från hemmen, berättar Gjenis.

– Vi pratade med Falkenbergs kom-
mun om detta projekt och våra andra 
integrationsprojekt och har fått en 
enorm respons, de och våra sponsorer är 
en drivande kraft i att vi kan genomföra 
våra verksamheter, inflikar Enis.

FOTBOLLSSEKTIONEN STARTADES på 
90-talet av kosovoalbaner som sökte 
skydd från kriget. Sedan dess har det av 
tradition varit en majoritet kosovoalba-
ner i laget, men de välkomnar alla natio-
naliteter.

– På senare tid har vi fått ensamkom-
mande ungdomar i laget, som vår mål-
vakt, och folk från Syrien, Kurdistan 
med mera. Det är berikande för alla att 
ha spelare från olika delar av världen, 
menar Enis.

UNG LIVSSTILS SENASTE undersökning 
visar att Falkenberg är unik i det att det 
finns fler ungdomar med invandrarbak-
grund än svenskar i föreningslivet. Före- 
ningar med eldsjälar som Gjenis och 
Enis är svaret på varför.

– Vi vill vara en viktig del i Falken-
bergs samhällsbyggnad och ge våra ung-
domar en meningsfull fritid, säger Gjenis.

FABO SPONSRAR 

NY 
POLICY  
SKA GE 
BÄTTRE  
FÖRDELNING
FRÅN OCH MED DENNA HÖST har 
Fabo en ny sponsorpolicy. Tanken är 
att Fabo vill ha ett närmare samarbe-
te med de föreningar och klubbar de 
sponsrar.

– Vi vill gå in och stötta där vi finns 
och göra skillnad för våra hyresgäs-
ter, säger Roger Almén, marknadschef 
på Fabo.

FABO HAR EN LÅNG TRADITION av 
sponsring. Många lokala föreningar 
har under åren fått stöd från det kom-
munala fastighetsbolaget, från stora 
klubbar som Falkenbergs FF till min-
dre som division 6 laget Rinia IF.

– För Fabo har det varit viktigt 
att stötta lokala föreningar. De fyl-
ler en viktig funktion i samhället och 
ger möjligheten till många att utöva 
sin favoritsport eller sysselsättning, 
menar Roger Almén.

HITTILLS HAR FABO haft löpande 
avtal med de klubbar och förening-
ar som en gång sökt och fått beviljat. 
En viktig förändring inom ramen för 
den nya policyn är att avtalet löper ett 
år i taget och sedan måste föreningen 
ansöka om förlängning. Varje år öpp-
nas en ansökningsperiod på tre 
veckor. En ny tillsatt sponsorgrupp 
kommer då att gå igenom alla ansök-
ningar.

– Vi kommer att se hur förening-
en jobbar med frågor som rör ungdo-
mar och integration. Därefter ser vi 
hur verksamheten överensstämmer 
med vår tillväxtstrategi så att vi kan 
göra insatser. Vi tror att en mer upp-
styrd sponsring blir bra både för Fabo 
och de sponsrade föreningarna, menar 
Roger Almén.

För mer information besök fabo.se
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G lommen, strax norr om 
Falkenberg, är ett litet 
samhälle som länge 
fört en lugn tillvaro vid 
havet, med lukt av tång 
och nyfångad fisk i luf-

ten. Här har tiden inte bråttom och de 
flesta som bor i Glommen har gjort det 
i generationer. Men här finns det också 
nyskapande företag som Glommens Fis-
kekrog som blandar svenska och kari-
biska smaker eller gårdsbutiken Thures-
son och Hule Trädgård & Musteri. Mitt 
i denna idyll har Fabo byggt 17 lägenhe-
ter med radhuskänsla, några med havs-
utsikt från altanen.

NÄR MARKUS OCH BENEDIKTA flyttade 
till Falkenberg efter att ha bott fem år på 

Island fick de en lägenhet via Fabo i cen-
trum, på Torggatan. Men det var svårare 
att hitta förskoleplats till dottern Olivia 
som då bara var några månader gammal. 
De ställde sig i kö i god tid men när det 
var dags, fanns det bara en plats ledig 
och det var i Glommens förskola.

