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Fastighetskötare

och brandman

Arkitekten

tillbaka i stan

INLEDNING

VDs ord:

NYTTAN med TRYGGHETSBOENDE
DET HÄNDER MYCKET på Bostadsbolaget
nu. Vi är igång med att bygga nya lägenheter
vid Golfbanan och 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.
Snart är vi också igång med att bygga 20 lägenheter i trygghetsboende i Gamleby. Jättekul,
tycker jag. Intresset för trygghetsboenden har
verkligen tagit fart sedan vi byggde vårt första
trygghetsboende på Rosavilla för fem år sedan
och det är ett koncept med bara vinnare.
Trygghetsboenden får positiva effekter för
kommunen i stort eftersom det skapar flyttkedjor
och eftersom platser i särskilt boende för äldre är
dyrt. Och det bästa av allt är att det ger sociala
vinster för de äldre som får ett boende med särskilt
fokus på samvaro och trygghet. Extra roligt känns
det att satsa i Gamleby där vi har många trogna
hyresgäster.
KUNDUNDERSÖKNING VIKTIG
En ny kundundersökning är på väg ut till en del av
er. För att inte trötta ut er med för många undersökningar gör vi en undersökning varje år men
det är bara en tredjedel av er som svarar vid
varje tillfälle.
Tillsammans med den återkoppling som våra
uthyrare och fastighetsskötare får från er i den
vardagliga kontakten är kundundersökningen vårt
viktigaste verktyg för att se till att ni har det bra i
våra hus. När ni har fyllt i enkäten så analyseras
den ner på fastighetsnivå - vi kan se om det
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Kundundersökning

exempelvis finns önskemål som
rör tvättstugor, belysning eller
utemiljö – och utifrån analysen
gör vi handlingsplaner där vi
bestämmer vad vi behöver göra
för att ständigt bli bättre.
God Jul och Gott Nytt År
önskar

Sven-Åke Lindberg
VD

Rabatt på biljetter till
Diggiloo, torsdagen 25 juli 2019
Bostadsbolaget erbjuder dig som hyresgäst att köpa ”I det gröna-biljetter” till
Diggiloo 2019 för 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.

Arkitekten tillbaka
i stan
Bostadsbolagets Agne
och Conny går i pension
Karstorps sport-och
fritidsbibliotek öppet
Fastighetskötarna
i Gamleby som också
är brandmän
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Ekhagen, Didrikslund,
Katedern och
Långholmen

”Trygghetsboenden får positiva
effekter för kommunen
i stort eftersom det
skapar flyttkedjor
och eftersom
platser i särskilt
boende för
äldre är dyrt.”

A K T U E L LT

NOTISER

BOBUTIKENS ÖPPETIDER
Måndag - Tisdag		
Onsdag - Torsdag		
Fredag 		

10.00-18.00
10.00-16.00
10.00-13.00

Välkommen till

Bobutiken

En felanmälan gör du per telefon till ditt driftkontor eller till vår
Bobutik 0490-25 72 50 eller digitalt via Min sida. Säkrast når
du fastighetsskötaren måndag - fredag klockan 07.00-16.00.

I Västervik är det stor efterfrågan på
hyresrätter och vi har en genomsnittlig
kötid på två till tre år.
Nu kan du som fyllt 16 år ställa dig i
vår bostadskö för att samla poäng inför
framtiden. För att behålla din plats i kön
måste du logga in på hemsidan minst en
gång var tolfte månad annars tas du bort
från vår kö och förlorar dina köpoäng.
Du är själv ansvarig för att hålla dina
kontaktuppgifter uppdaterade.

Träffpunkten Fixaren i Västervik kommun

ny facebook!

Du kan läsa mer om Träffpunkten och
aktiviteter som händer i vinter på den
nya facebooksidan Träffpunkten:
www.facebook.com/traffpunkterna/

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 Söderlun

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.

