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“Det ger samhällsekonomiska
vinster eftersom det skapar
möjlighet för äldre att klara sig
i eget boende istället
för att flytta till
särskilt boende.”
mot en mer hållbar kommun. Det här är
en viktig markering från våra politiker
eftersom vi påverkar många
människors liv och livsmiljö. Mitt
mål är att bolagets dagliga
verksamhet ska genomsyras av ett
hållbart tänkande och det kan
handla om allt ifrån att minska
energiförbrukningen och handla
grön el till att skapa sociala
träffpunkter för att våra
hyresgäster ska känna trygghet
och gemenskap.

Sven-Åke Lindberg
VD

Rabatt på biljetter
till Diggiloo!
Torsdagen den 25 juli kommer Diggiloo till
Västervik och Bostadsbolaget erbjuder dig som
hyresgäst att köpa ”I det gröna-biljetter” för
endast 200 kr (ordinarie pris är 395 kr). Biljetten
ger inträde för en vuxen och två barn under 14 år
och innebär plats på gräsmattan, så ta med egen stol eller filt och picknickkorg. Köp
biljetterna i vår Bobutik på Spötorget. Kostnaden för biljetterna lägger vi på din hyresavi.

Rabatt på biljetter
till Fiestival!
Den 28-29 juni äger musikfestivalen Fiestival rum
och Bostadsbolaget erbjuder dig som hyresgäst
att köpa biljetter till rabatterat pris. Vuxen 18-65 år
och ungdom 14-17 år för endast 450 kr. Barn 8-13
år för 100 kr. Barn under 8 år går in gratis med
målsman. Köp biljetterna i vår Bobutik på Spötorget. Kostnaden för biljetterna lägger vi
på din hyresavi.

Bild diggiloo.com

VISSTE DU ATT VI planerar att bygga totalt
150 lägenheter i kommunen de kommande
åren? Vi är igång med byggandet av drygt 100 av
dem just nu. I Gamleby bygger vi 20 lägenheter i
trygghetsboende. Intresset för den typen av boende
har tagit fart sedan vi byggde vårt första trygghetsboende på Rosavilla för fem år sedan och det är ett
koncept med bara vinnare. Det ger samhällsekonomiska vinster eftersom det skapar möjlighet för
äldre att klara sig i eget boende istället för att flytta
till särskilt boende. Och bäst av allt är att det ger
sociala vinster för de äldre som får ett boende med
särskilt fokus på samvaro och trygghet. I Västervik
bygger vi lägenheter på Ekhagen och i Didrikslund
– totalt handlar det om 90 bostäder i parhus och
lägenhetshus. Intresset för de nya lägenheterna är
stort och vi räknar med att alla ska vara uthyrda
när det är dags att flytta in.
Höga byggpriser och statliga regeländringar gör
uppdraget att bygga svårare än det skulle behöva
vara. Å andra sidan är det inte säkert att vi behöver
bygga fullt så många lägenheter som vi och vår
ägare har planerat för. Både vi och kommunen har
justerat ned befolkningsprognosen för de
kommande åren och det är sannolikt så att behovet
av nya hyresrätter är lägre än det verkade för några
år sedan.
Tillsammans med kommunkoncernens övriga
bolag har vi fått ett särskilt ansvar att leda arbetet

