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Vi önskar alla hyresgäster och medarbetare 
en trevlig och avkopplande julhelg och tackar 
för ett fantastiskt 2019.  
Fortinovas roll som samhällsbyggare blir allt 
viktigare, något som inte minst blev tydligt 
när vi nominerades till Årets Företagare i 
Varberg 2019 – bara ett år efter det att vi 
utsågs till Årets Fastighetsbolag. Vi har också 
utsetts till Superföretag för fjärde året i rad.

Vi fortsätter att utveckla vårt engagemang 
på orterna där vi är verksamma. Nöjda hyres- 
gäster är en hörnsten i vår verksamhet. Till-
sammans kan vi skapa goda och hållbara 
boende- och närmiljöer. 

I år skänker Fortinova en julgåva till Fantas-
tiska UnderhållningsBandet, en grupp musi-
ker med funktionsnedsättningar, som spelar 
under ledning av trubaduren Calle Karlsson. 
Fantastiska UnderhållningsBandets verksam- 
het bidrar på ett uppmuntrande sätt till ett 
tryggt och inkluderande samhälle. En verk-
samhet som arbetar i samma anda som vi på 
Fortinova vill göra. 

God jul och Gott nytt år!

Läs mer om Fantastiska Underhållnings-
Bandet på nästa sida u

Engagemang för alla

Framtidens  
boende
Trender kommer och går, men 
stil och kvalitet består. Nu börjar 
vi erbjuda uppgradering till Plus- 
lägenhet, ett modernt boende 
som ger din lägenhet nybygg-
nadsstandard. Pluslägenhet är 
en valfri åtgärd.

Först ut med möjligheten att  
få Pluslägenhet är Varberg. 
Erbjudandet kommer sedan att 
spridas till övriga orter efter 
hand. ■

NYHET!



En fantastisk verksamhet med fantastiska 
människor. Så kan Calle Karlssons beskriv-
ning av det Fantastiska Underhållnings- 
Bandet sammanfattas.

– Varje repetition och varje spelning är lika 
rolig, det händer något oväntat och nytt 
varje gång, säger han.

Calle Karlsson och det Fantastiska Underhåll-
ningsBandet sprider livsglädje och kunskap 
med sin musik, samtidigt som de 
själva har ett beundransvärt 
samhällsengagemang. 

Det började som en 
studiecirkel där Calle 
Karlsson var ledare. Då, för 
drygt 30 år sedan, hade han 
inte med sig något särskilt 
engagemang för personer med 
funktionsvariation. 

I dag är bandet en stor del av hans liv.
– Ibland tror jag att bandet är viktigare för 

mig än för medlemmarna. Jag lär mig 

enormt mycket av dem, särskilt vad gäller 
umgänget med andra människor.  Vi 
normalstörda brukar ha en förmåga att 
krångla till saker och ting, säger han.

Det är medlemmarna själva som bestäm-
mer innehåll och inriktning för Fantastiska 
UnderhållningsBandet. Att skapa en lokal 
variant av Musikhjälpen är en av många 
goda idéer som Calle Karlsson har fått 
förverkliga. Den 13–14 december i år står 

bandet värd för Varberg för Musikhjäl-
pen för tredje gången, med musik 

från glasverandan på Varbergs 
Stadshotell. Fantastiska 
UnderhållningsBandet kommer 
att göra flera framträdanden 
under de 33 timmarna.
– Fortinovas julgåva ska komma 

vårt gäng till godo och investeras i 
bandet. Bland annat vill vi köpa in nya 

trådlösa mikrofoner, och det finns en önskan 
om att åka och se Lotta på Liseberg, säger 
Calle Karlsson.

Musik, glädje och gemenskap

Öppet fibernät 
med Telia
Fortinova har skrivit på ett avtal om öppet 
fibernät för samtliga fastigheter, undanta-
get enstaka mindre hus. Förändringen berör 
både de som har och de som inte har fiber 
sedan tidigare. 

