
Unikt ö-boende
Konstnär från Damaskus

Full fart på Tre Bröder

Njut av sommaren
 med picknickkorg, bad och buss

Information & inspiration från Bostadsbolaget i Västervik    VÅR / SOMMAR 2010



U
R

 IN
N

E
H

Å
L

L
E

T
 

v
å

r/s
o

m
m

a
r 10

Vi jobbar ständigt och aktivt 
med att vara en bra hyresvärd 
som tillgodoser våra hyres-
gästers behov och önskemål. 
De kundundersökningar som vi 
genomför regelbundet är ett 
viktigt verktyg för att fastställa 
att vi jobbar på rätt sätt.

Resultatet från vårens stora undersökning visar 
glädjande nog att vi har tagit till oss av tidigare 
synpunkter och följt upp dessa. Bland annat när det 
gäller städning av trapphus och tvättstugor samt 
utomhusbelysning i vissa områden. Nu ska vi analysera 
vårens resultat för att kunna vidta fortsatta lämpliga 
åtgärder.

Den gångna vintern – med allt vad den innebar 
– har fått många husägare att fundera över sitt framtida 
boende och skapat en ökad efterfrågan på våra 
lägenheter. Samtidigt har vi en hög infl yttning till 
Västervik och väldigt många av dessa infl yttare väljer 
att bo i Bostadsbolagets hyresrätter.

Skälen till detta är många. Vi vet att våra satsningar 
på att erbjuda attraktivt boende i attraktiva områden har 
burit frukt. Våra fastigheter är väl underhållna och sköts 
kontinuerligt om av vår mycket uppskattade personal. 
Det är också sådant som bidrar till nöjda hyresgäster.

Med förhoppning om en solig och skön sommar!

Sven-Åke Lindberg

Resultatet av ett målmedvetet arbete 
och riktade åtgärder. Så summerar 
Sven-Åke Lindberg hyresgästernas 
åsikter i den nyligen genomförda 
kundundersökningen.

– VI HAR GENOMFÖRT ett strukturerat förbätt-

ringsarbete kring de synpunkter vi fi ck vid den 

förra kundundersökningen. Det har medfört att 

vi både har ökat nöjdheten och minskat miss-

nöjdheten bland våra hyresgäster. 

– Det innebär dock inte att vi har kommit 

tillrätta helt och hållet med alla tidigare 

problem och synpunkter, konstaterar Bostads-

bolagets VD.

FOKUSOMRÅDEN

Vårens stora kundundersökning har, i likhet med 

tidigare undersökningar, gjorts på uppdrag av 

ScandInfo Marketing Research och vänt sig till 

samtliga hyresgäster inom hela Bostadsbolagets 

bestånd av såväl bostäder som lokaler.

Resultaten från de två tidigare kundunder-

sökningarna har visat att städning av tvättstugor 

och trapphus samt utvändig belysning är något 

som det fi nns en hel del synpunkter på bland 

hyresgästerna.

¬- Detta har också varit viktiga fokusområden 

för oss och något som vi har jobbat aktivt med 

för att komma tillrätta med. Den kontinuerliga 

städningen av tvättstugor är hyresgästernas eget 

ansvar. Här har vi kompletterat med utomstående 

städning vid behov. 

– Likaså har vi åtgärdat och utökat belysningen 

i de områden där det har funnits specifi ka syn-

punkter. 

OMRÅDESMÖTEN

Sven-Åke Lindberg framhåller också de möten 

som fastighetsskötarna har haft med de boende i 

respektive område för att få in ytterligare 

synpunkter.

– Dessa möten har sedan legat till grund för de 

speciella åtgärder som driftslagen sedan har 

utfört i sina bostadsområden.

Att vårens mätning överlag visar ett bättre 

resultat och en ökad kundnöjdhet är givetvis 

glädjande för Bostadsbolaget. Förbättringsarbetet 

kommer dock att fortsätta med oförändrad kraft.

