
Karl-Erik, 89, en trogen 
fotbollssupporter.

Degerforsbyggen
fyller 60 år!

Satsar på fler ladd
stolpar och elbilar.

1962 – 2022



2

Karlskoga

Alltjänst AB
Roxx Communication Group
0492-793 00  |  www.roxx.se

Produktion: Roxx Communication Group, www.roxx.se.

Ansvarig utgivare: Rickard Erhard . Projektledare: Stefan Andersson.  
Texter: Joakim Löwing. Foto: Peter Ericsson. Mediasäljare: Anna-Lena Englund. 
 Annons original: Roxx ateljé. Grafisk form: Niklas Wrångberg.  
Tryck: Åtta 45, 2022

DEGERFORSBYGGEN är stolta över sin långa 
 historia – men vill ännu hellre blicka framåt.

– Vi har i dag drygt 800 lägenheter i vårt 
bestånd, vilket är en kostym i bra balans med 
hänsyn till efterfrågan på vår bostadsmarknad. 
Vår hittills låga vakansgrad ger oss ekonomiska 
förutsättningar att jobba långsiktigt med vårt 
fastighetsbestånd, framhåller Rickard Erhard.

Bolaget har satt upp en affärsplan fram till 
2026 – med fokus på de tre aspekterna ekolo-
gisk, ekonomisk och social hållbarhet.

– När det gäller ekologisk hållbarhet har 
vi satt som mål att vara fossilfria till 2030 och 
minska vår energianvändning. Ekonomisk 
hållbarhet handlar om att stå på egna ben och 
långsiktigt öka vår soliditet, Degerfors kom-
mun ska inte behöva kliva in och med skat-
tebetalarnas pengar stötta vår verksamhet. 
Här har vi utmaningar, till exempel att åtgärda 
vårt uppdämda behov av rotrenoveringar och 
sedvanligt fastighetsunderhåll. 

– Vad avser social hållbarhet vill vi utveckla 
vår kunddialog så att våra hyresgäster upp

Rickard leder 60åringen 
vidare framåt
Degerforsbyggen AB firar 60årsjubileum. Det firar vi bland annat 
med att ge ut denna jubileumstidning för att visa vad vi gör och 
vad som är på gång. 

– Vår vision är ”en hållbar värd för en attraktiv kommun” med 
nyckelord som hållbarhet, trygghet, mångfald och engagemang, 
säger VD:n Rickard Erhard.

lever i högre utsträckning att de har möjlighet 
att vara med och påverka utvecklingen i sitt 
bostadsområde. För att kunna tillhandahålla 
bra bostäder till våra hyresgäster behöver vi 
också duktiga och engagerade medarbetare 
som trivs att jobba hos oss.

Som många andra företag befinner sig 
Degerforsbyggen mitt i en stor digitalise-
ringsresa. Allt för att hänga med i tiden, att 
göra livet och vardagen enklare för både sina 
boende och anställda.

– Sedan drygt ett år tillbaka har vi lanserat 
ett nytt marknadssystem som möjliggör att 
våra hyresgäster kan, när det helst passar 
dem, utföra olika ärenden som till exempel 
att ladda ner sin hyresavi eller göra en fel an
mälan. Marknadssystemet har även möjlig-
gjort att det numera är mycket smidigare att 
samla köpoäng och söka bostad hos oss.

Rickard tillträdde som VD 2017 och trivs 
väldigt bra – både i företaget, med kollegor 
och i kommunen.

– Det finns en stark framåtanda hos oss 
och det är både spännande och utmanande 
med ett så brett spann av olika typer av 
fastigheter. På Degerforsbyggen förvaltar vi 
inte bara bostäder, utan även  kommunens 
egenägda offentliga fastigheter och vårt 
 systerbolag Degerfors Industrihus AB:s 
 industrifastigheter. Man kan säga att vi håller 
på med de allra flesta typer av fastigheter som 
finns i Degerfors kommun.