I det öppna nätet kan du som kund  
själv välja bland olika tjänsteleverantörer. 
Övergången kommer att pågå under ett par 
års tid. Riktad förhandsinformation kommer 
att komma från både Fortinova och Telia. 
Om du redan nu har frågor är du välkom-
men att kontakta vår kundtjänst.

Vi välkomnar ny 
medarbetare
Christopher Antonsson är ny teknisk för- 
valtare på Fortinova. Han projektleder alla 
större tekniska reparationer och investe-
ringar.
– Jag tycker om att jobba med stora, lång- 
siktiga projekt. Fortinova är en trivsam 
arbetsplats, med högt i tak och bra samar-
bete över avdelningarna. 

Den första större satsningen som Chris-
topher är inblandad i är Pluslägenheterna, 
som lanseras i vinter. Hållbarhetstänket 
ligger i tiden och allt fler fastighetsägare går 
över till den typen av renoveringar, enligt 
Christopher, som själv bor i hus på Läjet 
tillsammans med sin familj. Då är det inte 
svårt att gissa vad han gör på fritiden.

– Renoverar! Att bygga och inreda är ett 
stort intresse.

UPPKOPPLING

TEKNISK FÖRVALTARE

Calle Karlsson tar emot julgåvan. ”En extra rolig del av vårt hållbarhetsarbete”, säger Richard Jande (th), 
kommersiell förvaltare på Fortinova.



Nya smaker på 
gottebordet 
Sandra, som arbetar i kundtjänst och med 
hyresadministration hos oss, tipsar om 
godaste julgodiset. Det här choklad- 
bräcket slår allt!

Chokladbräck med turkisk  
peppar och dulce de leche
200 g mörk choklad med hallonsmak
10 st turkisk peppar
2 msk dulce de leche (en kolasås utan 
grädde)
Frystorkade hallon

Krossa turkisk peppar i en mortel. Lägg dulce 
de leche i en plastpåse för spritsning.

Smält chokladen över vattenbad, häll sedan 
ut den på ett bakplåtspapper. Bred ut 
chokladen till ett tunt lager.

Spritsa över dulce de leche som prickar och 
streck. Strö ut turkisk peppar och smulade 
hallon. Låt stelna. Bryt sedan i lagom stora 
bräck.

Bästa 
livförsäkringen
När vintermörkret sänker sig är det mysigt 
med levande ljus. Tyvärr orsakar de också 
många eldsvådor. Även elektriska apparater 
kan orsaka brand. Brandvarnaren är den 
bästa livförsäkringen. Det ska ingå brand- 
varnare i alla Fortinovas lägenheter. Om 
brandvarnare saknas i din lägenhet får du 
en av oss utan kostnad. 
n	Kontrollera regelbundet att  
 brandvarnaren fungerar. 
n	Skaffa gärna en brandsläckare och  
 brandfilt, om olyckan skulle vara  
 framme.
n	Släck levande ljus när du lämnar  
 rummet.
n	Dra ur sladdarna till hushållsapparater.  
 Använd disk-, tvättmaskin och tork- 
 tumlare endast när du är hemma. 
n	Tv, datorer och ljudanläggningar och  
 liknande ska ha god ventilation.
n	Se till att hemförsäkringen är betald.

Snöröjning
För att snö ska kunna skottas  
undan så snabbt och effektivt 
som möjligt är det viktigt 
att vi alla samarbetar.
n	Parkera cyklar och  
 mopeder på anvisad plats
n	Plocka undan pulkor och 
 leksaker
n	Du ansvarar själv för att  
 skotta din förhyrda  
 parkeringsplats

BRANDSKYDD

Hyr lokal 
Fortinova hyr ut lokaler från 

Falkenberg i söder till Uddevalla 

i norr. Just nu kan vi erbjuda en 

lokal i centrala Varberg om totalt 

390 kvm, lämplig för restaurang-

verksamhet, samt en lokal om 

463 kvm vid Lugnetrondellen i 

Varberg, lämplig för handel. 

