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FRIBO kämpar mot smittspridningen
Hur har pandemin och alla restriktioner påverkat dig?
P
andemin har påverkat oss på
FRIBO liksom alla andra.
Vi har gjort och gör allt vad vi
kan för att skydda våra hyresgäster och personal och förhindra smittspridning.
Medlemmarna i Sveriges Allmän
nytta har gått ihop och utfärdat reg
ler hur vi ska agera. I mars ”låste”
vi kontoret och det är inte fritt fram
att besöka oss som tidigare. Vi upp
manar våra hyresgäster att ringa
och boka besök hos oss.
Fastighetsskötarna utför endast
akuta åtgärder i lägenheterna. Även
om de har all tänkbar skyddsutrust
ning försöker vi alltid ordna så att
hyresgästen går ut under tiden som
vi åtgärdar felet.
Vi har satt upp anslag i alla trapp
hus om att vi träffas gärna - men på
distans.
– Det är fortsatt viktigt att vi inte
sprider smitta. Hitintills har vi varit
ganska opåverkade av pandemin.
Tillsammans har vi lyckats.

Gösta Svensson, Karlsberg
– Det har varit tråkigt förstås men
jag har gått mycket promenader
och handlat tidigt på morgonen.
Det har trots allt fungerat bra.”
Vi tackar alla hyresgäster för er
förståelse, tack vare er har det
fungerat bra, säger Kjell-Ove
Sethson, vd på FRIBO.

Monia Stråhle, Ringvägen
– Jag tycker det har varit väldigt
tråkigt att inte umgås med några
människor och det känns som jag
åldrats snabbare. Samtidigt är jag
otroligt tacksam för de föreningar
och privatpersoner som hjälpt till
med att handla mat.

Medarbetare som aldrig blir trötta

I sommar har FRIBO haft två nya medarbetare på
Tärnaområdet - Piff och Puff
heter dom. Ett lyckat projekt!
Dessa arbetare är robotgräsklip
pare till yrket och har gjort ett
utmärkt jobb på svårtillgängliga
gräsmattor. De har underlättat
arbetsmiljön för våra fastighets
skötare.
Försök inte att lyfta i robotar
na, då plingar det hos chefen på
FRIBO. Han ser dessutom i sin
telefon exakt var gräsrobotorna
befinner sig.

Varning för gräsrobot! Den
passerar asfalten för att
komma till nästa gräsplätt.

Här bor en av gräsklipparna.

Glada och pigga FRIBO-seniorer

På Tärnavägen
På Åsboplan

Aktivitetssamordnare på väg ut i FRIBO-områden
På Karlsbergsområdet

Håll utkik efter en röd minibuss märkt Mötesplats på väg! Den besöker regelbundet våra bostadsområden för att träffa och inspirera äldre hyresgäster.

T

re aktivetssamordnare har i
höst träffat äldre människor
med eget boende i Fristad. Detta
för att bryta ensamhet och förebygga ohälsa.
Och seniorerna träffar varann och
kan knyta nya kontakter.Tanken är
att de ska fortsätta träffas även utan
samordnare.
Det är tre käcka ”tjejer” som kom
mer för att träffa seniorer. Mariette
Fransén, Anette Eriksson och Pia
Johansson tillhör ”Vård- och äldre
förvaltningen” i Borås kommun.
Deras uppgift är att förebygga
sjukdom och ensamhet hos äldre.
Att bidra till att pensionärer håller
sig pigga och friska så länge som
möjligt.
Mötesplats Fristad har lokaler på

Gamla Kyrkvägen 6 dit alla seniorer
är välkomna.
Nu i höst har de åkt ut till bostads
områden och ordnat olika aktiviteter
utomhus - coronasäkert. De har träf
fat många fler seniorer än tidigare.
– Vi jobbar förebyggande och riktar
oss till seniorer med eget boende,
säger Pia. En viss dag, en viss tid
kommer vi till de olika bostadsom
rådena på FRIBO. Hyresgästerna
får information i förväg.
Förutom att ordna olika aktiviter
som tipspromenad, korvgrillning,
balansträning, information för att
förebygga fallolyckor och fika
stunder (eller vad det kommer in
för önskemål), kan dessa under
bara människor hjälpa till med ITproblem. Exempelvis visa och lära

ut hur och till vad man kan använda
sin mobiltelefon eller läsplatta.
De seniorer som inte har någon läs
platta (Ipad) kan göra en intressean
mälan till mötesplatsen och eventu
ellt få låna en i tre år av Borås Stad.
Samarbetet med FRIBO har gjort
att aktivitetssamordnarna har kom
mit lite närmre människorna. De når
många fler med sin buss än tidigare.
– Vi hoppas på ett fortsatt samar
bete med FRIBO, säger Mariette.
Och FRIBO lovar att ställa upp med
lokaler om och när de vill använda
dom.
ps.Om du har Facebook, kan du gå
in på Mötesplats för seniorer i
Borås stad och få många goda tips.

2.

1.

3.

5.
4.
Känner du igen våra fina julblommor?
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3.................................................
4.................................................

Vad kan du om svensk julmat?
Ringa in ditt svar.