– Resultat visar att det fortfarande fi nns en del 

att göra för att få ännu nöjdare hyresgäster. Efter 

att ha studerat åsikterna och synpunkterna i 

detalj kommer vi att ta fram en ny handlings- 

och åtgärdsplan för ytterligare förbättringar.

Målmedvetet arbete 
för ökad kundnöjdhet
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Attraktivt boende 
i attraktiva områden 

Central besiktning ger 
mer tid för åtgärder
Jämnare bedömning och utökad tid för eventuella 
åtgärder. Per Hallinder sköter numera alla lägenhets-
 besiktningar vid avfl yttning. Ett ansvar som tidi-
gare låg på fastighetsskötaren i respektive område.

– En central besiktningsman innebär fl era 
fördelar för både hyresgästen och oss. Besikt-
ningen gjordes tidigare i samband med att 
hyresgästen fl yttade och det innebar att det var 
knappt om tid för hyresgästen att kunna åtgärda 
eventuella skador själv. Nu görs besiktningen direkt 
efter uppsägning och då har hyresgästen närmare 
tre månader på sig.

Per Hallinder framhåller också att bedöm-
ningen – som utgår från det periodiska underhållet 
på den aktuella lägenheten – blir jämnare med en 
och samma besiktningsman för hela Bostadsbola-
gets lägenhets bestånd.

– Dessutom får vi bättre och samlad kontroll 
över vilket underhåll som lägenheten är i behov av 
innan nästa hyresgäst ska fl ytta in, säger han.

VDs ord:

Gemensam lokal för KLT
Två blir en. Sedan början av maj fi nns KLT:s färdtjänsthandläggare och lokala 
beställningscentral på samma adress på Lindögatan i Johannesdal.

– Vi satt tidigare på varsitt håll i Västervik. I och med de nya lokalerna fi nns 
vi numera på ett och samma ställe på Lindögatan, säger Birgitta Calgar som är 
handläggare av KLT:s färdtjänst- och riksfärdtjänstärenden i Västervik och 
Vimmerby.

Lokalen i Johannesdal delar hon med KLT:s lokala beställningscentral i 
Västervik som är bemannad med en anställd.

– Det är en fi lial till beställningscentralen vid huvudkontoret i Högsby som 
främst administrerar sjukresor i den norra länsdelen.

Tidigare huserade landstingets och kommunens projekt Pilen för människor 
med missbruksproblem i lokalerna.

– Vi har målat, tapetserat och även gjort vissa andra anpassningar av 
lokalerna för KLT:s verksamhet, berättar Lennart Andersson på Bostadsbolaget.
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Kreativiteten fl ödar på Johannesbergs-
vägen 5. Här bor nämligen konstnären 
Talal Isa med familj och det är också här 
som de fl esta av hans konstverk skapas 
och växer fram.

UNDER VÅREN HAR hans konstverk – skulpturer 

i brons, keramik och gips samt målningar i olja 

– funnits till beskådan på Västerviks Museum. 

En utställning som har varit både välbesökt och 

gett konstnären mycket positiv respons.

– Det har varit väldigt trevligt att få visa upp 

min konst lokalt och många har uppskattat 

konstverken – både skulpturerna och målning-

arna, säger han.

FAVORITKONSTVERK

Talal Isa kommer ursprungligen från Irak och är 

utbildad vid konsthögskolan i Syriens huvudstad 

Damaskus. Innan fl ykten till Sverige 2001 deltog 

han under tre decennier i de mest betydelsefulla 

utställningarna i Irak.

– Tyvärr fi ck jag inte med mig några av dessa 

konstverk när jag fl ydde från mitt gamla 

hemland. Alla skulpturer och målningar jag har 

i samlingen idag är skapade i Västervik.

Skulpturer är favoritkonstverken – framför allt 

i brons. På grund av att det är ett dyrbart 

material och arbetssättet kräver en ateljé med 

gjututrustning har det dock blivit färre av dessa 

konstverk sedan Talal kom Sverige.

