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Flytta till Ankarsrum
Missa inte vår fl yttkampanj!

Prosten – ett hus med historia
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För att erbjuda bra 
boendemiljöer och vara 
en trygg hyresvärd i 
Västervik är det viktigt 
att Bostadsbolaget 
engagerar sig i sam-
hällsutvecklingen på 
olika sätt. Vi bygger 
miljö-vänligt och 
energisnålt, gör våra lägenheter tillgängliga genom att  
installera hissar samt erbjuder bra service.

En bra boendemiljö i Västervik förutsätter att det finns 
valmöjligheter på bostadsmarknaden. Något som Bostads-
bolaget tillgodoser genom att vara en attraktiv hyresvärd  
för de som av skilda anledningar söker ett alternativ till  
den egna villan. Detta medför i sin tur en ökad rotation på 
bostadsmarknaden och valmöjligheterna blir större.

Att Västerviks Bostads AB går in och köper ett flertal 
omsorgsfastigheter av kommunen är också ett led i vårt 
engagemang för samhällsutvecklingen. Vi äger sedan 
tidigare ett antal omsorgsfastigheter i kommunen och 
utvidgar nu detta ägande med allt vad det innebär i form  
av olika samordningsvinster.

Trots den rådande konjunkturen ser vi inom Bostadsbolaget 
en fortsatt stark efterfrågan på våra lägenheter i hela 
kommunen. Det tror vi är ett resultat av att många vill ha 
just en trygg hyresvärd som dessutom är delaktig och 
engagerad i utvecklingen av samhället i stort.

Med förhoppning om ett kommande gott år.

Sven-Åke Lindberg
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ENKLARE ATT BO
Snöskottningen är ett minne blott. Och om något i hemmet 
krånglar är det bara att ringa fastighetsskötaren.

För snart ett år sedan lämnade Ulla och Birger Lindström det 
egna huset till förmån för en lägenhet på Kungsvägen 37 B.

– Både jag och min man blev sjuka och kände att vi inte orkade 
med att bo kvar i huset med allt vad det innebär längre, säger Ulla.

Varken trädgårdsarbete eller snöskottning är något hon saknar. 
Den inglasade balkongen med söderläge utnyttjas däremot så 
ofta vädret tillåter.

– Vi trivs jättebra i lägenheten. Vår fastighetsskötare – Lars 
Bohman – träffar vi nästan dagligen och skulle det vara några 
problem är det bara att säga till honom.

Att ha fått äldreboendet som granne är också något som 
uppskattas av paret Lindström.

– Birger deltar regelbundet i dagverksamheten och ibland 
brukar vi gå dit och äta lunch och samtidigt träffa andra 
människor, berättar Ulla.

Flytta till  
Ankarsrum och
få flytten gratis.

Bostadsbolaget har för tillfället några lediga lägenheter i 
Ankarsrum. Du som inte är hyresgäst hos Bostadsbolaget  
idag och funderar på att sälja villan eller byta boende bör 
passa på att teckna avtal före 28 februari. Fram till dess  
bjuder nämligen Bostadsbolaget på flyttkostnaderna.

Kontakta Bobutiken på telefon 0490-25 72 50 
för mer information.

FLYTT-KAMPANJ FÖR BLIVANDEHYRESGÄSTER

Det nya äldreboendet skapar trygghet 
och innebär utökad service även för 
övriga hyresgäster hos Bostadsbolaget  
i Ankarsrum.

– Trygghet står alltid högt i kurs. För de boende  

i grannhusen på Kungsvägen är det extra tryggt 

att ha vår personal så nära. Detsamma gäller 

även boende i lägenheterna på Vikingvägen/

Axsjövägen som bara ligger ett stenkast härifrån, 

säger enhetschef Ida Ragnarsson.

POPULÄR LUNcH

Äldreboendet på Kungsvägen medför inte bara 

ökad trygghet för Bostadsbolagets övriga 

hyresgäster i Ankarsrum. Med större och mera 

anpassade lokaler finns också bättre möjligheter 

att låta utomstående ta del av äldreomsorgens 

verksamhet på olika sätt.