• Lutfisk äter många på julbordet.
Vilken krydda brukar man ha till rätten?
Kryddpeppar? Muskot? Kryddnejlikor?
• Vad döljer sig bakom förkortningen SOS?
Smör ost sill? Salt ost sill? Sill ost snaps?
• I pepparkakor finns många kryddor.
Vilken av dessa brukar inte vara med?
Ingefära? Kryddnejlikor? Kryddpeppar?
• Polkagrisar började tillverkas på 1800-talet
i Gränna. Vad är karamellerna uppkallade efter?
Dansen polka? Söta som spädgrisar?
Receptet kom från Polen?
• Gravad lax smakar bra på julbordet.
Hur tillagar man det?
Kokar laxen med dill? Röker den på enrisbädd?
Smörjer in den med salt och socker?
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Här kommer invånare från olika
länder och vill önska en god jul.
Vilka länder kommer de ifrån?
Merry Christmas.........................................
Frohe Weinachten.....................................
Gladelig jul...................................................

Buon Natale.................................................
Vrolijk Kerstfeest........................................

God Jul...........................................................

Hyvää Joulua................................................
Feliz Navidad...............................................
God Jul..........................................................
Boldog Karacsonyt...................................

Joyeux Noël.................................................

Gledileg Jul...................................................

Runt i rutan

R
FRIBOs kul i jul!

Fyll i svaren på vårt julkul och skicka till oss.
Tävla om ett presentkort på Fristad Blomsteraffär!
Vi behöver ditt bidrag senast 9 januari 2021.
Ha en riktig god jul och lycka till med klurigheterna!

Orden nedan ska passas in i
rutmönstret till vänster.
Samma ord ska kunna läsas
både våg- och lodrätt. Du får
en bokstav given.

Brev Egal Kart Råga
Namn: ..............................................................
Adress: .............................................................
Telefon: ...........................................................
Fyll i namn och telefon, klipp ur hela sidan
och lämna eller skicka den till FRIBO.

Smått och gott
Köksfläkten kräver lite omvårdnad

Köksfläkten blir snabbt flottig och smutsig när man la
gar mat. Droppande fett från filtret, mat och varma plat
tor är ingen bra kombination, varken när det gäller bak
terier eller brandrisk.
Det är viktigt att regelbundet rengöra fläkten ovanför
spisen och att byta filter minst en gång om året. FRIBO
säljer filter till förmånligt pris men det går förstås bra
att köpa någon annanstans. Olika bostadsområden har
lite olika varianter av fläkt ovanför spisen.

Kjell-Ove har ordet

Det nya normala

M

an vänjer sig. Du har hört uttrycket förut och
i grund och botten syftar det förstås på hur
otroligt bra människan är på att anpassa sig till
Aktuellt
nya situationer och miljöer.
- Takrenovering på SIK-området fortsätter under 2021.
Visserligen används uttrycket lite slarvigt i alla möjli
- Två nya lägenheter på Sikgården (ombyggda försko
ga sammanhang, allt ifrån onödigt våldsamma scener
lan) är nu inflyttade.
i filmer till bensinpriset, men i sådana fall handlar det
- På Prästskogsvägen har vi i höst gått över alla
mer om att ”bli avtrubbad”. Man vänjer sig vid åter
lägenheter och säkerställt att ni har era friskluftsventiler kommande ljud från tex tåget eller den gamla klockan
öppna. Frisk luft måste in annars blir det ohälsosamt,
som tickar högt. Man vänjer sig vid värme när som
dragit och fuktigt i lägenheten.
marvärmen är inne på sin andra vecka eller så. Det har
Om en friskluftsventil stängs förstör man ventilationen också visat sig att man kan vänja sig vid att hälsa på
även för sina grannar.
annat sätt än att skaka hand. Pandemin tvingade fram
det.
Nytt datasystem
Det nya normala att hålla distansen till våra med
FRIBO byter fastighetssystem. Bland annat kommer
människor är dock lite svårt att riktigt vänja sig vid.
hyresavin att se annorlunda ut och arbetsorder till
Människan är ett flockdjur och de flesta av oss trivs
fastighetsskötarna får ett nytt utseende. Det kommer sä med, och mår bra av, att umgås med andra. Många får
kert att ta ett tag innan vi blir helt bekväma med det nya energi just i mötet med andra människor. De som lever
systemet, så vi hoppas på förståelse.
ensamma riskerar att bli ännu mer ensamma i dessa ti
der av social distansering. Andelen som bor ensamma
Betala på ett enkelt sätt
lär vara störst i Sverige jämfört med resten av världen.
Ha framförhållning när du ska Swisha. Vi kontrollerar
Oavsett om det är pandemi eller inte så tänker jag att
inkomna Swish på morgonen varje dag men det är inte vi inte får glömma bort att bry oss om varandra. Det
säkert att vi hinner ladda på era pengar direkt. Glöm
är inte farligt att hälsa på folk genom att säga hej på
inte att ange ditt lägenhetsnummer när du Swishar.
ett par meters håll, att stanna och prata med
någon när man är ute och promenerar, att
Ny logotype
skicka en julhälsning, att ringa en gam
Vi har uppdaterat vår logotype. Blomman är kvar som
mal vän osv. Det finns så mycket vi kan
symbol, men tidigare var den röd och stod i ett fönster. göra för någon annan som kostar så
Blomman är nu befriad från annat runt omkring och har otroligt lite men som skapar ett oänd
fått samma färg som FRIBO-texten, som för det mesta
ligt stort värde.
är skogsgrön.
Det blir jul i år också!
Var rädda om er!
Tid då du kan nå oss på kontoret
Mina varmaste julhälsningar!
Julens telefontider/bemanning på kontoret: Välkommen
Kjell-Ove Sethson, VD
att ringa till oss fram tom den 22 dec sedan tar vi julle
Fristadbostäder
digt och öppnar igen den 29 dec.
Notera att den 5 januari, som är en dag före röd dag,
stänger telefonväxeln kl. 13:00.
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