A K T U E L LT

NOTISER

Tips från Bobutiken

BOBUTIKENS ÖPPETIDER
Måndag - Tisdag		
Onsdag - Torsdag		
Fredag 		

10.00-18.00
10.00-16.00
10.00-13.00

Fixaren i Västervik kommun

MOBILT BANKID
Med mobilt bankid kan du enkelt logga in på Min sida och
även signera ditt hyreskontrakt.
SMIDIG BETALNING
Tänk på att du kan betala din hyra på ett smidigt sätt via
autogiro eller e-faktura.
BOSTADSKÖ
I Västervik är det stor efterfrågan på hyresrätter och vi har en
kötid på i genomsnitt två till tre år. Nu kan du som fyllt 16 år
ställa dig i vår bostadskö för att samla poäng inför framtiden.
För att vara aktiv i vår bostadskö och behålla dina köpoäng
måste du logga in på Min sida minst en gång per år. Du är själv
ansvarig för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Fixartjänsterna vänder sig till äldre och människor med
funktionshinder. Tanken är att så långt som möjligt förebygga
fall- och halkolyckor i hemmet. Tillsammans med Fixaren kan
du genomföra en säkerhetsrond i ditt hem. Fixaren kan också
hjälpa dig att fästa elsladdar, byta glödlampor, sätta upp tavlor
eller bära ner kartonger från vindsförråd. Fixarens tjänster är
kostnadsfria men du får själv stå för eventuella materialkostnader. Fixaren utför inte tjänster som ingår i fastighetsskötarens eller hemtjänstens arbetsuppgifter.
BOKA FIXAREN
Välkommen att ringa måndag-fredag mellan 07:30 och 08:30
på telefon 0490-25 72 46 för att boka en tid med Fixaren
Benny Söderlund.

Lönande tyckande
Lennart Edberg på Långrevsgatan bestämde sig för att tycka
till i Bostadsbolagets kundundersökning. Det lönade sig.
Belöningen blev en gratis månadshyra.

Lennart vann en gratis månadshyra.

– DET KÄNDES RIKTIGT BRA när det beskedet kom, säger en nöjd
Lennart.
I tre år har han bott på Långrevsgatan och trivs som fisken i vattnet. En
lägenhet på nedre botten och fastighetsskötare som gör ett kanonjobb är två av
sakerna han lyfter fram som extra positivt.
Att delta i kundundersökningen var en given sak för den före detta taxichaffisen.
– Det är viktigt att göra sin röst hörd, det är ju faktiskt våra hus och lägenheter
eftersom det är ett kommunalt bostadsbolag.
Så hur löd då Lennarts åsikter i kundundersökningen? Jo, det handlade om
något som värnar om miljön och som nu är aktuellare än någonsin: elbilar.
”Bygg gärna ut parkeringsplatserna med ett par laddstolpar för elbilar så blir
kanske intresset lite större för elbilar Det kommer ändå att bli nödvändigt i
framtiden. Men då kanske Bostadsbolaget ligger lite före och kanske blir lite
attraktivare”
Bostadsbladet 3

HÅLLBARHET

För att spara på dricksvattnet i kommunen, sker bevattning av
blommor, fotbollsplaner och liknande med vatten från Kvännaren.

Med framtiden i tanken
Energieffektivisering, energioptimering och klimatstrategi. För 30 år
sedan användes inte dessa ord alltför ofta. Tyvärr. Men nu hörs de desto
oftare och Bostadsbolaget jobbar aktivt med ekologisk hållbarhet.
NÄR DET GÄLLER BEVATTNING
av till exempel fotbollsplaner ligger
Bostadsbolaget ganska långt fram. Redan nu
bevattnas en anläggning med vatten från
Kvännaren.
– Det går åt så mycket vatten till det
ändamålet att det är ren galenskap att ta
processat vatten, menar Fredrik Andersson
på Bostadsbolaget. På det här sättet inkräktar
vi inte på dricksvattnet i kommunen och
ytterligare en anläggning ska snart också få
samma sorts bevattning.
Även företagets fordons- och maskinpark är
anpassad för att spara på våra gemensamma
resurser. Allt fler bilar och allt fler verktyg
drivs med el.
– Vi vill självklart gå ifrån bensin och diesel
helt, säger Fredrik.
MILJÖVÄNLIGA
Tillsammans med Västerviks kommun har
Bostadsbolaget en kommunövergripande
klimatstrategi. Och på fler och fler områden
dyker det upp nya sätt att spara på både
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miljö och ekonomi.
– I våra tvättstugor har vi nu maskiner som
doserar tvättmedlet automatiskt och där vi
dessutom använder miljövänliga produkter,
berättar Fredrik Andersson. Vi energi-

“Det går åt så
mycket vatten till
bevattning att det
är ren galenskap att
ta processat vatten”
FREDRIK ANDERSSON

effektiviserar även våra fastigheter med bland
annat LED-belysning i allmänutrymmen,
smartare uppvärmning och bevattning.
Alla kan dra ett strå till stacken och
Bostadsbolagets strån blir bara fler och fler.
– Människor tänker helt annorlunda nu mot
förr, konstaterar Fredrik. Och det är ju tur det!