– Inom dagverksamheten arrangerar vi olika 

aktiviteter som vänder sig även till dom som inte 

bor här. Vi har också en rad övriga arrangemang 

som omfattar alltifrån musikunderhållning och 

bingo till daglig tidningsläsning och firande vid 

olika högtider.

En annan service till självkostnadspris som är 

populär och som många utnyttjar är äldreboen

dets lunchservering.

 – Meddelar man bara en dag i förväg att man 

vill komma och äta hos oss så är det inga 

problem, säger Ida.

VARDAGLIGA SYSSLOR

Bostadsbolaget är också öppna för olika typer av 

lösningar som kan öka tryggheten och servicen 

för de boende i Ankarsrum.

– Det kan vara allt möjligt som hyresgästerna 

har behov av – som exempelvis hemkörning av 

matvaror och städning. Redan idag har hyresgäs

terna en nära kontakt med våra fastighetsskötare 

och får mycket hjälp med vardagliga sysslor. 

Denna service kan vi tänka oss att utveckla 

ytterligare, framhåller Susanne Hamilton på 

Bostadsbolaget.

Hjälp med vardagliga sysslor
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Nu är förvandlingen från lägenhetslänga 
till toppmodernt äldreboende klar och 

för såväl boende som personal innebär 
det en betydligt fräschare och mera 
anpassad miljö.

Den 1 december gick fl yttlasset från Ekliden 

till det nya äldreboendet på Kungsvägen i 

Ankarsrum. Den tidigare lägenhetslängan på 

cirka 2 000 m² har genomgått en omfattande 

ombyggnad och dessutom kompletterats med 

en tillbyggnad på cirka 600 m² i tre plan.

– Det är jättefi na lokaler. Det kommer att bli 

toppen för både de boende och oss som jobbar 

där, konstaterar enhetschef Ida Ragnarsson.

ANPASSADE

Bostadsbolagets stora om och tillbyggnad på 

Kungsvägen 33 har resulterat i 24 nya lägenheter, 

varav 14 för särskilt boende och tio för demens

boende samt en så kallad trygghetsplats för 

exempelvis anhöriga eller vid tillfällig avlastning.

– Alla lägenheter är speciellt anpassade för den 

här verksamheten och har bland annat taklyft, 

trygghetslarm, tvättmaskin, höj och sänkbart 

handfat på toaletten och bredare dörröppningar. 

Det fi nns även eget kök eller pentry i varje 

lägenhet, berättar projektledare Joakim Svensson 

på Bostadsbolaget.

En annan skillnad är ytan på lägenheterna. 

Från tidigare 14 m² per rum varierar lägenhets

ytan mellan 28-56 m² på Kungsvägen.

TREVLIG MILJÖ

Äldreboendet på Kungsvägen inrymmer även 

matsal, ett antal samlingsrum och speciella 

utrymmen för dagverksamheten.

– Det är en väldigt trevlig miljö. Eftersom 

lokalerna är anpassade för verksamheten är det 

dessutom betydligt mer lättarbetat för persona

len och bättre för de boende ur alla aspekter. 

Vi har också möjligheter att utveckla dagverk

samheten ytterligare vid behov tack vare de nya 

och fräscha lokalerna, säger Ida.

TRE

ALLT BOENDE 
UNDER SAMMA TAK
Sedan 1 december är Västerviks Bostads AB ägare till de sju äldre-
omsorgsfastigheterna Hagnäsgården, Edshöjden, Sundsgården, 
Nynäsgården, Tjustgården, Annagården och Gertrudsgården.

– Vi äger sedan tidigare ett antal omsorgsfastigheter i 
kommunen och ser stora samordningsfördelar både administrativt 
och tekniskt genom att samla allt som rör boende inom kommunen 
under samma tak, säger Bostadsbolagets VD Sven-Åke Lindberg.

I Västerviks kommun fi nns ytterligare tre omsorgsfastigheter som 
är på gång att byggas om. Så småningom räknar Sven-Åke 
Lindberg med att även dessa ska övertas av Västerviks Bostads AB.