 – Jag är övertygad om att vi har en positiv 
och intressant resa framför oss, ler Rickard 
Erhard.

SNABBA FAKTA OM 
DEGERFORS BYGGEN

Bildades den 12 mars 1962. Målet var att inom 

Degerfors kommun förvärva, uppföra och 

förvalta bostadshus med tillhörande affärs

lägenheter och kollektiva anordningar.

Den totala marknaden för hyresrätt i 

 Degerfors kommun i dag är cirka 1 530 – 

Degerforsbyggen äger 54 procent av dessa. 

Däribland 835 bostäder, 127 lokaler, samt 579 

garage/carport/bilplatser.

Antal anställda: 16.

TIDSLINJE

1962 – bildades AB Degerforsbyggen

1978 – blev Riksbyggen delägare till 40  procent 

och svarade för ekonomisk och teknisk 

 förvaltning

1996 – upphörde Riksbyggens ekonomiska 

 förvaltning och kommunen tog över ägandet

1996 – registrerades Degerforsbyggen AB

1998 – upphörde Riksbyggens tekniska 

 förvaltning

2003 – bildades ett nytt affärsområde, 

 kommunfastigheter

2022 – Degerforsbyggen AB firar 60 år

Rickard Erhard, VD

1962 – 2022
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FRÅNSETT OMRÅDESVÄRDARNA Linda Dahl och 
Viktor Eriksson från Degerforsbyggen, ingår en 
boendeutvecklare från Hyresgästföreningen 
och två medlemmar ur den lokala Hyresgäst-
föreningen i Degerfors i utvecklingsgruppen.

– Det handlar om att få information om 
vad våra hyresgäster tycker och tänker. Vi 
försöker tillmötesgå hyresgästernas önskemål, 
det kan till exempel vara en grupp grannar 
som grillar ofta och vill ha en fast grill på en 
gemensam uteplats eller något annat avsett 
för våra gemensamhetsytor, säger Linda.

Utvecklingsgruppen har möte en gång 
varannan månad – och arrangerar även fem-

Utvecklingsgruppen vill 
förverkliga boendes förslag
I samarbete med Hyresgästföreningen har Degerforsbyggen 
en utvecklingsgrupp – som snappar upp och främjar idéer 
från  hyresgästerna.

– Vi tar gärna emot önskemål och synpunkter som vi för-
söker att förverkliga, säger områdesvärden Linda Dahl.

sex bomöten per år, som fördelas på de olika 
områdena.

– Där bjuder vi in hyresgäster i ett område 
i taget, serverar fika och ger information om 
aktuella saker som är på gång hos oss. Sedan 
får de komma med synpunkter och önskemål, 
som vi tar med oss till utvecklingsgruppens 
möten, menar Viktor.

– Mycket positivt med dessa bomöten 
är att deltagarna brukar vara i så blandade 
åldrar. Både ungdomar som precis flyttat 
hemifrån, barnfamiljer och äldre. Det blir bra 
 diskussioner och stärker grannsämjan, lyfter 
Linda fram.

Sofie Martin
ÅLDER: 30 år.
FAMILJ: Fästmannen Matti och hunden 
Melvin.
BOR: I ett hus i Degerfors.
INTRESSEN: Vara ute i naturen, mat-
lagning och fina sommarkvällar.
BÖRJADE PÅ DEGERFORSBYGGEN: I april 
2022.
JOBBAR SOM: Ekonomi & administrativ 
chef.
DET BÄSTA MED JOBBET: Att det är så 
varierande och lärorikt, samt att jag har 
goda möjligheter till påverkan. Arbets-
kompisarna är jättebra, vi har en härlig 
stämning på företaget.