N Y BYG G E N

Fler etapper
Bostadsbolagets byggprojekt fortsätter och etapp efter etapp blir klar.
– Det är stor efterfrågan på de nya lägenheterna och vi ligger riktigt bra
till i processen, konstaterar en nöjd Susanne Vidvik på Bostadsbolaget.
VID GOLFBANAN på Ekhagen blir
etapp ett färdig efter sommaren och de
tretton lägenheterna om fyra rum och kök är
redan uthyrda.
– Den första etappen består av tolv parhus
och ett singelhus, berättar Susanne. Hälften
av lägenheterna har byggts av Ljunghedens
Bygg och resterande har byggts i egen regi.
Nu riktas fokus mot etapp två som påbörjas
under hösten. Det blir då sammanlagt tolv
stycken treor på 87 kvadratmeter med en
fantastisk utsikt över den vackra Gudingen.
Ett riktigt toppboende med andra ord.
Susanne berättar om ytterligare en etapp
på Ekhagen men den är än så länge inte
projekterad så storleken på dessa lägenheter
är inte klar än.
DIDRIKSLUND
I Didrikslund bygger Bostadsbolaget sammanlagt 50 lägenheter. Etapp ett ska stå klar i
mitten av januari nästa år och består av

fjorton trerummare om antingen 78 eller 80
kvadratmeter. Etapp två är ett mäktigt
femvåningshus som påbörjas när den första
etappen tagit emot sina hyresgäster.
– Där blir det både två- och trerumslägenheter, säger Susanne Vidvik. Sedan blir
där också en tredje etapp där vi bygger ett
tvåvåningshus med sexton lägenheter om tre
rum och kök.
TRYGGHETSBOENDE
I Gamleby uppför nu Bostadsbolaget ett
trygghetsboende om 20 stycken lägenheter.
– Trygghetsboendet kommer att ligga intill
Åby herrgård och de första inflyttningarna
sker i december i år, berättar Susanne.
Lägenheterna är uppdelade på tvåor och
treor och på sikt byggs också en hälsocentral
och ett särskilt boende i området.
Viktigt att notera är att ett trygghetsboende
är tillgängligt för hushåll där minst en person
hunnit fylla 65.
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HEMMA HOS

Alf och Gull-Maj Granberg trivs i sin lägenhet på Markörgatan!

Mogen för Markörgatan
Efter 20 år i hus med en boyta på 400 kvadratmeter och en tomt på 7.000
kvadratmeter var det dags att byta ner sig. Åtminstone i storlek. Gull-Maj och
Alf Granberg bytte kåken i Västrum mot en rymlig lägenhet på Markörgatan.
DET RIKTIGT STRÅLAR om det äkta
paret Granberg när de tar emot i sin
nya lägenhet. Det märks att de trivs och det
märks att de har planerat att trivas där länge.
– Nu har jag skaffat en massa virke till
uteplatsen, berättar Alf. Jag tycker det är värt
att satsa lite på att kunna gå ut där i strumplästen och njuta.
Och vilken uteplats sedan. 50 kvadratmeter
ren och skär njutning. Här kommer paret
med all säkerhet spendera både en och annan
varm sommarkväll tillsammans med både
barn, barnbarn och vänner.
– Vi är ju vana vid att kunna bjuda in
mycket folk, menar Gull-Maj. I villan kunde
det bli uppemot 30 stycken ibland.
Själva lägenheten mäter på 89 kvadrat och
har både balkong, uteplats och nyrenoverat
kök. Gull-Maj uppskattar dessutom
möjligheten till att ha ett eget litet pysselrum
där hon kan både måla och sy.
– Sedan finns det ju både gym, bastu och
gästlägenhet i närheten så det kan knappast
bli bättre än så här.
INGET BEHOV AV GRÄSKLIPPARE
Processen att sälja huset och flytta till
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lägenhet var dock inte helt smärtfri.
– Njae, jag var nog inte riktigt mogen för det
när frågan först kom upp, erkänner Alf. Men
nu känns det hur bra som helst och vi får ju
tid och kraft över till en massa andra roliga
saker. Att klippa gräs och tukta en jätteträdgård är ett avslutat kapitel.
Alf och Gull-Maj tittade runt bland en hel
del andra lägenheter innan de bestämde sig
för att flytta in på Markörgatan.
– Det var ett par som vi föll för men då hade
vi oturen att inte hamna först i kön, berättar
Alf.
Men till slut gick allt deras väg och i våras
flyttade de in på allvar.
– Det känns helt suveränt, konstaterar en
nöjd Gull-Maj. Det är rymligt, gott om bra
garderober och dessutom har våra fastighetsskötare varit helt fantastiska. De kommer
snabbt om vi behöver hjälp och det är alltid
ordning och reda på dem.
Alf å sin sida har, trots fastighetsskötarnas
välvillighet, en del att pyssla med.
– Jag fixar lite med extra hyllor till garderoberna nu, säger han. Jag kan ju inte bara sitta
still och rulla tummarna, då blir jag galen. Det
är alltid kul att ha något att pyssla med.