– Övertagandet av omsorgsfastigheter är något som skapar 
ännu större trygghet för alla boende i Bostadsbolagets fastigheter. 
Servicen blir helt enkelt bättre när vi kan vara mer effektiva, säger 
Sven-Åke.

MED NATUREN 
INPÅ KNUTARNA

Ankarsrum är vackert beläget med skogar och sjöar inpå knutarna. Naturen 
spelar också en viktig roll inom föreningslivet. Inte minst för medlemmarna i 
sportfi skeklubben, orienteringsklubben och kanotklubben. 

Ankarsrums Hembygdsmuseum och dess utställningar med både bilder 
och föremål ger en bra inblick i hur bruket har satt sin prägel på samhället 
under fl era århundraden.

Den dagliga servicen till invånarna i Ankarsrum omfattar bland annat två 
livsmedelsaffärer, läkar- och tandvårdsmottagning, apotek, bank och frisör.

Med placeringen mittemellan Västervik och Vimmerby intill väg 33 är 
möjligheterna att pendla till och från Ankarsrum goda. Detsamma gäller de 
allmänna kommunikationerna med bussförbindelser i alla väderstreck. 

Läs mera om Ankarsrum på www.ankarsruminfo.se

Nytt och trivsamt för Ankarsrums äldre

Ida Ragnarsson, enhetschef på Kungsvägen i Ankarsrum.

TEMA
ANKARSRUM

sidorna 2-3
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BLÅBÄR- & 
BANANSMOTHIE
Ingredienser
1 glas
½ banan
1 dl frysta blåbär
2 msk havregryn
1-2 krm malen kardemumma
1 dl Arla Mild yoghurt honung

Skala bananen och skär den i bitar. 
Mixa alla ingredienser tills allt är 
blandat. Dekorera med lite extra 
havregryn. Häll upp i glas och servera 
genast.

TV VIA WEBBEN
Med en snabb bredbandsuppkoppling kan datorn 
förvandlas till TV. Det bästa av allt är att man själv 
bestämmer när man vill se programmen.

SVT Play var något av en pionjär inom webb-TV. 
Detta är numera en tjänst som de fl esta TV-kanaler 
samt en rad andra företag erbjuder. Förutom aktuella 
program omfattar de fl esta webb-TV-tjänster även 
extramaterial, trailers och speciella klipp.

Nyligen gjorda undersökningar visar att intresset 
för webb-TV är stort och att drygt 50 procent av alla 
svenskar använder tjänsten. Inom kort väntas också 
speciella TV-apparater med inbyggd dator och 
bredbandsuppkoppling att lanseras. Det medför att 
webb-TV kommer att bli ett ännu starkare 
komplement till de vanliga TV-utsändningarna.

– DET KÄNNS FANTASTISK bra. Kvaliteten på både bild och ljud är avsevärt 

mycket bättre än tidigare och – inte minst – har vi numera ett kanalutbud 

som passar hela familjen. Det är helt klart värt väntan det har varit på att få 

digitaltv, konstaterar Janos Békési glatt.

FAVORITPROGRAM

Han är långt ifrån ensam om sin entusiasm över familjens ”nya” TV. Barnen 

Anton, 7 år, och Nelly, 5 år, sitter blickstilla i soffan framför sitt nya favorit

program High School Musical på Disney Channel.

– Det är jättebra, säger Nelly och Anton nickar instämmande. Fast vi gillar 

andra program också. Som till exempel Bolibompa, Lattjo Lajban och Barda.

Om barnen är nöjda är pappa Janos också nöjd. Inte minst över att de 

tidigare driftstörningarna i tvutsändningen numera är ett minne blott och 

att bildkvaliteten har höjts åtskilliga snäpp.

– Det var ganska ofta som bilden bara försvann och det blev helt svart i 

rutan. Om det hände mitt under Bolibompa blev det liv i luckan kan jag 

lova, säger han och skrattar.