KÄRLEK OCH SORG

– Eftersom jag huvudsakligen skapar hemma i 

lägenheten blir det mest oljemålningar. Genom 

bekanta har jag även tillgång till en brännugn 

och kan även göra skulpturer i lera, berättar han.

Inspirationen till konstverken hämtar han från 

livet och sina egna upplevelser och erfarenheter.

– Det är mycket kärlek och mycket sorg. Allt jag 

ser och upplever påverkar mig.

Talal Isa trivs bra som konstnär Västervik och 

han hoppas att sonen Ashraf ska följa hans 

fotspår.

– Han är min hjälpreda och redan en duktig 

konstnär, framhåller han leende.

Inspireras av livet
Talal Isa trivs bra som 

konstnär Västervik och han 
hoppas att sonen Ashraf 

ska följa hans fotspår.

Maskinreparationer i egen regi
Inge Lundgren och hans två kollegor på maskinverkstaden i kvarteret Vidjan har 
bråda dagar för att få Bostadsbolagets alla gräsklippare och trädgårdstraktorer 
redo för sommarens uppdrag.

– Det är full fart. Nu är det gräsklippning och markvård istället för snöröjning 
och då gäller det att alla maskiner fungerar, säger han leende.

Verkstaden – som tidigare drevs av kommunen – ligger numera under 
Bostadsbolagets byggservicegrupp.

– Det innebär att vi reparerar och underhåller alla våra maskiner i egen regi. 
I övrigt är verksamheten i stort sett densamma som tidigare med service, 
underhåll och reparationer av både små och stora maskiner. Här fi nns också en 
smedja där en stor del av de utsmyckningar som fi nns på gator och torg i 
kommunen tillverkas, berättar Mats Nilsson som är chef för byggservicegruppen.
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Leksaksbutik med brett utbud
Skolgårdarnas kulspel är ett säkert vår- och sommartecken. På Lilla Lekstugan fi nns 
allt som krävs för att bli en mästare i att spela kula och mycket därtill.

– Många som inte har varit inne i butiken tidigare blir faktiskt förvånade över det 
breda utbudet, säger Margareta Carlsson.

Butiken som huserar på Västerviksvägen i Gamleby – mellan centrum och 
Åbyskolan – har inte bara ett traditionellt sortiment av leksaker och böcker. Här fi nns 
också barnkläder och presentartiklar av olika slag.

– Är man på jakt efter en present till barnkalaset behöver man inte vara orolig att 
inte hitta något. Finns det inte något passande på den ena avdelningen så fi nns det 
säkert på någon av de andra!

I anslutning till butiken har dessutom Margaretas dotter Marie Hadrous en 
frisörsalong. Tillsammans med sin make Mahmoud driver hon både Lilla Lekstugan i 
Gamleby och systerbutiken Lekstugan i Västervik.

– Från början låg butiken i centrum. 2002 fl yttade vi till de här lokalerna för att få 
mera utrymme och kunna utöka sortimentet, berättar hon. 

Besök Resecentrum eller gå 
in på www.klt.se för aktuella 
tidtabeller och destinationer

Picknickrullar med rostbiff
Ingredienser 4 st

250 g keso cottage 
cheese naturell
2 tsk fransk senap
½ dl bostongurka
½ dl hackad gräslök
4 mjuka tunnbröd
8 tunna skivor stekt 
rostbiff (ca 200 g)
4 dl strimlad sallad
2 krm salt

Gör så här: 

Bland keso med senap, bostongurka och gräslök. Bred ut 
röran på tunnbröden. Lägg på rostbiff och sallad. Krydda 
med salt och rulla ihop. Tips! Istälet för rostbiff kan du ta 
grillad kyckling, pastrami, rökt skinka eller rökt fi sk.

Pastasallad med kassler
Ingredienser 4-6 port.