Är du intresserad av att hyra 

lokal av oss? Kontakta Richard 

Jande på 0340-59 25 05 eller 

rj@fortinova.se.

LEDIGT

Värmen i 
din lägenhet
I de flesta av Fortinovas hus är det 
utomhustemperaturen som reglerar 
värmen i lägenheterna. När vädret  
slår om kan det ta några dagar innan  
värmen stabiliseras på rätt temperatur, 
20–21 grader. Om du har det svalare än 
20 grader en längre tid, mätt mitt i 
rummet och trots att inga möbler täcker 
elementen, kan du göra en felanmälan. 

INOMHUSKLIMAT

VINTERVÄDER



Besök oss på webben
Du vet väl om att du kan sköta många av dina kundärenden på webben? 
När du loggar in på fortinova.se får du följande fördelar:

n	Du kan enkelt göra en felanmälan dygnet runt samt se tidigare felanmälan
n	Du får tillgång till dina hyresavier
n	Du kan ändra och uppdatera dina kontaktuppgifter
n	Det finns tips och instruktionsfilmer som hjälper dig att underhålla din lägenhet

KUNDÄRENDEN

www.fortinova.se

Ny organisation i Lilla Edet
Fortinova är ett ungt fastighetsbolag med Varberg som bas. 
Vi vill växa på attraktiva orter längs västkusten, där närhet 
till våra hyresgäster ligger i fokus. Under de senaste åren 
har vi Fokuserat mycket på att expandera i Trestadsområdet 
och vi är stolta över att nu vara största fastighetsägaren i 
Lilla Edet, med 450 lägenheter. Vår ambition är att erbjuda 
ett bra boende för livets alla skeden. 

Vill du arbeta hos oss? Mejla en spontanansökan till  
info@fortinova.se.

Nu gäller nya, 
tuffare regler
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra 
hand måste du ha så kallade beaktans- 
värda skäl, som till exempel studier eller 
arbete på annan ort. Andrahandsuthyrning 
kräver alltid Fortinovas godkännande. 
Blanketter finns på fortinova.se.

Enligt en ny lag får du bara ta ut den 
hyra som du själv betalar. Är lägenheten 
möblerad kan du ta ett påslag på max 15 
procent. Du måste vara folkbokförd där 
du bor. Den som inte följer reglerna kring 
andrahandsuthyrning kan bli återbetal-
ningsskyldig och riskerar dessutom att 
förlora sitt förstahandskontrakt.

ANDRAHANDSUTHYRNING

EXPANSION

Fortinova AB, Norrgatan 10, SE-432 41  Varberg. Tel: +46 (0)340 59 25 50. info@fortinova.se. www.fortinova.se

KUNDTJÄNST
Jul- och nyårsöppet
Under vecka 52 och vecka 1 har kontoret 
öppet alla helgfria vardagar, med  
besöks- och telefontid 08.00–12.00. 

Telefon och e-post
0340-59 25 50, info@fortinova.se

Besökstider
Vardagar 07.00–16.00 
(lunchstängt 12.00–13.00)

Telefontider
Vardagar 08.00–12.00

Kontakt utanför kontorstid
Vid fel av akut karaktär, där människor  
eller fastighet riskerar att skadas,  
når du våra jourarbetare via växeln:
0340-59 25 50. Välj knappval 2 och det 
område som ditt ärende gäller.

Följ oss på 
Facebook

Erbjudande  
om drivmedel
Ladda ner appen Carpay så får du två 
kronor i rabatt per liter drivmedel i 100 
liter när du tankar på Tanka hos Bildepån 
i Varberg, i ett samarbete med Fortinova. 
Carpay är en tjänst som hjälper dig att få 
en överblick över din bilekonomi. 
Ange koden ”100LITER”.

TANKA BILLIGARE