SPORTÖNSKEMÅL

Förutom de obligatoriska nio kanaler som ingår i digitalboxen har familjen 

EdmarkBékési själva komponerat det så kallade Mixpaketet med åtta 

kanaler som också ingår i hyran.

– Jag hade väl egentligen bara ett önskemål – tv4 Sport – så jag kan följa 

La Liga. Resten har min fru Zandra EdmarkBékési och barnen fått bestämma, 

säger Janos.

Det resulterade i att även tv3, Kanal 5, tv8 och Kanal 9 samt Disney 

Channel, Discovery Channel och Discovery Travel & Living nu fi nns i familjens 

tv. Utöver detta har de också investerat i ytterligare en digitalbox till 

övervåningen och det så kallade tv4paket som innehåller tv4:s alla kanaler.

– Idag har vi 22 kanaler och alla är bra. Det känns kalas. Så småningom 

kanske vi skaffar fl er men just nu satsar vi hellre på kvalitet än kvantitet!

DIGITAL FEST

Nu är varje TV-kväll en riktig fest för 

familjen Edmark-Békési på Tre Bröders 

väg i Västervik. De har äntligen fått 

tillgång till digital-TV.

FORTSATT UYBYGGNAD
AV DIGITAL-TV
Än så länge är det merparten av hyresgästerna i centrala Västervik som 
har tillgång till digital-TV. Men fl era orter står på tur.

Hyresgästerna i Gamleby har i dagsläget kvar sin analoga TV-anslutning 
och är den ort som står på tur härnäst att digitaliseras via fi ber.

– Vi har redan ett avtal med Tele 2 att leverera digital-TV till våra 
hyresgäster i Gamleby så fort vi får klart med fi bernät. Än så länge är det 
åtkomsten till fi bernät och eventuell partner att hyra in oss hos som sätter 
käppar i hjulet.

Ulf Lindström tror dock att dessa problem kommer att lösas. 
– Vi kommer att se över den fortsatta utbyggnaden av digital-TV till 

Gamleby så fort vi har summerat övergången i Västervik, säger han.
Förhoppningen är att även Överum och Ankarsrum ska få tillgång till 

digital-TV så småningom.
– Här är det svårt att hitta en ekonomiskt försvarbar lösning med fi bernät. 

FYRA

NAcHIPS MED 
OST- & ÖRTDIP
Ingredienser
4-6 portioner

1 dl mellangrädde
3 dl Arla Köket riven ost pizza
1 dl fi nhackade färska örter, 
t. ex. basilika och bladpersilja
1 krm svartpeppar

1 påse nachips 
Skurna grönsaker som rädisor, 
blekselleri, morötter och paprika

Koka upp grädden i en kastrull. Ta 
kastrullen från värmen. Rör i osten och 
låt den sedan smälta på svag värme. 
Ta kastrullen från värmen igen och 
blanda i örterna. Smaksätt med peppar.
Servera dipen varm med nachipsen och 
grönsakerna.

Byt ut fredagsgodiset till något matigare. Prova vår hemmagjorda ost- & 
örtdip tillsammans med fräscha grönsaker och majschips. Något annat 
som är både nyttigt och gott är smothie på blåbär och banan.
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FEM

Med digital mottagning är förutsättningarna för en knivskarp 
TV-bild optimal och ger möjlighet att utnyttja den senaste tekniken.
Frågan är bara vilken TV-teknik som lämpar sig bäst – Plasma-, 
Lcd- eller Led-TV? Svaret är långt ifrån entydigt och den som är 
på gång att investera i en ny platt-TV bör undersöka marknaden 
noga och se till både behov och ekonomiska ramar.

Plasma-TV: 
Bakom skärmens frontglas fi nns små ädelgasfyllda bubblor. De är 
omgivna av elektroder. När elektroder värms upp sker en urladdning 
som får gasen att omvandlas till plasma som alstrar ljus. Det tas emot 
av fosforbelagda pixlar som därifrån skapar bildpunkter på skärmen. 
Plasma är vanligast i stora tv-skärmar. Bilden anses vara överlägsen 
lcd-teknikens i svärta och kontrast, men skillnaderna i kvalitet mellan 
teknikerna har minskat.  

