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Grönt i Gyttorp

Här odlar hyresgästerna

I Gyttorp finns sedan snart trettio år ett fält med 
odlingslotter just bakom kvarteret Blomstermåla. 
Det är Norabostäder i samarbete med den lokala 
hyresgästföreningen som har sett till att det åter 
grönskar i bäddarna.

”Från början var det ett projekt mellan Nora 
kommun och Invandrarverket”, berättar 
hyresgästföreningens Elisabeth Hoikkala. ”Det var 
nysvenskar som kom hit i mitten av nittiotalet som 
ville odla sådant de inte hittade i mataffärerna. Men 
efterhand som folk flyttade vidare och andra, inte 
lika intresserade, kom hit så rann det hela lite ut i 

sanden. Sedan, när Leo och jag flyttade hit, runt 
2015, så började vi prata med Norabostäder. Skulle 
vi inte kunna göra någonting här? För då var det en 
familj som började odla på våren, men sedan kom 
någon annan och tog över varpå det blev gruff och 
dålig stämning.” 
Elisabeth skakar på huvudet.

”Men, då föreslog vi i arbetsgruppen från 
Hyresgästföreningen följande: om Norabostäder 
hjälper till att anlägga klart avgränsade 
odlingslotter, och får hit lite jord och får lite 
ordning kan arbetsgruppen ta på sig att sköta 



administrationen av det hela. Skriva kontrakt 
och se till att det sköts. Och så har det blivit. 
Norabostäders hyresgäster här i Gyttorp har 
första tjing på odlingslotterna, och är det så 
att det blir någon lott över får Norabostäders 
övriga hyresgäster anmäla intresse.”

Tittar man ut över fältet kan man bara 
konstatera att det verka fungera riktigt bra. 
Blomkål trängs med rabarber och grönkål 
i bäddarna, och här och var viker grönskan 
undan för blommor i alla möjliga färger. Här 
finns också ett rejält bord där man kan sitta 
och fika, och nytt för i år är en pergola som 
på lite sikt kommer att bjuda på ännu mer 
blomsterprakt.

”Vaktmästarna från Norabostäder är helt 
suveräna. Sådant vi inte själva kan fixa hjälper 
de till med. Vi i arbetsgruppen bidrar på 
vårt vis, och sammantaget leder det till mer 
engagemang från övriga hyresgäster. Visst, 
ibland brottas både boende och fastighetsägare 
med det där klassiska – soprum och tvättstuga, 
men det är inget unikt”, skrattar Elisabeth. 
”Nej, odlingarna har verkligen bidragit till 
ökad gemenskap.”



Du har väl inte missat att vi här på Norabostäder börjat använda 
oss av appen Securifid, för att du som hyresgäst ska veta att det 
verkligen är vi som hör av oss eller kommer och ringer på? Din 
trygghet är prio ett för oss, och det här är ett av leden i det arbetet.

Securifid fungerar som en slags e-legitimation när vi tar kontakt 
med dig. Vid ett telefonsamtal till dig inleder vi direkt samtalet 
med att identifiera oss, via mobilen, så att du som hyresgäst kan 
känna dig trygg i vem det är du faktiskt pratar med. Detta sker 
antingen direkt via Securifids app eller via ett SMS om du inte 
laddat ner appen ännu. Den är helt kostnadsfri.

Appen är inte särskilt krånglig att använda, ett par knapptryck är 
egentligen allt som krävs från din sida. Vi har redan genomfört ett 
antal bomöten där vi visat hur den fungerar. Har du missat dem? 
Ingen fara. Det är bara att stoppa någon av vår personal när du 
ser dem – eller så tittar du in till oss i receptionen på Änggatan 11 
någon gång mellan 07.00 och 12.00 på vardagar så hjälper vi dig!

Din trygghet – prio ett för oss

Här kan du 
ladda ner 
appen!

(iOS)

Här kan du 
också ladda 
ner appen!

(Android)



Hög tid att kolla
brandvarnarna

När mörkret faller på – inte minst nu, 
sedan vi ställt om till vintertid – är vi 
många som tycker det är mysigt med 
levande ljus. Inte minst värmeljus. 
Tänk bara på att aldrig, aldrig lämna 
rummet utan att släcka stearinljusen 
först. Är olyckan framme kan saker 
och ting gå mycket fort. Se också till 
att du har brandvarnare som fungerar. 
Ta för vana att helt enkelt kolla dem en 
gång i månaden för att vara på den säkra 
sidan. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har lanserat en kostnadsfri 
sms-tjänst som påminner dig när det är dags för 
kontroll. 
Du aktiverar tjänsten här: https://www.msb.se/testabrandvarnare

Passa gärna på att ta del av övrig information på sidan. Den bjuder på tips och råd om 
var brandvarnarna bäst bör placeras, samt vilken typ av märkning och klassificering MSB 
rekommenderar.