NYA MEDARBETARE

Philip Eriksson
ÅLDER: 26 år.
FAMILJ: Gift med Malin.
BOR: I en lägenhet i Karlskoga.
INTRESSEN: Träna styrkelyft, umgås med 
min fru och mina vänner.
BÖRJADE PÅ DEGERFORSBYGGEN: I maj 
2022.
JOBBAR SOM: Fastighetsskötare.
DET BÄSTA MED JOBBET: Att det är ett 
mycket varierande arbete och kul att 
arbeta med kroppen. Vi är fem fastighets-
skötare på företaget och fungerar riktigt 
bra ihop. Det är en skön stämning och 
trivsel.

Linda Dahl och Viktor Eriksson är områdesvärdar som ingår i 
utvecklingsgruppen och deltar i bomöten med hyresgäster.
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0586-241717 
Storängen, Karlskoga 

1974 VAR ÅRET då Richard Nixon avgick 
som president i USA efter den så kallade 
 Water gateaffären, ABBA vann Eurovision Song 
 Contest med ”Waterloo” och den populära 
 serien ”Albert och Herbert” hade premiär på 
SVT.

Men också året då Esko Viinikka flyttade 
in i en av Degerforsbyggens lägenheter på 
Letälvsvägen – följt av Lilian Berlin och Lars 

Bjurbäck året därpå.
– Det var med andra ord några år sedan och 

här sitter vi nu, kulturminnena, skrattar Lillian, 
82 år.

– Vi var fyra olika familjer på Odelbergs-
vägen som kände varandra och umgicks. När 
de här lägenheterna släpptes bestämde vi oss 
samtidigt för att flytta hit, berättar Lars, 85 år.

Den natursköna miljön med inbjudande 

 Letälven slingrande nästan hela vägen till 
husen var helt enkelt för svår att motstå.

Genom åren har det blivit många dopp i 
vattnet.

– Förr badade jag ofta och det är härligt att 
bo så nära älven, framhåller Esko, 84 år.

– Dessutom är husen väldigt vackra, vårt 
är byggt redan 1915 och är viktigt att bevara, 
tycker Lillian.

Kräftskivor och grillfester har det också 
varit en hel del av – då gemenskapen mellan 
 grannarna är mycket god.

– Mest kontakt har jag med de andra hyres-
gästerna i huset jag bor, som till exempel Lars. 
Det har varit väldigt skönt att ha vänner och 
bekanta så nära speciellt i år, då min man gått 
bort. Då behöver man inte känna sig så ensam, 
menar Lillian.

Alla tre trivs inte bara bra med läget – utan 
också med Degerforsbyggen som bostads bolag.

– Jag har i alla fall inga planer på att flytta, 
det är väldigt fint här och har ju också mycket 
bra grannar, säger Lars och de andra nickar 
instämmande.

Det är inte svårt att 
förstå varför Lillian 
Berlin, Lars Bjurbäck 
och Esko Viinikka 
har bott nästan 50 
år i varsin lägenhet 
på Letälvsvägen.

– Här är så 
 underbart med fin 
natur, älven alldeles 
bredvid och vackra 
hus, framhåller de 
alla tre.

De har bott nästan 50 år 
i samma lägenhet

Lars Bjurbäck, Esko Viinikka och 
Lillian Berlin har bott i samma 
lägenheter i sex olika decennier.

De vackra husen på Letälvsvägen 
byggdes i början av 1900-talet.
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www.angtvattbilen.se 
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Hyresgästen Karl
Erik bidrog även till 
 fotbollsmålningen
Den trogne fotbollssupportern  hyresgästen Karl
Erik Pettersson, 89, skänkte i fjol tre miljoner 
 kronor till sitt älskade Degerfors IF.

Ur hans stora samling av klubbsouvenirer av
bildades ett par spelarstrumpor från säsongen då 
laget tog SMsilver 1963 – i muralmålningen på 
gaveln av Medborgargatan 814, som man i folkmun 
även kallar ”100metern”.

VAD SYMBOLISERAR DEGERFORS mer än bruksortens klassiska fotbolls-
klubb Degerfors IF med alla sina fantastiska profiler genom åren?