300 g pasta
200 g benfri kassler
250 g Galbani mozzarella
3 färska morötter
2 salladslökar
1 dl hackad dill
3 msk olja
rivet skal och pressad saft av 1 citron
1 tsk salt
1 krm svartpeppar

Gör så här: 

Koka pastan. Spola den hastigt i kallt vatten. Skär 
kasslern i stavar och osten i bitar. Skär morötterna i tunna 
stavar och löken i skivor. Blanda pasta, kassler, ost, 
morötter, lök och dill. Rör ihop olja, citronskal, saft, salt 
och peppar och blanda med pastasalladen.

Picknicklatte
Ingredienser 2 st

Ca 1 ½ dl nybryggd espresso eller starkt kaffe
4 dl mjölk
1 msk kakao
1-1 ½ msk strösocker

Gör så här:

Värm mjölken försiktigt i en kastrull till rykpunkten (ca 
65°) och vispa i kakao och socker. Blanda kaffe och 
chokladmjölk i en termos.

Tips till picknickkorgen

Re
ce

pt
 o

ch
 b

ild
 fr

ån
 A

rla
Re

ce
pt

 o
ch

 b
ild

 fr
ån

 A
rla



5

DET KAN LIKA gärna vara en avkopplande 

dagstripp till Öland eller ett spännande besök i 

Ankarsrum. Resecentrum på Stationsgatan är den 

självklara utgångspunkten för den som vill turista 

lokalt med buss som kommunikationsmedel. 

Härifrån avgår ett stort antal bussar dagligen till 

fl era olika destinationer – såväl nästgårds som 

mera långväga.

– Under sommaren utökar vi dessutom våra 

turlistor med ännu fl er och tätare turer, berättar 

Niklas Appelqvist på Kalmar Läns Trafi k AB – KLT.

SALTA BAD

Vart man väljer att resa som bussturist beror 

givetvis på intresse och smak. Den som söker salta 

bad i kombination med natur- och kulturupple-

velser kan med fördel ta den förlängda sommartu-

ren till Gränsö slott. Eller varför inte en något 

längre resa söderut till Blankaholm med möjlig-

het till middag på det anrika Gästgiveriet.

– Ett annat alternativ är att ta bussen till 

Loftahammar. Här fi nns fi na badmöjligheter och 

den 27-29 augusti arrangeras också Loftaham-

marsutställningen med försäljning av allt ifrån 

hantverk till delikatesser och smycken.

FANTASTISK MILJÖ

För den historiskt intresserade erbjuder Almviks 

Tegelbruksmuseum en intressant inblick i svensk 

industrihistoria med anor från 1600-talet. Är man 

mera äventyrligt sinnad går det att få sitt lystmäte 

tillgodosett några mil längre norrut längs E22:an.

– Från hållplats Edsbruk är det inte långt till 

Fort Helgenäs med olika aktiviteter och äventyr 

för bokade grupper.

Ett alternativ till bussen är resa med rälsbuss 

via smalspåret. Förutom att uppleva själva resan 

och den fantastiska miljön längs spåret går det 

även att hoppa av på någon av stationerna.

HELA LÄNET

– Rälsbussen har dagliga avgångar från Västervik i 

sommar och ångtåget går lördagar och söndagar. 

Lämpliga ställen att hoppa av på kan vara Fårhult 

med ett besök på restaurang Gröna Tuppen eller 

Ankarsrum där man bland annat kan ta del av 

brukets historia i Hembygdsföreningens museum 

Aktiveum.

Vill man ta ut svängarna ytterligare erbjuder 

KLT endagskort för 100 kronor som täcker hela 

Kalmar län med buss.

– Det innebär att man enkelt och billigt kan åka 

en dagstur till exempelvis Öland, framhåller 

Niklas Appelqvist.

Bussturism behöver 

inte vara liktydigt med 

36 timmar nonstop till 

Sydeuropa eller en skumpig 

färd längs Indiska grusvägar. 