Lcd-TV: 
Står för Liquid Crystal Display. Bilden skapas då en elektrisk ström 
passerar genom fl ytande kristaller klämda mellan två tunna skikt.
Varje kristall fungerar som en individuell slutare som blockerar eller 
släpper igenom ljus. Skärmarna är bakgrundsbelysta. 
Lcd är en mer energisnål teknik än plasma, men anses fortfarande 
ge en något sämre bildkvalitet. En förbättring har dock skett, främst 
genom en högre bildfrekvens.  

Led-TV: 
Led står för Light-emitting diode, på svenska lysdiod. En led-tv är en 
lcd-tv där de traditionella lysrören i bakgrundsbelysningen bytts mot 
lysdioder. Fördelen är att skärmen kan göras smalare, energisnålare 
och med bättre svärta, skärpa och färgåtergivning. 
Bästa bildresultatet ger en lösning där hela bakstycket består av 
lysdioder i de tre basfärgerna. Men det är dyrt och en vanlig 
ekonomilösning är att istället placera dioder i skärmens kanter.

DIGITAL FEST
i TV-soffan

– TILLGÅNGEN TILL DIGITAL-TV skapar oändliga 

möjligheter för våra hyresgäster. Det ger både 

bättre och säkrare mottagning samt möjlighet att 

utnyttja den senaste tekniken inom ljud och bild 

optimalt. Dessutom kan man bygga på med i stort 

sett hur mycket kanaler som helst utöver de som 

ingår i hyran, förklarar Ulf Lindström på Bostads

bolaget.

HALVA PRISET

Bostadsbolagets samtliga 2 200 lägenheter i 

Västervik fi ck tillgång till Tele 2:s digitala tv

utbud i slutet av oktober. Ulf beskriver över

gången som lyckad.

– Det var en del hyresgäster som inte uppmärk

sammat informationen kring dekoderbytet. 

I övrigt har det inte varit någon större anstorm

ning av telefonsamtal och det upplever vi som att 

det inte har varit några större problem, säger han.

Vid sidan av de kanaler som ingår i digitalbox

en – svt1, svt2, svt24, tv4, tv6, Canal 7 samt svt 

Barn och Kunskapskanalen – har hyresgästerna 

även möjlighet att välja ytterligare åtta kanaler 

efter eget intresse och smak utan extra kostnad 

ur Tele 2:s olika intressepaket.

– I hyran ingår en box. Vill man ansluta fl era 

tvapparater till det digitala utbudet får man köpa 

ytterligare en box direkt av Tele 2.

UTLÄNDSKA KANALER

Tele 2 erbjuder också ett brett utbud av à la carte

kanaler som varje hyresgäst själv kan vraka och 

välja ur till egen kostnad.

– Här kan man komplettera övriga paket med 

en mängd kanaler, till exempel från utlandet. 

– Jag hoppas att detta ska bidra till att minska 

antalet privata paraboler på Bostadsbolagets 

fastigheter, varav många är undermåligt monte

rade, säger Ulf.

Ytterligare en fördel med övergången till den 

digitala tekniken är att hyresgästerna erbjuds 

möjlighet till bredbandsanslutning inklusive 

iptelefoni via tvuttaget.

Massor av kanaler att välja bland

OLIKA TV-TEKNIK – VAD ÄR SKILLNADEN
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SEX

Renoveringen av Hanqvistska gården har 
inletts och i slutet av nästa år ska de 
första lägenheterna i kvarteret Prosten 
vara klara för inflyttning. 

VÄGEN DIT ÄR dock lång och renoveringen lär 

bjuda på en och annan spännande inblick i huset 

historia. Den första åtgärden var att bryta upp de 

gamla golven och redan här gavs prov på hur 

byggnadskonsten såg ut för 250 år sedan.