VA R M B A D H U S E T

Varmbadhuset lever upp
I åratal har det gamla Varmbadhuset på Slottsholmen legat i
träda. Nu inväntas bara bygglovet och sedan ska den anrika
byggnaden åter igen bli så vacker som den var från första
början.
ANNA HYDBOM ULVAEUS
sjuder av renoveringslusta och
idéer. Hon är övertygad om att
Varmbadhuset åter igen ska få uppleva
en storhetstid.
– Det har inte varit lätt att få ett
grepp över hur hela byggnaden såg ut
från början, menar hon. De enda
fotografier vi hade att tillgå var på
själva bassängen, men jag är säker på
att vi kommer att lyckas.
I skrivande stund väntar hon på att
bygglovet ska bli klart. Sedan skrider
hon till verket och håller alla planer så
står Varmbadhuset klart innan
vinterns kalla vindar åter igen blåser
över staden.

KULTURLIVET
Anna Hydbom Ulvaeus tog över
verksamheten på Slottsholmen i höstas
och börjar nu få koll på det mesta.
– Det tar ett tag att sätta sig in i allt
och sätta sin egen prägel på det,
berättar hon. Men nu är vi där och nu
börjar den riktigt kreativa fasen.
Anna pratar sig mycket varm om
Västerviks rika kulturliv och ser Slottsholmen som en naturlig och levande
mötesplats för kultur av olika slag.
Det gamla Varmbadhuset kommer
att vara pricken över det berömda i:et
och med en varlig hand och en känsla
för det gamla och äkta kommer Anna
att vårda kulturarvet ömt.

Rebeccas
inredningstips!
EFTERLÄNGTAD FÄRGKLICK
I sommar vill jag frossa i toner av korall.
Färgen “Living Coral” är utsedd till årets
färg 2019 av färgexperterna på Pantone.
Korallfärgen symboliserar havens och
korallens betydelse.

Addera korall i form av kuddfodral och
plädar till uteplatsen eller balkongen
och få en glädjespridande färgklick!
TUR OCH RETUR
Mina ögon dras just nu till allt som är i
trä. Trä är ett levande material där varje
synlig årsring är unik. Trä är tacksamt att
inreda ett hem med då det är tidlöst,
hållbart och ett cirkulärt material. Vilket
gör att det ligger helt rätt i tiden.

Extra trendigt blir träet om det är vitpigmenterat.
(V)ASFIN
Tips! Istället för att sätta din sommarbukett i en vas, plocka fram alla vaser
du har i ett litet arrangemang.

Och kom ihåg att udda antal är alltid
bättre än jämna. 3 is a magic number...

Anna driver, tillsammans med sin make Calle, projektet
med renoveringen av Varmbadhuset på Slottsholmen.