Bussturista på hemmaplan

Det fi nns hur mycket som helst att se och 

göra i Västervik med omnejd. Bad, god mat 

och härliga golfbanor är bara några 

exemepl på lämpliga utfl ykter i sommar.

Innebandy under bar himmel
Innebandy utomhus! Den 6-7 augusti kommer den stora innebandy-
turneringen Swedish Floorball Open 2010 att avgöras på hamnplanen i 
Västervik.

Bostadsbolaget är en av sponsorerna till innebandyturneringen som 
troligen är den första i sitt slag som hålls under bar himmel. Swedish 
Floorball Open 2010 spelas på hamnplanen med utsikt över Skepps-
brofjärden. Här kommer förutom spelplaner och läktare även att fi nnas 
lunchrestaurang, sponsorby med diverse försäljning och underhållning.

– Turneringen – som är öppen för alla typer av deltagare och indelad i 
dam- respektive herrklass – kommer att spelas i en unik form som gör att matcherna blir mycket 
intensiva och händelserika. Lagen kommer att spela mot varandra med tre utespelare på planen plus 
en målvakt. I potten fi nns 25 000 kronor till de segrande lagen, säger tävlingsledare Fredrik Ohlsson.

Målsättningen är att Swedish Floorball Open ska bli ett årligen återkommande arrangemang i 
Västervik. Mer information fi nns på www.swedishfl oorballopen.se

turneringen Swedish Floorball Open 2010 att avgöras på hamnplanen i 

Bostadsbolaget är en av sponsorerna till innebandyturneringen som 

brofjärden. Här kommer förutom spelplaner och läktare även att fi nnas 
lunchrestaurang, sponsorby med diverse försäljning och underhållning.

– Turneringen – som är öppen för alla typer av deltagare och indelad i 
dam- respektive herrklass – kommer att spelas i en unik form som gör att matcherna blir mycket 
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Packa lunchen 
på ett snyggt och 
smidigt sätt
Lös korsordet på sista 
sidan och skicka in den 
rätta lösningen till oss 
så har du chans att 
vinna en snygg och 
praktisk picknick-
väska som håller 
dryck och fi ka kallt.
Skön fi lt att sitta 
på medföljer.

VINN EN PICKNICK-VÄSKA
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Hyresgäster på 
blött speedwayderby
Länsderbyt mellan Västervik och Dackarna den 4 maj blev 
en blöt tillställning som dock bjöd på speedway av högsta 
kvalitet innan regnet abrupt avbröt tävlingen.

Som matchvärd hade Bostadsbolaget lottat ut 100 
biljetter till sina hyresgäster.

– Det var väldigt uppskattat och jag är övertygad om att 
alla hade en mycket trevlig kväll på speedwayarenan trots 
det ihållande regnet, säger marknadschef Susanne Hamilton.

Förutom speedwaymatchen – som Västervik förlorade 
eftersom man låg under poängmässigt när tävlingen avbröts 
– bjöds det bland annat på godisregn och uppvisning av 
klubbens juniorer i pauserna.

Med sunt förnuft förblir man goda grannar
Respekt och sunt förnuft. Det räcker ofta långt för att kunna samsas och 
leva ihop med sina grannar i ett hyreshus.

– I våra fastigheter bor det många människor. Vissa är ensamstående, 
andra har småbarn, en del är arbetslösa och andra jobbar skift. Oavsett 
förutsättningar och livssituation bland våra hyresgäster fungerar det i de 
allra fl esta fall bra. Men ibland fi nns det omständigheter som gör att man 
störs av varandra, säger Fredrik Andersson.

Som bosocial samordnare hamnar dessa fall så småningom på hans bord. 
Han framhåller Hyreslagens paragraf 25 i kombination med respekt och sunt 
förnuft som bästa recept för att komma tillrätta med eventuella problem.