Restaurang Nätet

Trohetsrabatt till dig

Restaurang Nätet i atriumgården på Långrevsgatan är
öppen för alla. Restaurangen serverar frukost, lunch och
middag alla dagar i veckan mellan 08.00 och 17.00.

Till dig som har bott hos
Bostadsbolaget längre än 10
år lämnar vi en trohetsrabatt.
Rabatten kommer att dras på
din januarihyra 2019.

Frukost
08.00-10.00
Lunch
12.00-13.30
Middag
16.00-17.00

Boendetid
10 – 14 år
15 – 19 år		
20 - 24 år
25 ->

Rabatt
10%
15 %
20 %
40 %

Nya hyresgäster!
Västerviks konstförening flyttar in i Västerviks-Postens tidigare
lokaler på Kvarngatan 7 i början av 2019. Lokalen har renoverats
och gjorts om för att passa för konstutställningar.
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N Y BYG G E N

3D-ritningar på bygget
i Didrikslund vid Folkparksvägen i Västervik

Ekhagen Didrikslund Katedern
Vi har konstaterat det förut och vi gör det igen: det byggs som aldrig förr i Västervik och Gamleby.
– Vi har flera projekt igång och fler på väg, konstaterar en stolt Susanne Vidvik
på Bostadsbolaget.
BOSTADSBOLAGETS
lägenhetsbestånd ökar. I olika
varianter dyker det upp nya hus i
Västerviks kommun. Mest aktuellt är
just nu Ekhagen.
– Där är bygget i full gång, berättar
Jonas Ålstam på Bostadsbolaget. I den
första etappen byggs tolv parhus och ett
singelhus av oss och Ljunghedens Bygg.
Inflyttning blir i september 2019.
Värt att veta är att alla väggelement
som vi använder vid byggandet på
Ekhagen är gjorda i egen regi av
Bostadsbolaget.
Så flyttar vi fokus till Didrikslund där
det i tre etapper kommer att byggas

”Det blir
ett fantastiskt
boende med
havsutsikt från
alla lägenheter”
SUSANNE VIDVIK
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sammanlagt 50 lägenheter, fördelat
på två tvåvåningshus och ett
femvåningshus. Etapp ett pågår och
även här är de första lägenheterna
klara för inflyttning under hösten 2019.
HAVSUTSIKT
I Gamleby uppför nu Bostadsbolaget
ett trygghetsboende om 20 stycken
lägenheter.
– Det byggs där den gamla Åbyskolan
låg förut, berättar Jonas Ålstam.
Arbetet med trygghetsboendet har så
smått påbörjats och det ska stå klart i
årsskiftet 2019/20. Så småningom ska
det också byggas ihop med ett nytt
särskilt boende och en hälsocentral.
Slutligen landar vi på Långholmen i
Västervik, där ett spännande projekt
just nu ligger i startgroparna på tomten
där Centrumgården ligger.
– Det blir ett fantastiskt boende med
havsutsikt för alla lägenheter, berättar
Susanne Vidvik.
Sex våningar hög blir byggnaden
och på toppen en fyrarummare med
två balkonger och en mäktig utsikt
över Skeppsbrofjärden.

FAKTA
EKHAGEN
Etapp 1: 13 lägenheter (4 Rok). Inflyttning i
september 2019.
Etapp 2: 12 lägenheter (4 Rok). Inflyttning
under första kvartalet 2020.
Etapp 3: Beslut tas efter att Bostadsbolagets
marknadsundersökning utvärderats. Allt för
att byggandet ska anpassas efter efterfrågan.
DIDRIKSLUND
Etapp 1: 15 lägenheter (3 Rok).
Inflyttning hösten 2019.
Etapp 2: 20 lägenheter ( 2 samt 3 Rok).
Inflyttning sommaren 2020.
Etapp 3: 16 lägenheter (2 och 3 Rok).
Inflyttning våren 2021.
GAMLEBY KATEDERN
Trygghetsboende om 20 lägenheter
(2 och 3 Rok). Inflyttning årsskiftet
2019/2020. Ett trygghetsboende är vanliga
lägenheter med högre tillgänglighet. Minst
en person i hushållet måste fyllt 65 år.
LÅNGHOLMEN
21 lägenheter (Från 1 1/2 till 4 Rok).
Inflyttning: ej klart i skrivande stund.