Allt i bilden är loppisfynd.
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F I E S T I VA L

Evenemangsmästaren Jesper
Direkt efter gymnasiet drog han till Magaluf för att bli bartender. Intresset för att
glädja folk och arrangera happenings drog honom till slut hem till Västervik
igen. Nu arrangerar Jesper Björkman en av sommarens största händelser!
BÖKENSVED, slagfältet för otaliga
sammandrabbningar i fotboll förvandlas
nu till en gigantisk familjefest.
– Fiestival den 28 och 29 juni är för alla,
berättar Jesper. Både artistuppbåd och biljettpriser är anpassade så att så många som möjligt
ska kunna sluta upp och vara med i gemenskapen.
Bland artisterna som ska få Bökensved att gunga
ser vi Pernilla Wahlgren, Petter, Tjuvjakt, E-Type
och Anis Dom Demina. Redan där syns det att
det blir en riktigt fullspäckad helg.
SUPERENTREPRENÖR
Men Jesper nöjer sig inte med Fiestival.
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Jämsides med det så anordnar han en hel del på
Palladium och är även ansvarig för Löga Beach
Party.
– Just nu händer det mycket i Västervik,
berättar Jesper. Och ju mer som händer ju
bättre blir det ju. Det kan alla dra nytta av, allt
från krögare och publik till artister och band.
Det gynnar hela Västervik alltså och ska inte ses
som om vi konkurrerar med varandra. Och trots
att Jesper är något av en superentreprenör i
nöjesbranschen så hoppar han in och jobbar på
Bostadsbolaget då och då.
– Det är toppen att få hoppa in som fastighetsskötare ibland, konstaterar han.

K VA R N G ATA N

Konstnären Jan Wiberg visar upp sin ateljé på Kvarngatan.

Välkommen till Konstgatan!
Kvarngatan i centrala Västervik blomstrar som aldrig förr. Kommunen fixar den utvändiga miljön
och Bostadsbolagets hyresgäster står för det kulturella utbudet i lokalerna i gatuplanet.
– Här finns både Hantverkshuset, konstföreningen Konstvikens nya lokaler och Jan Wibergs öppna
ateljé där du på nära håll kan se en konstnär in action, berättar Bostadsbolagets Agne Björkgren.
OM DU STARTAR promenaden
på Spötorget kommer du efter
bara en liten bit ner till Kvarngatan. På
högra sidan kan du först titta in till
Hantverkshuset som drivs av kommunens socialförvaltning.
– De sysslar en hel del med textilkonst,
berättar Agne.
Efter det så står dörren öppen till
konstnären Jan Wibergs ateljé. Där
trängs hans tavlor i mängder medan han
själv står redo vid sitt staffli för att skapa
ytterligare ett mästerverk. Jan är en
etablerad konstnär och har försörjt sig
på sitt målande sedan drygt 35 år
tillbaka.
– Att måla inför publik i en öppen
ateljé tilltalar mig, menar han. De allra
flesta konstnärer gillar nog inte att
släppa folk inpå livet under den
skapande processen, men för mig känns
det naturligt och till och med
inspirerande.
Jan Wiberg är född i Gävle men
uppvuxen i Västerviks kommun.
– När jag var sexton drog jag till
Stockholm och gick på målarskola,
berättar han. När det senare blev
äktenskap och fyra barn så fick jag jobba
lite vid sidan av mitt målande för att få
det att gå ihop. Jag har varit både
bildlärare och rörmokare.
GAMLA MÄSTARE
Jan har tidigare sett att han som

konstnär blivit lite ensam i sitt skapande.
– Det är en av anledningarna till att jag
spelade fotboll ända fram tills jag fyllde
55, säger han och skrattar. Jag har ett
behov av att umgås och prata med folk. I
konst- och konstnärskretsar blir det lätt
lite för allvarligt och stelt. Själv anser jag
mig vara en helt vanlig hantverkare. Vi

Hoschang Moschiri hjälper Ermias
Ekube i Konstvikens nya lokaler.
använder ju i stort sett samma verktyg!
Jans öppna ateljé öppnade i våras och
när folk tittar in för att botanisera bland
hans tavlor passar han på att bjuda på
en kaffe och även låna ut sin toalett om
det skulle behövas.
– Det ska inte vara så märkvärdigt med
konst, menar han. Hit ska folk kunna
titta in för att prata lite, fika lite och