– Våra hyresgäster ska iaktta sundhet, ordning och gott skick. Samtidigt 
har alla rätt att leva sina liv med allt vad det innebär. Det är inte alltid den 
som anmäler störningar som har rätt. Vi tittar noga på vilka omständigheter 
som råder från fall till fall och strävar alltid efter att hitta en lösning.

Fredrik betonar att den som upplever problem i första hand ska prata 
med fastighetsskötaren som sedan tar ställning till hur detta ska hanteras.

Nyfi kenheten kring Bostadsbolagets 
planerade hyresrätter på Hasselö är stor. 
Ännu återstår dock en del frågetecken att 

räta ut innan visionen kan bli verklighet.

ATT LEVA OCH bo i skärgården året runt är 

en dröm för många. När Bostadsbolaget 

förvärvade den 24 hektar stora jord- 

och skogsbruksfastig heten med 

tillhörande strandlinje på Hasselö 

var det med målsättning att kunna 

bidra till att förverkliga dessa 

drömmar.

– Vår plan är att bygga ett 20-tal 

bostäder på tomten. Det skapar möjlig heter 

för den som vill bo i skärgården året runt, 

förklarar uthyrare Jonas Ålstam.

LEVANDE SKÄRGÅRD

Kommunens arbete med översikts- och detaljplan 

har precis inletts och beräknas vara klara i slutet 

av 2011. I samband med detta kommer det också 

att undersökas hur man bästa sätt löser frågorna 

kring vatten och avlopp.

– Det är några av de praktiska saker som måste 

vara klara innan vi kan arbeta vidare.

Jonas Ålstam framhåller att det redan fi nns en 

väl etablerad kontakt med de boende på Hasselö 

– som är en av de största öarna i Tjust 

skärgård med cirka 25 fastboende 

och 500 fritidsboende – och att ett 

ytterligare syfte med projektet är att 

medverka till en levande skärgård 

även under vinterhalvåret.

– Med 20 nya åretruntbostäder 

kommer det exempelvis att krävas 

utökade kommunikationer med 

reguljär trafi k till och från fastlandet 

året runt.

PÅVERKA BOENDET

I det fortsatta arbetet med byggprojektet på 

Hasselö kommer Bostadsbolaget att skapa en 

fokusgrupp med intresserade framtida hyres-

gäster där bland annat utformningen av boendet 

och kommunikationer kommer att diskuteras.

– Vi vill därför komma i kontakt med männis-

kor som är engagerade och har synpunkter kring 

projektet och vill vara med och påverka hur 

boendet ska utformas för att på bästa sätt smälta 

in i den befi ntliga miljön. 

Anmäl dig till sommarens visningar av området 
för de framtida hyresrätterna genom att 
kontakta Bobutiken på 0490-25 72 50 eller gå 
in på www.bostadsbolaget.vastervik.se.

Hyresrätter i Västerviks skärgård 

Unikt boende

bo i skärgården året runt är 

en dröm för många. När Bostadsbolaget 

bostäder på tomten. Det skapar möjlig heter 

– som är en av de största öarna i Tjust 

skärgård med cirka 25 fastboende 

utökade kommunikationer med 

reguljär trafi k till och från fastlandet 

BO PÅ 

HASSELÖ

KONTAKTA 

BOBUTIKEN

0490-25 72 50 
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Premiär för marknad i Brevik
Aktiviteter som engagerar hyresgästerna. Det var ett av huvudsyftena med marknaden i Brevik 
som arrangerades för allra första gången den 27 maj.

– Det fi nns mycket önskemål bland hyresgästerna om olika aktiviteter och detta var ett 
passande sätt att tillmötesgå detta och se till så det händer lite 
saker i området, säger Gunilla Hilding på Hyresgästföreningen 
som arrangerade marknaden tillsammans med Bostadsbolaget.