När Degerforsbyggen och kommunen under 2021 önskade höja 
intrycket av den centrala genomfartsleden blev det ett givet inslag – där 
konstnären Christofer ”Sagie” SiwertzSvedjeby fick i uppdrag att måla 
en muralmålning med fotbollsmotiv på gaveln av 100metern.

– Vi ville hylla föreningen och fotbollen på något sätt och det 
blev ett väldigt fint resultat. Kul att kunna ta hjälp av en hyresgäst i 
 processen. KarlErik Pettersson har bott många år hos oss och han 
hade ett par spelarstrumpor som är desamma som laget hade under 
 säsongen 1963  då de vann SMsilver och satte nytt publikrekord med 
21 065 åskådare. Dessa målade konstnären av, berättar Degerfors
byggens VD Rickard Erhard.

89årige KarlErik har följt klubben på nära håll ända sedan 
barnsben och hejat fram de rödvita ett oberäkneligt antal gånger på 
 hemmaarenan Stora Valla.

– Jag var bara sex år när jag gick på min första match och sedan var 

jag såld. Det 
var så roligt att 
titta och jag har 
så många roliga 
minnen genom åren. 
Trots att jag har lite svårt 
att gå brukar jag se en del 
matcher på plats än i dag, de andra kollar jag på tv i stället, ler han.

Efter att förra året ha skänkt den enorma summan tre miljoner 
 kronor till favoritföreningen i sitt hjärta, har KarlErik en fast stol på 
arenan resten av sitt liv.

– Att DIF betyder otroligt mycket för mig ser alla som hälsar på i min 
lägenhet. Där är det så fullt av souvenirer att många undrar om det inte 
är svårt att hålla rent, skrattar han. Först hade jag skrivit in att skänka 
pengarna till klubben i mitt testamente, men då hade jag ju missat 
reaktionerna efter min gåva.

Konstnären Christofer – med artistnamnet Sagie – bor i Jönköping, 
men är värmlänning från Karlstad från början. Han åker runt i landet 
och gör muralmålningar på fasader.

– Hyresbolag vill ha sådant som många gillar, därför blir det ofta 
djur och naturmotiv. Men Degerfors är ju känt för sitt fotbollslag, 
som uppskattas väldigt mycket i bygden. Det var en rolig målning att 
göra – och jag fick massor positiv respons av förbipasserande. Eftersom 
spelare kommer och går valde jag att enbart fokusera på spelet utan 
några ansikten, förklarar han.

Karl-Erik Pettersson vid fotbollsmålningen på gaveln av 100-metern.

Logoutseende
på vit bakgrund

Logoutseende
på färgad bakgrund

Logoutseende
på svart bakgrund
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Kåre och Mona-Lisa var 
först ut med laddstolpe

DEGERFORSBYGGEN arbetar aktivt för hållbarhet 
ur flera olika perspektiv och hjälper gärna sina 
hyresgäster att också agera klimatsmart.

Något den installerade laddstolpen hemma 
hos Kåre Andersen och MonaLisa Hansen är 
ett tydligt exempel på. De bor på Mor Marias 
Gata i området Kanada vackert beläget alldeles 
intill Letälven.

– Eftersom vi inte äger vår lägenhet kunde 
vi inte få något rotavdrag för grön teknik och 
därför var det toppenbra att Degerforsbyggen 
kunde hjälpa oss med inköp och installation. 
Kostnaden delas upp på flera år och läggs 
på hyran så att den fördelas på ett bra sätt, 
framhåller Kåre.

Hyresgästerna Kåre Andersen och MonaLisa  Hansen köpte en ladd
hybridbil i januari och hörde av sig till Degerforsbyggen med önskan 
om en laddstolpe på garageuppfarten.

Bara ett par månader senare blev den verklighet – och det är något 
de är väldigt nöjda över.