Helena Sjöblom har så gott som alla 
Norabostäders hyresgäster haft kontakt med 
minst en gång. Det är nämligen nästan alltid 
Helena som svarar i telefon när man ringer. 
Men jobbet att sköta receptionen innebär bra 
mycket mer än att fungera som telefonsvarare. 

Helena småler: ”Det blir en hel del 
administrativt arbete också. Jag sköter bland 
annat det inre underhållet av våra lägenheter. 
Jag är inte ute och besiktar längre – det gör 
Linda. Det har jag gjort i alla år, men nu säger 
höften stopp för att springa i trappor. Ja, och 
sen är jag den som lägger ut information på vår 
hemsida, och inte minst den som hanterar alla 
våra tusentals nycklar till lägenheterna.” 

Helena är uppväxt i Lindesberg, men lämnade 
som 21-åring Bergslagen för Nynäshamn – lite 
grann på vinst och förlust. 

”Jo, jag flyttade själv – det var ingen pojkvän inblandad 
eller så. Men jag lärde känna folk där, fick kompisar, 
och träffade så småningom även min man där.” 

Så småningom började Helena även plugga datateknik, 
programmering och IP-telefoni på Kungliga tekniska 
högskolan i Stockholm, men när hon 2002 avslutade 
studierna där sammanföll det dessvärre med att den s k 
IT-bubblan sprack. 

”Så maken och jag tog vårt pick och pack och flyttade 
till Nora. Jag har min syster utanför Nora, och min 
mamma bodde i Lindesberg. Så blev det. Jag jobbade 

Vems är 
rösten?

något år som datalärare på Masugnen i Lindesberg, 
och sedan fick jag jobb här. Norabostäder sökte folk, 
en bovärd och en receptionist, så jag blev bovärd 
inledningsvis.”

Helena tänker efter. ”Få se … Det måste varit 
2007. Så jag är inne på sextonde året. Jobbet passar 
mig bra – jag är som det kallas en ’blå’ person. En 
organisationsmänniska. Jag älskar Excel-ark, ordning 
och reda, att organisera – att ha koll på allting.”

”Jag är ett kontrollfreak”, fnissar Helena, och tillägger: 
”…och ett teknikfreak, till skillnad från min man. När 
jag en dag går i pension ska jag bli drönarpilot.”



David sitter in 
för Helena

Medan Helena får ordning på den där höften 
som gör det svårt för henne att springa i trappor 
kommer vi att hitta en vikarie för henne i 
receptionen en tid framöver.
David Eriksson heter han, och är inte ett helt 
okänt ansikte för våra hyresgäster. David 
har nämligen säsongsarbetat i omgångar hos 
Norabostäder parallellt med att han pluggat 
ekonomi vid universitetet i Örebro – vilket han 
blev klar med i somras. Han är med andra ord väl 
förtrogen med fastighetsbeståndet, vilket kan vara 
en fördel när man sitter och tar emot felanmälan.

”Jag har koll på fastigheterna och huskropparna, 
sen kan det vara lite sämre bevänt med själva 
adresserna”, medger han. ”Olika system, olika 
namn för samma ställen. Men Nora-Gyttorp är 
ju inte så stort, så jag är inte direkt orolig”, lägger 
han till med ett leende.

David bor även han i Nora, närmare bestämt på 
Soltunet.
”Japp, jag är faktiskt själv hyresgäst hos 
Norabostäder.”