För såväl de boende på Långrevsgatan som tillresta 
marknadsbesökare fanns aktiviteter i form av bland annat 
ponnyridning och hoppborg. Som sig bör på en marknad 
fanns givetvis också ett antal knallar på plats med försäljning 
av bland annat smycken och godis. För sång- och musik-

underhållningen svarade Leif ”Putte” Skog från Storebro.
– I likhet med familjedagen på Terra Nova – som är en förebild för marknaden i Brevik 

– hade de boende i området även loppmarknad och det var en av höjdpunkterna, konstaterar 
Gunilla Hilding som hoppas att arrangemanget i Brevik ska bli årligen återkommande.

Hjälpmedel 
som vaktar spisen
Ett enkelt hjälpmedel som skyddar mot både 
torr-kokning och risk för brand. Bostadsbolaget 
erbjuder nu sina hyresgäster spisvakt som 
standardval.

– Det är ett väldigt bra hjälpmedel som gör 
hemmet säkrare och tryggare. Inte minst för våra 
äldre hyresgäster som vill fortsätta att laga sin 
egen mat trots att minnet kanske börjar bli lite 
sviktande, framhåller Mats Nilsson på Bostads-
bolaget.

Spisvakten kopplas mellan eluttaget och spisen 
och medför att eltillförseln bryts automatiskt efter 
en viss tid som är förprogrammerad eller vid 
kraftig värmeutveckling. Kostnaden för spisvakt 
som standardval är 24 kronor i månaden.

För mer information – kontakta 
Bobutiken på telefon 0490-25 72 

Tingshuset i ny skepnad
I mitten av november beräknas det före detta tingshuset 
intill stadsparken vara redo att ta emot sina nya 
hyresgäster. Istället för domslut är det viktiga frågor kring 
Västerviks framtid som fortsättningsvis kommer att 
klubbas i lokalerna.

– Här kommer en stor del av kommunens administra-
tiva verksamhet – som tidigare har varit utspridd på olika 
ställen – att inrymmas. Bland annat hela koncernled-
ningen, berättar Eva Hebbel som är projektledare för den 
stora om- och tillbyggnationen.

Samtidigt som den totala lokalytan kommer att 
fördubblas genom tillbyggnaden genomgår den 
befi ntliga fastigheten en total – men varsam – 
renovering.

– Vi vill behålla husets karaktär. Den tidigare 
tingssalen kommer att fi nnas kvar. Likaså den fasta 
inredningen i det rum där häradshövdingen tidigare satt.

– Det här är nästan som ett andra 
hem. En fantastisk plats med underbar 
gemenskap!
Att Träffpunkt Tre Bröder lever upp 
till sitt namn råder det inga som helst 
tvivel om.

SEDAN VERKSAMHETEN PÅ Tre Bröders Väg 

togs över i december och fi ck en nystart i 

Bostadsbolagets regi har besökarna strömmat 

till och uppskattningen över såväl matutbudet 

som alla olika aktiviteter är översvallande.

– Det är väldigt trevligt att vara här. Maten 

är jättegod och det händer hela tiden en massa 

olika saker, säger Inez som i stort sett dagligen 

besöker Träffpunkt Tre Bröder för att äta lunch 

och umgås.

POPULÄR PUBAFTON

I köket huserar Monica Danielsson med assistans 

av Inger Sahlin. Monica var tidigare föreståndare 

när kommunen bedrev dagverksamhet i samma 

lokaler och sköter nu träffpunktens verksamhet.

– Egentligen skulle jag ha gått i pension i 

höstas. Men Bostadsbolagets satsning kändes helt 

rätt och därför bestämde jag mig för att fortsätta 

att jobba med detta, berättar hon.

Förutom hemlagad lunch och fi ka varje dag 

erbjuder Träffpunkt Tre Bröder en mängd olika 

aktiviteter såväl dagtid som kvällstid.

– Våra pubaftnar en gång i månaden är väldigt 

uppskattade och välbesökta. Vi har även haft vis- 

och bluesaftnar med levande musik.