uppleva mina tavlor på nära håll utan att
känna press eller stress.
Titt som tätt citerar Jan gamla
mästare som till exempel Picasso och
han har mängder av härliga historier på
lager.
– Jag minns när det kom in en
skolklass här och ett barn räckte upp
handen och sa: Varför målar du så
slarvigt?
ETT LYFT
Sist i raden av konstnärliga hyresgäster
på Kvarngatan ligger konstföreningen
Konstvikens nya lokaler. De höll tidigare
till i gatuplanet på Bostadsbolagets
fastighet på Spötorget. Men nu har de
alltså flyttat till den blomstrande
konstgatan. Lokalen är nyrenoverad och
iordningställd för ändamålet och över
entrén sitter ett magnifikt konstverk av
Eivor Åberg.
– Det är verkligen vackert och nu när
vi äntligen fått det på plats så känns det
riktigt rätt, menar Agne Björkgren.
Lars Sköldstam, ordförande i konstföreningen, är mycket nöjd med flytten
till Kvarngatan.
– Det har blivit ett stort lyft för både
oss och konstlivet i stort, menar han.
Bostadsbolaget har varit behjälpliga med
renoveringen och Agne har varit ett gott
stöd under flytten. Vi hoppas verkligen
att Konstgatan kan utvecklas ännu mer,
det skulle gynna hela staden.
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GYMNASIET

Steg för steg mot förtätning
Det nya Västerviks gymnasium börjar sakta men säkert växa samman
och ta sin slutgiltiga form. De två huvudbyggnaderna byggs nu ihop
med en gemensam huvudentré.
– Allt ska stå färdigt under hösten, berättar Bostadsbolagets Maria Eek.
VERKSAMHETEN PÅ gymnasiet har
pågått samtidigt som det omfattande
renoverings- och ombyggnadsarbetet.
– Det var ett önskemål från skolans sida att
de skulle slippa att evakueras, berättar Marias
kollega Pär Liffner. Det har varit en diger
uppgift att planera allt och ett idogt pusslande
för att få det att funka. Men med regelbundna
och täta möten mellan oss, entreprenörer och
skolledningen så har det fungerat över
förväntan.
Ett bevis på att Pär, Maria och alla inblandade lyckats riktigt bra är reaktionerna från
både elever och personal.
– Känns jättebra att de är nöjda trots allt
stök som bygget innebär, menar Maria.

Uppgiften som Bostadsbolaget fick när
gymnasieskolan skulle byggas om var att
förtäta verksamheten.
Nu kommer gymnasiet och Komvux att
finnas i samma byggnad och skolan blir en
plats för möten.
Något som är genomgående för hela
ombyggnationen är ljuset i lokalerna.
– Vi har satsat mycket på fönster och
ljusinsläpp, säger Pär Liffner. Det ska vara
öppet och transparent. Hela skolbyggnaden
kommer också att få ett helt nytt skalskydd
och eleverna får egna passerkort. Besökare
hänvisas till receptionen som kommer att
finnas i den nya huvudentrén.

Han axlar manteln
Sedan 2006 har Agne Björkgren varit anställd på
Bostadsbolaget. Nu har han gått i pension och kommer
ersättas. Ingen lätt uppgift. Men Mattias Pettersson känner
sig mer än redo.

Mattias Pettersson är ny
förvaltare på Bostadsbolaget.
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– VISST ÄR DET en tung
mantel att axla, menar Mattias.
Men under den tiden jag nu jobbat
tillsammans med Agne så har jag
hunnit lära mig en del. Så det
kommer att gå alldeles utmärkt!
Mattias är också på det klara med
att personalen ute på fältet ligger till
grund för hans roll som förvaltare.
– Där finns den ovärderliga
kunskapen. Min uppgift är en övergripande förståelse för uppgiften och
att på bästa sätt utöva mitt ledarskap.
Mattias, som hunnit fylla 45, är
västervikare i grunden men har
spenderat några år i Blekinge där
han jobbat som driftchef på
Karlshamns kommun.
– Det känns riktigt bra att vara
tillbaka på hemmaplan, menar han.

Fast i och med att min fru Lindas
familj har fritidshus i Blekinge så
släpper vi inte kontakten med
”Sveriges trädgård” helt.
När Mattias Pettersson får en ledig
stund så handlar det mycket om hav
och båtar.
– Ja, jag gillar verkligen att ta
båten ut i skärgården, där trivs jag
som allra bäst. Och på så sätt är det
en extra bonus att vara tillbaka här i
Västervik.
Något annat som intresserar den
nytillträdde förvaltaren är motorer
av olika slag.
– Jag har kört enduro till och från,
berättar han. Det är ett skönt sätt
att bli trött på. Just nu befinner jag
mig ”mellan två motorcyklar”, men
det lär nog bli en snart.