– Vi tyckte det var lite långt att  
pendla i början, men det gick ju bra. Och 
Olivia trivs så himla bra på förskolan. Då 
började vi tänka om, att vi kanske skulle 
flytta till Glommen allihopa istället för 
att byta förskoleplats för Olivia, berättar 
Benedikta.

NÄR PARET SÅG PÅ FABOS hemsida att 
det gick att söka till lägenheterna som 
höll på att byggas i Glommen tvekade de 
inte en sekund. De blev jätteglada när de 

fick beskedet att de fått en trea där.
– Vi är jättenöjda både med huset och 

planeringen av lägenheten, men det 
bästa är ändå läget, säger Markus.

– Att sitta här ute på altanen och titta 
ut över ängen där hästar och kossor 
betar, och längre bort ser vi havet och 
fyren. Det är underbart, menar han.

MARKUS JOBBAR SKIFT PÅ ESSITY och 
har därför ofta tid att njuta av läget 
även på hösten då dagarna är korta. 
Under tiden han bodde på Island börja-
de Markus fiska och närheten till havet 
är därför ännu ett plus för honom.

– Jag fiskar både med fluga och kast-
spö. Det blir väldigt enkelt här, bara att 
ta på sig vadarstövlarna och gå ner mot 
fyren. Där kan du få öring bland annat,  

VÅRA HYRESGÄSTER

De nya lägenheterna med radhuskänsla i Glommen 
är klara och hyresgästerna har flyttat in. Markus 
och Benedikta Morin med dottern Olivia storm-

trivs på Fyrkarlens väg, med utsikt över havet och 
Morups Tånge fyr från altanen.

NYA I GLOMMEN

Ett underbart läge
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i år har de varit små så jag har släppt 
tillbaka allt jag fått, berättar Markus. 

FÖR OLIVIA SOM IDAG ÄR TRE ÅR gam-
mal blev flytten väldigt lyckad. Hon har 
gått på förskola i området i två år och 
har nu mycket närmare hem till sina 
kompisar. Dessutom ligger lägenheten 
så fint, med en öppen gräsmatta på bak-
sidan som gränsar till naturreservatet 
och en gård på framsidan med lekplats.

– Hon kan bara springa ut och leka 
på den stora gräsmattan utanför och vi 
håller koll från altanen. Lugnet här är 
det bästa, det är livskvalité, säger Bene-
dikta. ß

VÅRA HYRESGÄSTER

Lugnet här är 
det bästa, det 
är livskvalité.
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RECEPT

Falkenbergs egna ”Willy Wonka-fabrik”, 
Suseå, bjuder denna jul på receptet till en 
riktigt god tryffel. Ge ditt julgodisbord en 
lite lyxigare känsla i år med detta  
recept från Suseå.

TETRYFFEL, 15-20 ST
Ingredienser:

• 10 g Masala Chai, svart te alt. valfri 
teblandning

• 20 g honung

• 20 g osaltat smör

• 100 g vispgrädde

• 100 g 70% mörk chokladpellets

• kakao för garnering

Gör så här:

1. Dag 1 – blanda te med kall grädde, täck  
 bunken med plast och låt stå kallt i 24  
 timmar.

2. Dag 2 – värm grädden till ca 50 grader  
 och sila av tebladen. Det ska vara 80 g  
 grädde kvar till tryffeln, om inte, fyll på  
 med kall grädde.

3. Tillsätt honung och koka upp.

4. Häll grädden över chokladen i minst  
 3 omgångar och tillsätt sedan smöret.

5. Ställ i kylen till dess att smeten går att  
 bearbeta. Forma till tryfflar i önskad  
 storlek och rulla sedan i kakao.

OM SUSEÅ: 
Suseå Choklad tillverkar egna praliner 
och chokladkakor. Verksamheten drivs 
av syskonen Helena Larsson och Henrik 
Bengtsson. De gör praliner från grunden 
med fina råvaror, lokalproducerade i den mån 
det går. I deras butik på Storgatan kan du 
köpa hantverksmässiga praliner, chokladka-
kor och andra delikatesser, bland annat loka-
la som Suseå lyfter fram då de ingår i nätver-
ket Falkenbergs Skafferi.