– Efter att ha kommit igenom ett antal 

golvlager som byggts på under årens lopp kom  

vi ned till de ursprungliga plankorna som vi har 

för avsikt att spara och lägga tillbaka igen. Att de 

har klarat sig så bra beror på den näver som har 

använts som trossbotten och fortfarande är 

intakt, berättar projektledare Joakim Svensson.

Antalet invändiga ombyggnationer och slitaget 

i övrigt under årens lopp har bidragit till att det 

inte finns mycket kvar av ursprunget i husets 

ytskikt. En mindre väggmålning och ett dörrvalv 

som härstammar från husets begynnelse hör till 

de få originaldetaljer som kommer att bevaras.

– Något ytterligare som kommer att renoveras 

och bevaras är det spännande källarutrymmet 

med takvalv. Vi vet egentligen inte vad rummet 

har använts till ursprungligen – det finns 

upphängningsanordningar i taket och läm

ningar efter en ugn som tyder på någon slags 

verksamhet. Planen är att så småningom göra 

om utrymmet till en samlingslokal för hyres

gästerna, säger Joakim.

Hela ombyggnadsarbetet utförs av Bostads

bolagets byggservicegrupp. Deras uppgift är att 

bevara så mycket som möjligt av det som återstår 

av fastighetens ursprung och de har en kontinu

erlig dialog med Kalmar läns museum.

– Detta är ett speciellt projekt som är väldigt 

kul att jobba med, konstaterar Joakim.

FOTNOT: Den ursprungliga fastigheten – Hanqvistska 
gården – kommer så småningom att inrymma totalt  
sex lägenheter. I det intilliggande huset från 1940-talet 
kommer det att bli sammanlagt fem lägenheter.  
Mot Fabriksgatan kommer en ny fastighet att uppföras 
som också kommer att innehålla totalt fem lägenheter.

Historisk
resa med spännande byggprojekt

GAMLA ANOR
Det äldsta huset i kvarteret Prosten uppfördes 1767 som 
bostad för justitieborgmästare Johan Hanqvist med familj. 

Till huset hörde två flyglar i två våningar. I den ena flygeln 
fanns ett brännvinsbränneri med två pannor. Den andra 
flygeln innehöll bagarstuga, drängkammare, och mangelbod. 
Dessutom fanns en uthuslänga med vagnshus, stall, avträde 
och fähus.

1886 omvandlades Hanqvistska gården till högre 
läroanstalt för flickor. Skolan flyttade 1913-14. På 1930-talet 
revs all 1700-talsinredning ut. Flyglarna revs på 1940-talet 
när huvudbyggnaden gjordes om till pensionärsbostäder. 
Under senare år har kommunen använt byggnaderna som 
kontor och för omsorgsverksamhet. Idag finns bara två rum 
kvar från ursprunget.

NY FASTIGHET MED 
DET LILLA EXTRA
Bostadsbolagets senaste fastighetstillskott vänder sig till 
de hyresgäster som söker lugn och ro i ett trivsamt område.

Parhuset på Cederflychtsgatan i Lidhemsområdet på 
Östermalm innehåller fyra lägenheter på 110 m² vardera.

– Huset är återuppbyggt efter en brand för bara något 
år sedan och lägenheterna håller väldigt hög standard med 
bland annat jacuzzi, ångbastu och exklusivt kök med köksö, 
berättar uthyrare Jonas Ålstam i Bobutiken.

Bostadsbolaget har sedan tidigare ett antal mindre 
fastigheter med villakaraktär i samma område.

– Det här är ett hus som passar bra in i vårt fastig-
hetsbestånd och lämpar sig för de hyresgäster som vill bo i 
en mindre fastighet med allt vad det innebär.
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SJU

GRILLKVÄLL MED 
GRANNARNA
Under året har Bostadsbolaget arrangerat grillkvällar för 
sina hyresgäster i olika områden vid ett par tillfällen och 
gensvaret har varit mycket positivt.

– I slutet av maj hade vi grillkväll på Prästgårdsgatan i 
Överum och ett 20-tal hyresgäster passade på att träffa 
både varandra och oss samtidigt som vi bjöd på korv och 
kaffe, berättar uthyrare Catrin Nilsson på Bobutiken.

