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Vad är viktigt i livet? Egent-
ligen?
- Jag har gjort min tid i hus. 
Det är underbart att gå vi-
dare, hyra sin bostad och få 
tid över för annat i livet, säger 
Lena Blom, hyresgäst hos Älv-
karlebyhus.

Hyresrättens fördelar är många. Att 
hyra sin bostad ger såväl ekonomisk 
som praktisk frihet. Du som hyres-
gäst slipper binda kapital och har 
friheten, oavsett konjunkturläge, 
att fl ytta med tre månaders varsel. 

- Vi märker att många föredrar att 
betala för friheten att slippa skotta 
snö, bevaka elmarknadsavtal, kall-
svettas över ränteutvecklingen eller 
betala oväntade husreparationer 
med semesterkassan, säger Eva 
Henebäck, vd AB Älvkarlebyhus.

Fler borde våga
Hyresrätten som upplåtelseform är 
fl exibel och bekymmersfri vilket 
passar de fl esta i livets alla skeden: 
ungdomar, barnfamiljer, medelål-
ders, ensamstående och äldre.

Lena Blom bor idag i en av Älv-
karlebyhus 1100 lägenheter. Hon 
hyr dessutom lokaler för sitt före-
tag. Lena och hennes man Matts vet 
vad det vill säga att inte bli av med 
ett hus man vill sälja:

- Det tog nästan ett år för oss att 
sälja vårt hus, inte för att det inte 
fanns köpare utan för att de i sin 
tur skulle kunna sälja sitt. Det är 
så skönt gå vidare i livet. Nu har 
jag och min man en nyrenoverad 

Ta chansen – hyr dig fri
och fräsch lägenhet med min 18-
åriga dotter som granne med egen 
liten lägenhet. Det kan inte bli 
bättre. Med vårt nya sommarställe i 
Gårdskär har vi allt vi behöver utan 
att slippa oket med husarbete. Jag, 
som jobbar med friskvård, är över-
tygad om att fl er borde våga släppa 
taget och göra det lite lättare för sig 
i livet. Jag känner mig fri i min hy-
resrätt.

Ett telefonnummer räcker
För att ytterligare stärka servi-
cen för företagets hyresgäster har 
Älvkarlebyhus nyligen satt en ny 

organisation i drift. Tanken är att 
förenkla för hyresgästerna och ef-
fektivisera underhåll, skötsel och 
uthyrning.

- Nu får alla hyresgäster en in-
gång till oss. Ett telefonnummer, 
026-833 50, där vi hanterar alla 
ärenden: från droppande kranar till 
kontraktsskrivning. Våra Bovärdar 
lotsar sedan uppdragen vidare.

Genom att gå från områdesinde-
lat till funktionsindelat ansvar spet-
sas kompetensen i företaget, alla får 
likvärdig behandling, samordnings-
vinster uppnås och det förebyggan-
de arbetet kan effektiviseras.

Massör Lena Blom driver eget företag på Centralgatan i Skutskär. En trap-
pa upp fi nns hemmet. Lena har gjort vad många inte vågar – sålt huset och 
skaffat sig mer tid för nya utmaningar i livet. 

Tel: 026-830 50
bovard@alvkarlebyhus.se

www.alvkarlebyhus.se
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Fakta AB Älvkarlebyhus:

AB Älvkarlebyhus är ett bo-
stadsföretag som bildades 
1949. Verksamheten drevs un-
der lång tid som stiftelse, men 
är sedan 1997 ett aktiebolag. 
Samtliga aktier ägs av Älvkar-
leby kommun.

Älvkarlebyhus är en liten 
organisation med för närva-
rande 25 anställda. ¨Företaget 
förvaltar ca 1 100 lägenheter 
och ett hundratal lokaler samt 
garage och P-platser fördelade 
över kommundelarna Skutskär, 
Älvkarleby, Älvkarleö, Marma 
och Gårdskär. Utöver detta 
fi nns båtplatser vid Bodaån, 
där Älvkarlebyhus hyresgäster 
har förtur vid tilldelningen. Fö-
retaget har även ett fåtal möb-
lerade lägenheter. Företaget 
har även uppdraget att förvalta 
kommunens fastigheter.

Ett speciellt studentboende 
riktat mot studerande vid Hög-
skolan i Gävle fi nns i den norra 
delen av Skutskär.

Garage och motorvärmar-
platser fi nns att tillgå i de fl esta 
av företagets bostadsområden.