A K T U E L LT

Kundundersökning

Varje år får ett urval av våra
hyresgäster delta i en hyresgästundersökning. Syftet med
undersökningen är att vi vill ta
reda på hur du som hyresgäst
uppfattar Västerviks Bostads
AB som förvaltare.
UNDERSÖKNINGEN är ett
viktigt verktyg i vårt arbete med
att ge dig ett ännu bättre boende.
Några av de förändringar som vi har
gjort efter era synpunkter i senaste
kundundersökningen är:

KÄLLSORTERING
Förbättrad källsortering till exempel
på Tjädervägen i Ankarsrum, Midgård,
Johannesdal och Centrum i Västervik
samt några områden i Gamleby.
Detta arbete kommer att fortsätta på
övriga bostadsområden.
BELYSNING
Vi har bytt ut armaturer och investerat
i rörelsestyrd LED-belysning i flera
av våra områden. Till exempel har vi
bytt trapphusbelysning och förbättrat
utomhusbelysning för att skapa en
ökad trygghet.

TVÄTTSTUGOR
Vi har påbörjat förbättringar i tvättstugor
genom nya maskiner, översyn av
städutrustning och instruktioner.
Under december månad kommer vi få
resultatet av undersökningen som gjorts
under hösten och där kommer vi att se
om de åtgärder vi vidtagit har gjort våra
hyresgäster nöjdare.
Vi kommer att skicka en sammanställning av kundundersökningen till alla
våra hyresgäster i början av 2019.

Träffpunkter för alla
Våra träffpunkter för seniorer är mötesplatser som erbjuder
stimulans och social gemenskap genom olika aktiviteter.
TRÄFFPUNKTER FÖR ALLA.
Hos oss kan du umgås och ha
roligt. Beroende på vilken träffpunkt
du besöker kan du bland annat delta i
musik-frågesport, spela poker, sittande
gymnastik, kvällsaktiviteter och
musikunderhållning.
Träffpunkterna bedrivs som en öppen
verksamhet, vilket innebär att alla är
välkomna, men vi riktar oss främst till
dig som är senior. Du kan läsa mer om
Träffpunkten och aktiviteter som
händer i vinter på deras nya facebooksidan Träffpunkten:
www.facebook.com/traffpunkterna/

VÄLKOMMEN TILL
VÅRA TRÄFFPUNKTER:
Tre Bröder, Tre Bröders väg 1D
Tel. 0490 - 25 53 90
Midgård, Midgård 1
Tel. 0490 - 25 75 21
Nätet, Långrevsgatan 14-18
(Atriumgården) Tel. 0490 - 25 75 21

Träffpunkten
- en del av Bostadsbolaget

MÅNDAGAR
13.30-15.30
Läscirkel, Tre Bröder
14.00-16.00
Aktiviteter, Markör (jämna veckor)
Johannesdal (ojämna veckor)

TISDAGAR
10.00-12.00
Gympa, Midgård, avslutas med fika
13.30-15.30
Bingo, Tre Bröder
14.00-16.00
Aktiviteter, Nätet

ONSDAGAR
10.00-12.00
Gympa, Tre Bröder, avslutas
med fruktsallad
14.00-15.00
Kaffe och våffla, Tre Bröder

TORSDAGAR
10.00-12.00
Gympa, Nätet, avslutas med fika
13.30-15.30
Pokerturnering, Tre Bröder
14.00-16.00
Aktiviteter, Midgård

Susanne Steinvall,
verksamhetsansvarig
Tel. 0490 - 25 75 21

FREDAGAR
12.00-13.00
Lunchservering, Tre Bröder
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K VÄ N N A R E N

