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Nu får du en egen sida på fribo.nu

For other languages  
go to fribo.nu/translate  
and use

 
Translate

FRIBO har den stora gläd-
jen att ge dig en alldeles 

egen sida. Du kan själv kont-
rollera dina uppgifter, hyres-
avtal och betalningar. Så små-
ningom kommer FRIBO att 
lägga ut notiser till dig under 
”Meddelanden” och ”Aktuellt”. 
På en länk på ”Mina sidor” på  
fribo.nu kommer du att kunna se 
uppgifter om dig som hyresgäst. 
Där står vilket hyresavtal du har 
och betalningsinformation, både  
de avier som du har betalt och de 
kommande.  
Här kan du också uppdatera dina 
kontaktuppgifter som telefonnum-
mer och e-postadress. Snart kom-
mer en länk för tvättstugebokning.

Kontoret på FRIBO 
har stängt 23 dec 

och 7 januari!  

Det blir ditt eget ansvar att söka 
och uppdatera dig. Saknar du 
bankid kan du få ett lösenord av 
FRIBO. 
Har du inga digitala verktyg, så är 
du välkommen att ringa kontoret 
för att uppdatera dina uppgifter el-
ler om du har frågor. 

Ny bostadskö - välj bland 
lediga lägenheter
Den som har anmält sitt intresse 
för att bo hos FRIBO kan regel-
bundet se vilka lägenheter som är 
lediga. Dessa finns under ”Mina 
sidor” på vår hemsida. Där går att 
läsa om bostädernas utseende, läge 
och hyra bland annat. Den som vill 
söka lägenhet ska klicka på ”sök 

 ledigt” och göra en intresseanmä-
lan. Efter sista anmälningsdagen 
meddelar vi om den sökande har 
tillräckligt med kötid för att gå 
 vidare som eventuell hyresgäst. 
Har du inte själv tillgång till digita-
la verktyg eller kan få hjälp av nå-
gon närstående, är du välkommen 
att ringa kontoret och boka en tid 
för att komma in för att få hjälp.

Du kan sitta hemma 
vid köksbordet och 
kolla om hyran är 
betald - och flera 
andra saker.



Ny på jobbet - bara kul
Linnea Larsson är ny-

anställd på FRIBO som 
fastighetsskötar resurs. Hon är 
en positiv och glad tjej, en  
riktig vitamininjektion.
— Jag började som säsongsar-
betare utomhus och planterade 
lökar, klippte häckar och gräs i 
somras. Det är utemiljön jag har 
utbildat mig på. Men nu är jag  
anställd som fastighetsskötare och 
jag trivs jättebra!
Linnea följer än så länge med nå-
gon av de andra fastighetsskötar-
na för att lära. 
— Vi jobbar med underhåll, ren-
sar avlopp och monterar köks-
skåp. Många av våra hyresgäster 
är äldre och kan (mot betalning)  
få hjälp med att exempelvis byta 
lampor.
— Jag har lätt för att lära, så ge 
mig bara lite tid, säger Linnea. 
Jag trivs så bra här på FRIBO. 
Både med kollegor och hyresgäster. 

Smarta  
brandvarnare
Ett test pågår i centrum-

huset för närvarande 
med en speciell brandvar-
nare. Grannsamverkan ska 
ge snabbare hjälp vid brand. 
Tryggheten ska öka och ris-
ken för bränder ska minska.
Om brandvarnaren utlöses 
i en lägenhet kommer gran-
narna i huset att få en signal 
i sina mobiltelefoner. De kan 
komma för att hjälpa till. 
Om det är du som har utlöst 
larmet och det är ”falskt”, 
har du 30 sekunder på dig 
innan det tjuter i grannarnas 
telefoner. Du kan då trycka 
av brandvarnaren (med en 
pinne - inga kliv på stolar 
här!).
Som sagt, detta är en test i 
centrumhuset just nu, men 
FRIBO vill under några år 
utöka systemet till alla  
lägenhetsinnehavare.  

FRIBOs nyaste fastighetsskötare tycker 
det är roligt med alla kundkontakter.

Den lilla kokvrån i Borgstena med 
ny fräsch inredning.

Liten lya med ny inredning 
  I husen i Borgstena finns sex 

små lägenheter på 26 kvadrat-
meter. De består av ett rum och 
kokvrå. 
Nu har en av lägenheterna bli-
vit renoverad och fått egen dusch. 
Hitintills har hyresgästen fått nyttja 
dusch i källaren. Resultatet av reno-
veringen har blivit så bra att nu pla-
nerar FRIBO att även bygga om de 
andra fem lägenheterna framöver.

Hopp om en vår 
 Blomsterfröjd till våren! FRIBO 

har planterat många blomsterlökar i 
höst. Så nu ser vi fram emot när de 
tittar upp till våren.

Bra brandskydd 
 FRIBO prioriterar ett riktigt 

bra brandskydd för våra 

hyresgästers trygghet. Vi har satt 
brandfiltar och brandvarnare i 
alla lägenheter.
Apropå det - tänk på  
alla juleljus! Släck  
dem när du går ut ur  
ett rum.