De köpte sin Kia laddhybrid i slutet av 
januari och i början av maj var laddstolpen 
på deras garageuppfart uppsatt och klar att 
använda.

– Skönt att slippa den tillfälliga lösningen 
med en kabel från ett eluttag inne i huset 
genom köksfönstret ut till bilen. Nu känns det 
säkert och tryggt att ladda, ler MonaLisa.

De är mycket nöjda över bemötandet och 
hanterandet av bostadsbolagets personal.

– Vi kan verkligen rekommendera andra att 
satsa på en hybridbil. Den minskar kostnader 
för både drift, försäkring och skatt rejält, tipsar 
Kåre.

Parets laddstolpe var den första historiska 

som Degerforsbyggen låtit installeras hos en 
hyresgäst. Sedan tidigare fanns fyra ladd
stolpar till bolagets fyra egna elbilar på gården 
utanför kontorslokalerna.

– Vi är bara i en startprocess än så länge, 
det kommer att hända mycket framöver och vi 
är i full gång att anlägga sju laddningsplatser 
för våra hyresgäster på Storgatan 25, berättar 
projektledaren Karl Lindberg.

– Nyttjandet av dessa kommer vi sedan 
att utvärdera vartefter och besluta hur vi går 
vidare, tillägger den tekniske samordnaren 
Andreas Wall.

Degerforsbyggen lägger mycket kraft på att 
följa Klimatinitiativet – Sveriges Allmännyttas 
upprop för att minska utsläppen av växthus
gaser. Målet är att de allmännyttiga bostads
företagen ska vara fossilfria senast år 2030 och 
att energianvändningen ska minska med 30 
procent i jämförelse med siffrorna för 2007.

– Vi har köpt in ett nytt digitalt program 
som läser av all energi i våra fastigheter, där 
tanken är att vi ska hitta vilka energibovar som 
finns och jobba för att sänka dessa, berättar 
Andreas.

– Det känns viktigt att vi som bostadsbolag 
sätter ribban och går i bräschen för arbetet 
med frågor som rör hållbarhet och miljö, 
 menar Karl. Är du hyresgäst hos Degerfors
byggen och intresserad av att ha en laddstolpe 
hos dig är det bara att ta kontakt med oss!

Kåre Andersen demonstrerar sin 
laddstolpe, som han fick monterad 
och installerad av Degerforsbyggen 
på garageuppfarten hemma.

Degerforsbyggen 
 strävar efter att bli helt 
fossilfria. För tillfället 
har företaget fyra el-
bilar, som ska bli fler.

1962-2022

Tel. 0586-322 00 • stadtjanst-varmland.se

Vi firar 
60 år!
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Degerforsbyggen är nytänkande även när det gäller 
ny teknik – och har skaffat sex drönare.

Dessa både minimerar  risker och minskar 
 kostnader vid  rondering av tak och fasader.

NÄR DET SURRAR I LUFTEN över Degerforsbyggens fastigheter behöver 
det nödvändigtvis inte vara någon irriterande insekt – utan kan lika 
gärna vara en av bostadsbolagets förtjänstfullt arbetande drönare.

De kallas även för obemannade luft farkoster eller UAV (engelska 
 unmanned aerial vehicle)  ett samlingsnamn på motorförsedda luft

fartyg utan pilot ombord som kan flyga autonomt eller fjärrstyras.
Degerforsbyggen har totalt sex stycken drönare, fyra små och två lite 

större – som mestadels  används vid rondering av tak och fasader.
– Det kan vara allt från att kontrollera att allt är helt, att takpannorna 

ligger rätt och att det inte är en massa skräp i hängrännorna. Man kan ta 
bilder och zooma in för att se noga, förklarar lokalvärden Johan Persson.

– En stor fördel vid användandet av dessa är att vi kan stå på marken 
och manövrera i stället för att hyra in en skylift och själva ge oss upp 
längs med fasader och på tak. Det minskar med andra ord både risker 
och kostnader, poängterar elektrikern Andreas Sandvall.