Arkitekten

tillbaka i stan
Uppvuxen i Gamleby, träffade blivande maken på
Bostadsbolaget, ut i världen
som flygvärdinna. Nu är
Rebecca Seavers tillbaka på
Bostadsbolaget som nybakad arkitekt med både
make och barn i släptåg.
KORSADE VÄGAR, gång efter
annan har Rebeccas och Bostadsbolagets vägar korsats. Den här gången
kanske för sista gången?
– Jag trivs otroligt bra som arkitekt här,
menar Rebecca som började sin tjänst i
somras. Att jobba på ett kommunalt
bostadsbolag ger mig möjligheten att
följa ett projekt från start till bygge och
sedan vidare. Den chansen får man inte
i en storstad.
Rebecca lämnade kommunen som
18-åring för att gå färdigt gymnasiet i
Spanien. Därefter bar det av hem till
Sverige igen. Denna gång Stockholm där
hon bott av och till ända fram till flytten
hem i somras.
– Det började egentligen med att min
man blev erbjuden ett jobb här och vi

sökte lägenhet hos Bostadsbolaget.
Lägenhet blev det men jag fick samtidigt
jobb som arkitekt, minns Rebecca
och skrattar.

”Att jobba på
ett kommunalt
bostadsbolag ger
mig möjligheten
att följa ett projekt
från start till bygge
och sedan vidare.
Den chansen får
man inte i en
storstad.”
REBECCA SEAVERS

Full utdelning med andra ord! Och att
hon dessutom hade hunnit bli mamma
gjorde valet av ny hemstad ännu lättare.

FAKTA
Namn: Rebecca Seavers
Ålder: 28
Familj: make och ett barn (snart 2 år)
Favoritresemål: med ett förflutet som flygvärdinna är det svårt att

plocka ut en favorit, men Rebecca lyckas till slut dra till med Florens.

Bostadsbladet 6

BEREST
Rebecca Seavers påbörjade sin bana mot
drömyrket via en inredningsarkitektsutbildning i Köpenhamn till studier på
Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.
– Sammanlagt tog utbildningen sex år,
berättar hon.
Och att det var arkitekt hon skulle bli
hade stått klart sedan lång tid tillbaka.
– Intresset för arkitektur har alltid
funnits där, säger Rebecca. Jag har alltid
varit fascinerad av byggnader.
Under sin studietid så jobbade
Rebecca extra som flygvärdinna och har
hunnit se sig om en del i världen.
– Ja, när jag tänker efter så har jag
under mina 28 år hunnit med en hel del,
säger hon med ett leende.
Och så var det historien om hur hon
och maken Gabriel träffades då.
– Jag sommarjobbade på Bostadsbolaget som 17-åring och det gjorde
han också. Någonstans där sa det
väl klick och nu är jag tillbaka här.
Cirkeln är sluten, Rebecca och
Gabriel är tillbaka i kommunen
och Bostadsbolaget har fått en ung,
berest arkitekt med en förkärlek till
feministisk arkitektur.

ARKITEKTEN
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FRAMTIDEN

Framtiden
är äntligen här

Agne Björkgren – Det är ju nu jag har orken
och hälsan att göra allt det som jag längtat efter.

Conny Karlsson – Jag ska inte påstå att jag åker hoj
året runt, men visst blir det ett antal mil varje år.