Mer info:  
susea.se eller falkenbergsskafferi.se

Lyxigt julgodis  
från Suseå
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INREDNING
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Skapa stämning 
med belysning

SATSA PÅ SAKER du verkligen tycker om. Köp inget bara för 
att det ska gå snabbt. Betala hellre lite mera och köp något du 
kommer kunna ha länge. 
 
TÄNK PÅ HEMMET SOM EN HELHET. Se med andra ord 
inte saker för sig utan tänk röd tråd så att allt harmoniserar. 

SATSA PÅ TIDLÖSA MATERIAL och färger även om det är 
vissa saker som är trendigt just i stunden. Mindre saker kan 
man byta ut men själva skalet bör vara klassiskt. 
 

Vintern är här, dagarna är 
korta och himlen är oftare 

blygrå än himmelsk blå. Det är 
en tid de flesta av oss helst 

spenderar i hemmets trygga 
vrå. Fabo har bett inrednings-
experten Sandra Guerrero om 

hennes bästa inredningstips 
för att skapa en mysig  

stämning med belysning. 

7  SANDRAS
INREDNINGS-
             TIPS:



INREDNING
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Hellre för många lampor som kan dimmas ner än en stark i taket. 
VÅGA BLANDA NYTT OCH GAMMALT! Det nya behöver  
patina för att kännas äkta och trovärdigt. Annars är det som att  
gå in i ett av Ikeas showroom. 

VAD GÄLLER FÖNSTER - ljusa skira gardiner om ens gardiner. 
Släpp in ljuset! Tänk också grupperingar och asymmetri vad  
gäller växter och prydnadssaker. 

VÅGA STÄLLA MÖBLER på ett mer okonventionellt sätt. 
 Allt behöver inte stå längs väggarna. 

MÅLA VÄGGAR I LIKNANDE FÄRGSKALOR med en viss  
brytning. Exempelvis två rum med två olika nyanser av  
samma färg.

– Belysning är A och O i ett hem. Ofta har de flesta all-
deles för lite belysning i sina hem med fel typ av ljus. Med 
rätt belysning kan man få ett hem att växa och man kan 
även skapa ”rum i rummet-känsla”, säger Sandra.

SANDRA VILL GÄRNA SPRIDA ORDET om hur mycket rätt 
belysning kan göra för att få fram en mysigare stämning 
hemma. Sandra som till vardags är mäklare på Alvhem i 
Göteborg bor sedan i somras i Falkenberg. Hon har före-
nat mäklaryrket med hennes stora passion för inredning. 
Hennes instagramkonto som handlar just om inredning 
följs av mer än 12 000 personer. Att hitta rätt ljuskälla är 
en av grunderna enligt Sandra.
– Jag brukar skoja med mina kunder och bannlysa ”spök-
ljus” och ”tandläkarbelysning”. Med det menar jag lysrör 
och vitt LED-ljus. I badrum och kök rekommenderar jag 
infällda spotlights med softare lampor, säger Sandra. 
 
HON MENAR ATT det är ganska lätt att inreda med hjälp 
av belysning, en snygg lampa är bland det bästa hon vet. 
Följer du några enkla tumregler blir ditt hem mycket var-
mare och mer välkomnande.

– Tänk på att satsa på fem till sex punktbelysningar i 
form av lampor i ett rum. Hellre för många lampor som 
kan dimmas ner än en stark i taket. 

– I hall, badrum och kök är infällda spotlights en snygg 
och praktisk installation. Har man ett äldre kök är ett 
tips att ta bort lysrören och sätta in spotlight-skenor, det 
finns lampor med en skena där det sitter spotlights med 
halogenljus. Ha en lampa över bordet och häng den inte 
för högt. Att markera en matplats ger en trivsam känsla. 

– Ha en golvlampa intill soffan eller fåtöljen. I fönstren 
behöver inte alla lamporna vara likadana, variera gärna 
så blir det finare, uppmanar Sandra. ß
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