Använder 
gärna ny 
teknik

Johan Persson och Andreas Sandvall använder mer än gärna företagets drönare.

DIN LOKALA SÄKERHETSLEVERANTÖR 
I DEGERFORS

forsaljning@qsecurity.se / 010 516 75 00 



Uppsving på Medborgargatan 
efter trygghetsprojekt

CENTRALA MEDBORGARGATAN – med bland an-
nat den så kallade 100metern (nummer 8 till 
14) och 50metern (nummer 6) – hade tidigare 
problem som skapade oro bland hyres gästerna.

– Det var allt från spring och inbrott 
i  källarna till oreda i soprummen, berättar lokal-
värden Johan Persson.

Från en del stök med bland annat källarinbrott – till ett område 
som lockar nya hyresgäster.

Degerforsbyggens satsning att rusta upp och trygghetssäkra 
husen på Medborgargatan 6 till 14 har gett ett positivt resultat.

Detta var förstås av högsta vikt för 
 Degerforsbyggen att sätta stopp för – så att alla 
kan känna sig trygga och säkra i sitt bostads
område.

Med start från 2019 har en rad olika åt
gärder satts in – både för säkerheten och 
för att höja intrycket i och kring husen på 

 Medborgargatan 6 till 14.
– Vi började med att byta ut till stål

dörrar i källaringångar – samt installerade ett 
 passagesystem med taggar för att komma in i 
samtliga entrédörrar, förklarar områdesvärden 
Linda Dahl.

Samtliga portar och även baksidorna med 
källaringångar rustades upp med ny, betydligt 
starkare belysning än innan.

– Den nya belysningen lyser upp baksidorna 
av husen där garage, parkeringar och soprum 
finns – och den lyser upp på ett helt annat sätt 
än förut. Det gör att våra hyresgäster och andra 
personer vågar röra sig mer där även när det 
är kolmörkt ute, berättar elektrikern Andreas 
Sandvall. Att varje armatur fick LEDlampor 
ökade även energibesparingen rejält – och 
förbrukar 25 i stället för 50 kilowatt.

Resultatet efteråt talar sitt tydliga språk.
– Det är betydligt färre källarinbrott och 

mindre spring i källarna. Dessutom har den 
nya belysningen bidragit till att hyresgästerna 
 känner sig tryggare i utomhusmiljöerna. Vi 
 känner att vi är ett steg på vägen, framhåller 
Johan Persson.

– Vi har en ökad inflyttning och nästan inga 
vakanser i lägenheterna längre – till skillnad 
mot tidigare. Det är kul att se att åtgärderna 
uppskattas, tillägger Linda Dahl.

Degerforsbyggen har tillsammans med 
polisen bjudit in boende till informations
möten för att få synpunkter och önskemål från 
hyresgästerna.

– Där pratade vi även om exempelvis 
grannsamverkan för att motverka inbrott och 
annat. Det är enormt betydelsefullt för oss att 
hyresgästerna både trivs och inte minst känner 
sig trygga där de bor. Annars ska de inte tveka 
om att höra av sig till oss, betonar Linda Dahl.

Den nya belysningen i husen 
på Medborgargatan är 
betydligt starkare och mer 
klimatsmart än den förra.

Linda Dahl, Andreas Sandvall och Johan Persson på 
 Medborgargatan utanför 100-metern. Här har Deger-
forsbyggen satt upp ny belysning för att öka tryggheten.

Kundtjänst & uthyrning: 0586485 50
Felanmälan: 0586485 50
Fastighets & störningsjour: 0586636 00 
(Endast akuta ärenden under kvällar, nätter 
och helger)
Besöksadress: Storgatan 18, 693 33 Degerfors
Postadress: Box 16, 693 21 Degerfors
info@degerforsbyggen.se
www.degerforsbyggen.se

1962 – 2022