Redan nu spenderar Agne och hans fru åtta månader om året ute på Östra Eknö.
När Agne till våren går i pension lär det bli ännu mer tid i deras paradis.
Conny å andra sidan är redo att dra ut på vägarna med skinnställ och hjälm. I mars
fyller han 65 och till sommaren rullar han runt mellan olika MC-träffar som pensionär.
AGNE BJÖRKGREN
kom till Bostadsbolaget 2006.
Men fastigheter var inget nytt för den
nu 63-årige förvaltaren.
– Jag är utbildad inom kärnkraftsindustrin, men har under många år jobbat
som driftstekniker på bland annat den
statliga byggnadsstyrelsen. Men nu lutar
det åt permanent hemgång för den
konstnärligt lagde Agne. Skärgården,
frugan och kajaken väntar och det
känns, på det stora hela, som ett bra
beslut att gå några år tidigare än de
flesta andra.
– Det är ju nu jag har orken och hälsan
att göra allt det som jag längtat efter,
berättar Agne. Paddla kajak, umgås med
grannar och vänner ute i skärgården.
Och så lär jag väl lägga en och annan
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timme på att hålla stugan i trim. Agne
menar att det är något speciellt med att
bo ute på en ö i skärgården.
– Visst går det turer med KLT som man
kan hoppa på och visst kan vi ta egen
båt för att åka in och handla, men
glömmer man något så är det inte lika
lätt som om man bodde på fastlandet.
Det gäller att tänka efter.

CONNY KARLSSON
Hus, trädgård och fem barnbarn
gör att Conny Karlsson inte kommer att
vara sysslolös som pensionär. Men när
han själv får berätta om hur pensionen
ska bli så dyker ordet motorcykel upp
titt som tätt.
– Jag ska inte påstå att jag åker hoj
året runt, säger han och skrattar.

Men visst blir det ett antal mil varje år.
Drömresan är redan planerad. Upp till
allra nordligaste Sverige för att sedan,
via Norges västkust, ta sig söderut igen.
– Den resan tar upp emot en månad
och då hänger självklart hustrun med
också!
Conny började redan 1986 som
fastighetsskötare inom kommunen och
har blivit kvar inom nuvarande Bostadsbolaget ända fram till nu. Sedan 2011
är han ett av ansiktena utåt för företaget.
– Det har varit fantastiskt trevligt att
jobba i Bobutiken, menar han. Sammanhållningen oss anställda emellan och
kontakten med alla trevliga kunder gör
att jag nästan skulle kunna tänka mig att
stanna kvar några år till.

KARSTORP

Karstorps

sport-och fritidsbibliotek

Här i lådan kan man lämna
sport-och fritidsprylar
berättar Henrik Hallberg

Nu sjuder Baumansgatan 13 av liv igen med tre verksamheter
som sprudlar av glädje och kärlek till sport, hundar och
maskiner. Bostadsbolagets fastighetsskötare Henrik Hallberg
kan inte göra annat än stråla av lycka över den
lyckade satsningen.
ÄNTLIGEN ETT levande hus.
Att låna böcker på biblioteket är
inget nytt. Men att låna ett par skridskor
och en hjälm för att ge sig ut på
vinterisarna är en rykande färsk nyhet
i Västervik.
– Vi har under hösten haft insamling
av allt mellan himmel och jord när det
kommer till sport- och fritidsprylar,
berättar Cissi Ring som tillsammans
med Anneli Lindström jobbar på det
nyöppnade Sport- och fritidsbiblioteket
på Baumansgatan 13.
Principen är densamma som på ett
vanligt bibliotek. Du lånar helt enkelt
prylarna och efter två veckor ska de
lämnas tillbaka.
– Fast hos oss behöver du inget
lånekort, berättar Anneli. Det räcker
med namn och telefonnummer.
Vad är då poängen med ett bibliotek
av det här slaget? Ja, förutom att det
gynnar alla som inte har lust att, till
exempel, köpa ett par skidor för en
vecka i fjällen så gynnar lånandet
också naturen
– Vi låter verkligen alla prylar få ett
längre liv och på så sätt sparar vi på
jordens tillgångar, säger Cissi.

Sport- och fritidsbiblioteket drivs av
Västerviks kommuns socialförvaltning
och engagerar brukare inom OF,
omsorgen för funktionshindrade.
Det är gratis att låna och gäller alla i
hela kommunen. Vill du veta mer så
kolla gärna in gänget på Facebook.

