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Protokoll fört vid ordinarie i Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubb den 12 oktober 2018. 
 
 
Antal deltagare: 25 st. 
 
Gäster:  ----- 

  
Dagens ämne: Uddevallahem  
 
Föredragshållare: Thomas Aebeloe  
 
Nästa vecka:  Stefan Björling, Uddevalla kommun - Vad händer i                   
    Uddevalla centrum! 
 
Nästa möte:  Fredagen den 19 oktober 2018 
 
 
Efter avslutad lunch öppnade vår president Richard Bergström veckans möte. Presidenten 
påminde/informerade kort om följande: 
 
• Möjlighet till deltagande i pilotprojekt arrangerad av Rotary i Göteborg. Anmälan till 

detta genom Presidenten.  
• Vidare förfrågades om ytterligare två sponsorer till klubbens jullunch den 14 december 

där Jan Lundblom direkt anmälde sitt sponsrande. Presidenten tar upp frågan igen för att 
finna den tredje och sista sponsorn. 

• Uddevalla-Skansen Rotaryklubb inbjuder till After Work på Pub 1803 nästa fredag         
den 19 oktober. 

• Till 40-årsfesten den 10 november är just nu 16 personer anmälda. Emotses tacksamt 
anmälningar så snart som möjligt och absolut senast den 18 oktober. 
 

I tillägg informerades ytterligare enligt nedan: 
 
• Björn Tellow informerade om att det behövs nya inloggningar till vår uppdaterade 

hemsida. Har ni inget eller glömt lösenord, tryck då på ”Glömt lösenord”  så erhålls ett 
nytt. 

• Britt-Inger Berntsson påannonserade att hon nu tar emot beställning på renkött. 
Levereras i slutet av november och i omfattning av 15–23 kg. Kalvköttet är styckat, 
vakuumförpackat och fryst. Pris i år 143 kr/kg. 

 
Uddevallahems VD Thomas Aebeloe inledde med att berätta att han har 80 medarbetare, 
förvaltar 86 fastigheter med totalt ca 9 000 boende. Omsättningen beräknas bli 310 miljoner 
kr. för 2018 och fastigheternas marknadsvärde är 3,6 miljarder kr. Soliditeten ligger på 19,2 
%. I bostadskö står 13 500 personer varav ca 10 % är s.k. aktiva. Omfattning av lediga 
lägenheter ligger på låga 0,05 % vilket egentligen endast menas omflyttning av befintliga 
hyresgäster.  
 



Från 1 januari i år har en omstrukturering av organisationen inom Uddevallahem skett. Idag 
finns tre chefer med var sitt ansvarsområde arbetande direkt under VD Thomas Aebeloe.    
De tre är Linda Samuelsson - administrativ chef, Ronny Bohm - fastighetschef och Mikael 
Måneling - förvaltningschef. 

 

Uddevallahem som är en stiftelse arbetar efter en affärsplan för åren 2016-2020. Uppdraget 
är att nyproducera ca 40 lägenheter/år, stamrenovera ca 100 lägenheter/år och att ge en 
avkastning på ca 7 %. I dagsläget ligger avkastningen de facto på ca 11 %. 
Uddevallahem arbetar nästan uteslutande med fastigheter och fastighetsutveckling i s.k. A-
lägen och endast efter moget övervägande i s.k. B-läge. Marknadsvärdet sätter lägesklassen. 
Exempel på ett lyckat projekt i B-läge blev Kv. Rudan på Tureborgsvägen 23. Ett 
nyproducerat hus med 47 lägenheter fördelade på 1- och 2-rumslägenheter. Uthyrningen av 
dessa 47 lägenheter tog 38 minuter, vilket torde vara rekord i Uddevallahems historia. 
 
Pågående och snart slutfört projekt är Kv. Eol som görs i samarbete med Länsförsäkringar. 
Totalt 78 lägenheter och 12 LSS-boende inryms i fastigheten. Dessutom flyttar inom kort 
Länsförsäkringar sitt kontor hit vilka kommer att uppta hela bottenvåningen i fastigheten. 
 
Med inflyttning 2019 pågår KV. Sundberg. En fastighet om 14 000 m2, med 26 hyreslägen-
heter och lokaler för Uddevallahems nya kontor. I kvarteret ingår även HSB med 
bostadsrättsföreningen Valencia om 43 bostadsrättslägenheter och parkering i garage. 
 
När Thomas Aebeloe blickar framåt berättar han vidare om Strömstadsvägen, (fastigheten 
utanför Kullgrens Enka), där det planeras för 4 000 BTA med 64 lägenheter fördelade som  
1- och 2-or. Ett loftgångssystem möjliggör ett mindre antal hissar och balkongernas växelvisa 
placering bidrar till mer ljusinsläpp i lägenheterna. 80 % av fastigheten kommer att kunna 
nyttjas som debiterbar yta. 
 
På Västra Skogslyckan med 270 lägenheter planeras och förbereds stambyte. Hyresgäster i 
hus för hus och trapphus för trapphus kommer att erbjudas ersättningslägenheter under det 



att deras lägenhet renoveras. Planeras vidare påbyggnad på befintliga fastigheter med två 
våningar, förmodligen byggda i prefabricerade moduler då det visat sig att fastigheternas 
grundläggning klarar detta. Förändringen medför att området utökas med 110 lägenheter 
och att fastigheterna förses med hiss. 
 
Fastigheten Krummedike 16/17, belägen högt upp på Kungsgatan, (gamla Rör & Värme AB), 
har köpts av Uddevallahem och det projekteras för bevarande av delar av fastigheten samt 
nybyggnation av två huskroppar. 
 
Thomas Aebeloe avslutar med att berätta att största utmaningen framåt i tiden ligger på de 
norra stadsdelarna. Ett område med 840 lägenheter där det behövs ett nytänkande kanske 
tillsammans med samarbetspartners. Framtiden får utvisa. 
 
Vår president avslutade efter detta mötet och önskade alla en trevlig helg. 
 
 
Vid pennan:   
 
Leif H. Karlsson 
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