LÄTTSAMMA FORMER

Övriga aktiviteter är bland annat cirkelverksam-

het i samarbete med olika studieförbund, bingo, 

gympa, meditation och historieberättande i 

kombination med kaffe och våffl or.

Monica Danielsson betonar att träffpunkten 

på Tre Bröders väg är öppen för alla som vill 

träffas och umgås under lättsamma former.

– Oavsett ålder eller var man bor är alla 

välkomna. Vill man äta lunch bör man dock 

beställa det en dag i förväg, säger hon.

Ring 0490-25 53 90 för lunchbeställning 
och mera information om aktuella aktiviteter 
på Trä� punkt Tre Bröder.

Uppskattad träffpunkt
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Spötorget 1  •  Box 502  •  593 25 Västervik

Telefon 0490-25 72 00  •  Telefax 0490-25 72 01

Hemsida   www.bostadsbolaget.vastervik.se

E-post   bostadsbolaget@vastervik.se

Kontor

Telefon  ...................................0490-25 72 00

Öppettider  ......................måndag-torsdag 8.00-16.00

 fredag 8.00-15.00

 Lunchstängt 12.00-13.00

Bobutik

Telefon  ...................................0490-25 72 50

Öppettider  ......................måndag-tisdag 10.00-18.00

 onsdag-torsdag 10.00-16.00

 fredag 9.00-13.00
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Skicka lösningen på korsordet till oss 
senast 20/8 2010. Vi drar en vinnare 
som får en snygg picknickväska. 

Skicka till:  
Bostadsbolaget, Box 502, 593 25 Västervik

E-posta till:  
bostadsbolaget@vastervik.se

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

VINN EN PICKNICK-VÄSKA
Lucija Spajic – Kaféservice och lokalvård

Efter åtta år som lokalvårdare och 
ansvarig för Bostadsbolagets fi ka- och 
lunchrum på kontoret vid Spötorget är 
Lucija Spajic väl förtrogen med 
arbetsuppgifterna och ingalunda ny på 
jobbet. Däremot är hon sedan den 1 mars anställd i 
Bostadsbolagets regi från att tidigare ha varit 
kommunanställd.

Rolf Johansson – Bygg- och projektledare

Byggnadsingenjör Rolf Johansson har 
under de senaste 25 åren arbetat med 
bygg- och fastighetsfrågor inom 
Västerviks kommun. De senaste tio åren 
som fastighetsingenjör vid barn- och 
utbildningskontoret och dessförinnan som byggledare 
på fastighetskontoret. Sedan den 1 juni är han anställd 
som bygg- och projektledare och kommer att arbeta 
med framtida byggprojekt inom Bostadsbolaget.

Markus Lindberg – Tekniska avdelningen

Markus Lindberg är fast anställd på 
Bostadsbolagets tekniska avdelning 
sedan den 1 januari efter att tidigare haft 
en projektanställning under närmare ett 
år. Han har hittills jobbat med bland 
annat underlag till energideklarationer och kommer 
fortsättningsvis att arbeta med frågor som rör den 
tekniska avdelningen. Markus kommer närmast från 
studier i Karlstad.

Göran Johansson – Servicemontör, Byggservice

Sedan den 1 december 2009 har Göran 
Johansson varit anställd på byggservice-
avdelningen som servicemontör. 
Arbetsuppgifterna består bland annat 
av underhåll, service och installation av 
vitvaror och storköksmaskiner. Göran Johansson har 
tidigare drivit egen fi rma med liknande verksamhet 
under 25 år.

Nya på jobbet

Nya öppettider 
i Bobutiken
Bobutiken ändrar öppettiderna. Måndagar 
och tisdagar fi nns personalen på plats mellan 
klockan 10.00-18.00 för att svara på frågor och 
hjälpa såväl nya som befi ntliga hyresgäster. 
Övriga tider är onsdagar och torsdagar, 
10.00-16.00 och fredagar, 09.00-13.00.
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