över 3 000 lås inom hemtjänstens
verksamhet ska bytas ut till moderna,
fjärrstyrda bluetooth-lås.
– Det sparar ofantligt med tid för
personalen som slipper åka runt och
hämta nycklar hela tiden, konstaterar
Magnus Lindström.

HUNDAR
Vägg i vägg med Sport- och fritidsbiblioteket ligger ytterligare två verksamheter som drivs av socialförvaltningen.
I den ena är det gott om små fyrbenta
charmtroll. Det är nämligen hunddagiset
som dagligen sysselsätter brukare från
OF.
– Vi har sex hundar inackorderade
som får kärlek i överflöd hela dagarna,
konstaterar Lovisa Lundgren som
tillsammans med Anette Lindgren är
anställda på hunddagiset.

FAKTA

LÅS
Den tredje dagliga verksamheten på
Baumansgatan 13 är Servicegruppen där
Magnus Lindström, Pekka Kourunen och
Jan Nilsson tillsammans med brukarna
servar, reparerar och bygger för glatta
livet. Just nu har de ett jätteprojekt där

Sport-och fritidsbiblioteket
är öppet klockan 9 till 18 varje
tisdag och torsdag. Om du vill
skänka sport- och fritidsprylar
(hela och fungerande) så kan
du göra det på följande platser:
Avfallsanläggningarna i Ankarsrum,
Överum, Loftahammar, Gamleby och
Västervik.
Fritidsgårdarna i Ankarsrum, Överum
och Gunnebo.
Ica Maxi i Västervik.
Garpe centrum i Gamleby.
Hemköpshuset i Västervik.
Ishallen i Västervik.
Entrén till sporthallen i Västervik Sportoch fritidsbiblioteket (tar ej emot kläder).
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GYMNASIET

Att elever och personal
får äta i trivsam, ljus
och stillsam miljö gör
det hela till en fullträff

Maria Eek, Bostadsbolagets
fastighetssamordnare

Smaklig spis!
Noga genomtänkt. Väl planerat. Två viktiga ingredienser i
gymnasieskolans nya matsal. Två ingredienser som tillsammans
med ett par deciliter gott samarbete och en nypa god smak
gjort nybygget till en succé.
BOSTADSBOLAGETS FASTIGHETSSAMORDNARE, Maria Eek, hyllar gång
på gång det goda samarbetet mellan
skolan, kostenheten och Bostadsbolaget.
– Det har gjort matsalen till vad den är
idag när bygget i stort sett är färdigt,
konstaterar hon stolt.
1 100 portioner serveras dagligen på
Västerviks gymnasium och då krävs det
att allt flyter på smidigt. Och det gör det
numera. Lägg därtill att elever och

personal får äta i trivsam, ljus och stillsam
miljö vilket gör det hela till en fullträff.
Ljudabsorberande material borgar för att
måltiden kan intas i lugn och ro i både
sköna stolar och sköna soffor.
BYGGET FORTSÄTTER
I de ljusa nybyggda lokalerna kommer
det även finnas möjlighet för skolans
personal att både fika och ha konferenser.
– Det gäller att utnyttja lokalerna till

max, menar Maria Eek. Annars blir
det ju bara ett par timmar om dagen i
samband med elevernas lunch.
Snart kommer gymnasiets nya matsal
att få sällskap av ytterligare nybyggnationer. Lagom till att vårterminen 2019
startar så kommer Restaurang- och
livsmedelsprogrammets storkök och
restaurang att tas i bruk.
– Restaurangen kommer till och från
vara öppen för allmänheten, berättar Maria.