Tjuvlyssnat på ”stan”:
 Belåten hyresgäst boende på 

Åsbovägen:   Min lägenhet är 
verkligen värd lite högre hyra 
(jämförde med ett av våra äld-
re hus)! Lägenheten har många 
fördelar. Bland annat gick min 
diskmaskin sönder på förmidda-
gen och på eftermiddagen hade 
jag fått en ny installerad.



Vilken julmat serverar vi?  
Möblera om bokstäverna i de lustiga 
namnen så hittar du välkända maträtter!

Lisa Lataram .............................................................

Görn Grisstyr ............................................................

Signar Primas ...........................................................

Lasse Dartböld ........................................................

Ulf Stik ........................................................................

Lina Sjukk ..................................................................

Sten Frans Sosselej ................................................

Ulla K Brött................................................................

Tyra Pingpod............................................................

1. 2. 3. 5.

FRIBOs Kul i JUl!
Fyll i svaren på vårt julkul och skicka/lämna 
till oss. Tävla om ett presentkort på Fristads 
Blomsteraffär. Vi behöver ditt bidrag senast 
9 januari 2022. Ha en riktig god jul och lycka 
till med klurigheterna!

Namn .........................................................................
Adress ........................................................................
Telefon ......................................................................
Fyll i namn och telefon, klipp ur hela sidan 
och lämna eller skicka till FRIBO

4.

5 8 3
4 2 9

7 6 8
2 9 5 3
5 6 2

3 8 2 5
1 9 6 4
8 6 5 4 9 3

7 6

SudokiDessa kryddor hör julen 
till. Vad heter dom?
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 Smått och gott
Bygge av seniorboende har startat

 10 september togs första spadtaget till seniorboen-
det på Prästhöjden. I det huset blir det 29 lägenheter 
och gemensamma aktivitetsytor. I mars 2023 är huset 
klart för inflyttning. Är du eller din sammanboende 
mer än 70 år och vill bo här, så anmäl ditt intresse till 
FRIBO.
Granne med seniorboendet kommer byggfirman 
Järngrinden att bygga två hus. Tillsammans med se-
niorboendet begåvas Fristad med 121 nya lägenheter.

Balkonger färdigrenoverade i Borgstena
 Innan jul har alla balkonger på bostäderna i Borg–

stena blivit färdigrenoverade. Det blev ett lyft för  
husens exteriörer. Vad trevligt det ser ut när alla har  
likadana balkonger och uteplatserna är ”uppröjda”!
Balkongrenoveringarna fortsätter under januari till 
mars på Sik-området.
Vi kommer att komma med ett förtydligande av regel-
verket när det gäller utformning av alla uteplatser.

Tack för svar på hyresgästundersökningen
 FRIBO har tagit hjälp av företaget AktivBo i höst 

för att få reda på i detalj vad som är bra och vad vi kan 
behöva förbättra i vårt arbete med ert boende hos oss.
Svarsfrekvensen i år blev drygt 64 procent, det vill 
säga 2/3-delar av våra hyresgäster har svarat på enkä-
ten. 73 procent av de som svarat har svarat digitalt via 
sms, vilket var en klart högre siffra än för två år sedan. 
Många har blivit mer digitala de senaste två åren med 
andra ord.
Vi har inte fått några sammanställningar om hur ni har 
svarat ännu, men AktivBo hälsar att svaren indikerar 
att ni hyresgäster känner er tryggare i era trapphus och 
att ni tycker att städningen har blivit bättre. Även sköt-
sel av utemiljön verkar ni uppfatta som bättre än för 
två år sedan. Vi kommer delge fler detaljer om resulta-
tet inom ett par månader på fribo.nu. 

Kjell-Ove har ordet 

Finns det liv efter jul?
DDet är onödigt mycket stress innan jul. I alla 

fall är det den uppfattningen man får när 
man lyssnar på hur folk pratar om förberedel-
serna inför julen. Ingen mår bra av stress. 
För allas bästa, inte minst vår egen hälsa, är det en 
god idé att styra om fokus mot den berömda julfri-
den redan innan jul. 
I arbetslivet upplever jag att vi ofta sätter upp 
osynliga målsnören vid två tillfällen på året - som-
marsemestern och jul. Vid planering och beställ-
ning av jobb på hösten så hör det till att någon sä-
ger: ”Vi siktar på att vara klara till jul.” 
Ibland får jag för mig att vi människor är pro-
grammerade att tro att livet blir annorlunda efter 
jul. Lite skämtsamt brukar man säga att grisen 
inte tror på liv efter jul. Som människa borde det 
rimligen vara annorlunda. Vilket är ditt fokus? Att 
överleva julen eller att njuta av den?
Kanske är det traditionerna kring julen som skapar 
krav? Hoppas du inte fastnar i sådana tankemäs-
siga krav och måsten. Den enkla frågan: ”Vad är 
viktigast med julen?” kan vara värd att ställa. 
Några extra helgdagar att se fram emot känns bra 
tycker jag. Dofterna, smakerna, ljusen och över-
raskningarna gör julen speciell. 
I år hoppas jag vi får en jul med extra mycket ge-
menskap och varma ord.

Önskar dig en fridfull jul! 
Kjell-Ove Sethson, VD Fristadbostäder