Golf och tennis hör till fritidsintressena, bandy 
förr, samt inte minst fiske. 
”Ja, och alldeles på sistone har jag testat padel, 
med jobbet, för första gången här i Nora. Det var 
kul! Så man kanske fastnar i det också …”



Spara energi – för din egen (och plånbokens skull)

Nu känns det som att hösten är här på allvar. September var mild och fin, men oktober och november har 
bjudit på en och annan frostmorgon. I hela Europa förbereder man sig nu på en tuff period. Kriget i Ukraina 
och sabotaget mot North Stream innebär med största sannolikhet att energipriserna kommer att rusa till sällan 
skådade nivåer. I vårt grannland Finland uppmuntrar sedan några veckor kampanjen Snäppet svalare alla 
finländare att spara energi. Även organisationer och sammanslutningar utmanas att delta och vidta sina egna 
energiåtgärder. Här i Sverige har det ännu inte dragits i gång någon konkret kampanj för att spara energi, men 
det hindrar ju inte att man själv kan börja – utan andra ambitioner än att krympa sin elräkning. Energipriset lär 
knappast sjunka i vinter. 
Här nedan hittar du några tips – du hittar ännu fler på https://energispartips.allmannyttan.se/tips/

STÄLL IN RÄTT TEMPERATUR I KYL OCH FRYS
I kylen rekommenderas +5 grader och i frysen -18 grader. Håll koll genom att sätta in en termometer. 
För varje grad extra kyla ökar du energiförbrukningen med 5–10 procent.

SÄTT LOCKET PÅ KASTRULLEN
Lägger du lock på kastrullen så kokar det upp snabbare. Det räcker med bara lite vatten i botten när du 
kokar ägg, potatis och grönsaker. Maten blir kokt av ångan.

UTNYTTJA EFTERVÄRMEN
Stäng av spisen (om du inte har induktionsspis) och ugnen en stund innan maten är färdig och utnyttja 
eftervärmen. Om du har bakat kan du passa på att laga mat i ugnen efteråt, när den ändå är varm.

TINA FRYST MAT I KYLEN I STÄLLET FÖR I  MICRON
Ska du tina upp mat från frysen? Maten mår bättre av att du tar ut den i god tid och låter den tina i 
kylen istället för i micron. Låt även den varma maten svalna ordentligt innan du lägger in den i kyl eller 
fryser in den.

SLÄCK LYSET NÄR DU GÅR UT UR RUMMET
Många tror att det går åt mer energi för att tända lamporna än att använda dem. Men det stämmer inte! 
Det stämmer inte heller att tändning och släckning snabbt sliter ut lampan i ett vanligt hem.

DRA FÖR GARDINER OCH PERSIENNER PÅ NATTEN
Gardiner och persienner hjälper till att hålla kylan ute, och drar du för dem behåller du värmen i rum-
met. Anmäl alla fönster och dörrar som drar kallt till Norabostäder.

NÅGRA SNABBA TIPS:



Sist men inte 
minst …

När mörkret lägger sig, och 
höstvindarna börjar vina runt knuten, 
vill man ha något som värmer både 
kropp och själ. Det är ju inte alla 
förunnat att ha en egen odling 
som de har i Gyttorp, men även i 
livsmedelsbutiken hittar du en del 
nyskördat – som pumpor, t ex.  
Sjävplockade kantareller smakar 
naturligtvis allra bäst, men även dem 
kan man hitta i butik. (I det här 
receptet funkar till och med de du 
hittar på burk.)

Du behöver:
2 stora gula lökar

4 vitlöksklyftor

800 g pumpa – butternut, muscat 
eller varför inte den lite sötare 
hokkaidon?

2–3 msk smör och en skvätt olja

700 g potatis

300 g kantareller med eller utan 
tratt

150 g fänkål

2 dl gröna oliver utan kärna

1 burk stora vita bönor

1 burk cannellinibönor

2 burkar krossade tomater

1 dl tomatpuré

2 tsk chipotlepasta

1/2 kruka timjan

salt, peppar
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Gör så här:
1. Hacka gul lök och vitlök. Skala och tärna potatis och 
pumpa i centimeterstora kuber. Smält en stor klick smör med 
lite olja i en gryta och ha ner hackad gul lök och vitlök. Låt 
löken mjukna och bli lite genomskinlig utan att ta färg, rör i 
tomatpuré och vänd sedan ner pumpa och potatis. Fräs allt 
under omrörning ett par minuter.

2. Rensa kantarellerna och dela till lagom bitar. Skölj bönorna 
och strimla fänkålen. Ner med det i grytan tillsammans med 
oliverna. Häll i de krossade tomaterna. Rör i tomatpuré, 
chipotlepasta och blanda allt. Repa i timjan och smaka av med 
salt och peppar. Lägg på locket och låt grytan puttra ihop på 
medelvärme i cirka 30 minuter.

Smaklig spis!