Storsatsning i Ankarsrum
Den gamla ICA-butiken
i Ankarsrum har sett bättre
dagar. Nu har den dessutom
blivit tekniskt utdömd och
ska rivas. Fram kommer
det istället att växa en
modern byggnad som ska
rymma både Coop och
Tjustbygdens Sparbank.
HÖSTEN 2020 beräknas allt vara
klart. Då har det gamla huset rivits, det
nya byggts och både mataffär och bank
flyttat in.
– Banken kommer att ha ett litet
kontor i anslutning till entrén och Coops
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ytor kommer att mäta 800 kvadratmeter,
berättar Mats Ekelid på Bostadsbolaget.
Självklart blir det här ett lyft för hela
Ankarsrum och det ökar attraktionskraften för samhället.

Mats Ekelid, avtalsansvarig
på Bostadsbolaget

BRANDSTATION
Byggnaden där banken ligger idag har
Bostadsbolaget redan köpt och enligt
Mats finns det storslagna planer även där.
– Vi kommer att bygga en brandstation
i det gamla bankhuset, berättar han.
Visst kommer det ta lite tid och visst
kommer byggnationerna att märkas av,
men när allt står klart så har Ankarsrum
höjt sig ett snäpp vilket invånarna ser
fram emot.

Som fastighetsskötare och brandman ser
Jesper Johansson (nr 2 från vänster) flera
fördelar. Genom brandmannayrket har han
gedigen kunskap om brandskydd som han
kan informera hyresgäster om.
Hans Hans kunskap i första hjälpen ger också
trygghet för de boende. Som fastighetsskötare
har han kunskap om Bostadsbolagets
fastigheter och hans relationer med orten
och hyresgästerna är värdefull om en
utryckning skulle behövas.

GAMLEBY

Dubbla roller
Fastighetsskötare eller brandman? Brandman eller
fastighetsskötare? Både och faktiskt. Eller brandmansfastighetsskötare om vi ska krångla till det. Men ska vi
reda ut begreppen så är de fastighetsskötare till
vardags och deltidsbrandmän när det hettar till.
AGNE BJÖRKEGREN, jobbar som
förvaltare på Bostadsbolaget, har själv
varit deltidsbrandman en gång i tiden.
– Det var en nyttig erfarenhet och jag
ser på grabbarna i Gamleby och
Ankarsrum att de också uppskattar den
erfarenhet som man får inom brandmansyrket.
I Gamleby finns det starka gänget
med. Jesper Johansson, Peter Pekka
Lindersson, Markus Sjöstrand, Carl
David Hamilton, Örjan Ljung och
Marcus Rosander och i Ankarsrum
heter killarna Anton Johansson,

Per Johansson och Johan Aronsson.
– Deras kunskaper är till nytta för
kommunen, oss och alla hyresgäster,
menar Agne.
Utbildningen de regelbundet får inom
räddningstjänsten har faktiskt, på ett
direkt sätt, redan kommit en av våra
hyresgäster till gagn då killarna räddade
hennes liv med hjärt- och lungräddning.
FÖREBYGGANDE BESIKTNING
Även vid besiktning av lägenheter kan
deras erfarenheter från räddningstjänsten komma till nytta.

– Vi har börjat att besiktiga våra
lägenheter i förebyggande syfte, berättar
Agne Björkgren. Istället för att laga när
någonting gått sönder så ligger vi nu
steget före och åtgärdar innan det blir
ett problem.
Och det är vid dessa besiktningar som
det kan vara bra att ha ett tränat öga för
till exempel farliga installationer som
kan vålla brand. En feldragen, trasig
sladd någonstans kan på ett ögonblick
göra en helt vanlig lägenhet till en riktig
dödsfälla. På så sätt kan deltidsbrandmännen utnyttja sina erfarenheter och
slå två flugor i en smäll.
– Ja, de är verkligen en tillgång för oss,
menar Agne. Och så utgör de ju en viktig
del av vårt samhälle, vilket kanske är
allra viktigast när olyckan väl är framme.
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Skicka lösningen på korsordet till
oss senast 11 januari 2019.
Vi drar tre vinnare som får två
biobiljetter var.

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

Namn

Adress

Lösningen publiceras på vår hemsida
den 18 januari 2019. Vinnarna
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.
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Kontor

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

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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