GAMLEBY

Nyrenoverade Heda stall.

Ett stall i hästväg
Heda stall hade sett bättre dagar och hyresvärden Tjustfastigheter fick i uppdrag av
Västerviks kommun att renovera ridanläggningen.
– Det fanns en hel del att göra både för att öka säkerheten och följa moderna byggregler,
berättar förvaltaren Agne Björkgren.
UTANFÖR GAMLEBY ligger
Heda stall där Gamleby
ridklubb håller till. Där startade
Tjustfastigheter för ungefär ett och
ett halvt år sedan en omfattande
renovering.
– Ja, det skulle definitivt kunna
kallas för en helrenovering, menar
Agne. Byggresurs AB i Gamleby är
det som varit entreprenör och de
har gjort ett fantastiskt arbete.
HÖJD SÄKERHET
Främst är det själva stallbyggnaden
som fått en rejäl omgång. Innertaket
har lyfts för att möta upp nya regler
och lagar. Nya boxar till hästarna
har ställts iordning.
– Där handlar det mycket om

säkerhet, menar Agne. Hästarna har
ju en förmåga att luta sig och knuffa

på sidoväggarna och då gäller det att
de är stadigt byggda.

Totalrenoveringen av Heda stall
började med den lilla stallbyggnaden
och när det sedan var dags för den
stora så reste kommunen ett tältstall
där hästarna bott under vintern.
– Nu står allt klart, inklusive ny
tvättstuga och en handikapptoalett,
berättar Agne.
I stort sett så har hela stallet
blåsts ut och bara stomme och yttertak blev kvar.
– Det har verkligen blivit otroligt
mycket bättre, konstaterar Jenny
Norström som är styrelsemedlem i
Gamleby ridklubb. Att sedan
hästarna fått nya moderna boxar
istället för de gamla spiltorna höjer
ju säkerheten för både vår personal
och våra elever.
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Korsord - tävla och vinn!
PALMFÖDA

SJÄLV I
INSAMMAN- HÄGSÄTTNING
MED ANNAT NADE

ZÜNDAPPSTOMME

KAN
KOMMA I
BYAR
EJ MOLL

REGLAS
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FRÅGA
BEGÄR
EFTER
RENA
BLÅGRÖNA
FÄRGER
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NOG FRILUFTSIVRARE

RYSSJA
EJDERHONA

OXUDDE
1234

VILANDE
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LÅNG
DEN

LAGVÄKTARE

KAN BA- LIGGER
RISTAN
FINFIXA
LAND I

BOLAG

KOMMER
FÖRST

HÄLSOBRUNN

VECKAT
HJÄRTKURVOR

PUR
BIJOUTERI
SPETSSPETS

LUFTHAMN &
@ I HULL

VÅTMARK

SCHATULL

SÄLLSYNT

POST- FLOSSAMED- VÄVNADER
DE- MODERSLANDE MJÖLK

EXKLUSIV

SPLITTRADE
KEJSARE
GROVT
REP

Skicka lösningen på korsordet till
oss senast 23 augusti 2019.
Vi drar tre vinnare som får två
biobiljetter var.

SVAVEL

SOM
OSS

LÄGGER
FÖR

Skickas till:
Bostadsbolaget, Box 502,
593 25 Västervik
E-posta till:
bostadsbolaget@vastervik.se

Namn

Adress

Lösningen publiceras på vår hemsida
den 31 augusti 2019. Vinnarna
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.

N!!
NN
VIN

Kontor

Spötorget 1 | Box 502 | 593 25 Västervik
Telefon 0490-25 72 00
Hemsida bostadsbolaget.vastervik.se
E-post bostadsbolaget@vastervik.se

ÅKERLAPPAR

Bobutik

Telefon
0490-25 72 00
Öppettider
mån-tors 8.00-16.00
fre 8.00-15.00
lunchstängt
12.00-13.00
Telefon
0490-25 72 50
Öppettider
mån-tis 10.00-18.00
ons-tors 10.00-16.00
fredag 10.00-13.00
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