Hon framhåller att grillkvällarna är ett bra tillfälle för 
grannarna att lära känna varandra och – inte minst – att 
ställa frågor och lufta sina åsikter med hyresvärden.

– Det kan vara frågor om allt möjligt. Tvättstugan är 
ett populärt ämne att diskutera, säger hon.

På Östersjövägen/Långskärsgatan hölls en liknande 
grillkväll i början av oktober med ett 50-tal deltagande 
hyresgäster och i början av november bjöds det på glögg 
och pepparkakor på Långrevsgatan.

– Det är bra för både oss och de boende i våra 
områden att träffas under sådan här former. Det kommer 
vi att fortsätta med, konstaterar Catrin.

BO I SKÄRGÅRDEN
Hyresgäst hos Bostadsbolaget och åretruntboende i 
skärgården… Snart ges möjlighet till denna unika 
boendeform.

Detta tack vare den 24 hektar stora skogs- och 
jordbruksfastighet som Bostadsbolaget nyligen 
förvärvade på Hasselö.

– Planerna är att det så småningom ska byggas ett 
20-tal bostäder för permanentboende på fastigheten, 
berättar marknadschef Susanne Hamilton på 
Bostadsbolaget.

Projektet är ännu i sin vagga och hur området kommer 
att se ut och när det börjar byggas är inte bestämt. 
Tanken är dock att så småningom kunna erbjuda 
hyresgästerna ett havsnära och naturskönt boende med 
tillgång till bland annat båtbryggor.

– Att ett kommunalt bostadsbolag gör en sådan här 
satsning är väldigt unikt. Det är ett sätt att bidra till en 
levande skärgård i Västerviks kommun, säger Susanne.

Det är inte bara kulören på fasaden 
som är ny. Bostadsbolagets fastighet i 
kvarteret Slipen har fått en omfattande 
yttre uppfräschning under hösten.

DE 28 LÄGENHETERNA i fastigheten vid Södra 

Varvsgatan/Stationsgatan är väldigt populära och 

har ett av Västerviks mest attraktiva lägen med 

närhet till både centrum och havet. Fastigheten 

är byggd i slutet av 1930talet och efter några 

år i Bostadsbolagets ägo var det dags för en yttre 

översyn och renovering som inleddes tidigare 

i år.

– Egentligen var fastigheten inte i så dåligt 

skick. Men i samband med att vi bytte ut alla 

balkonger passade vi på att göra en rad ytterligare 

åtgärder som vi ändå skulle ha varit tvungna att 

göra inom några år, förklarar förvaltningschef 

Håkan Karlsson.

Förutom att samtliga befi ntliga balkonger har 

ersatts med nya har det tillkommit ytterligare 

några till de lägenheter där det tidigare saknades 

balkonger.

– När byggnadsställningarna ändå var på plats 

passade vi också på att lägga nytt ytskikt på taket, 

byta alla fönster i fastigheten och måla om 

fasaden i en ny kulör. Vi har även bytt tak på 

garaget. Så nu är huset så gott som nytt utvän

digt, konstaterar Håkan.

NYTT PÅ LÅNGREVSGATAN
Ny tvättstuga, ytterligare hissar och installation av individuella elmätare i cirka 200 lägenheter hör 
till de förbättringar som pågår på Långrevs gatan. Vid årskiftet beräknas de nya elmätarna var 
installerade och färdiga att tas i bruk.

– Det berör halva området med cirka 200 lägenheter, vilket innebär att bashyran sänks och varje 
lägenhetsinnehavare betalar för sin faktiska elförbrukning som specifi ceras på hyresavin. Vi har tidigare 
infört detta system för lägenheterna på Prästgårdshöjden i Gamleby och det har mottagits mycket 
positivt, säger förvaltningschef Håkan Karlsson.

Under 2010 kommer även tillgängligheten i området att förbättras. De fyra hissar som fi nns på 
Långrevsgatan idag kommer att kompletteras med ytterligare sex nya hissar.

– De kommer att spridas över sex olika fastigheter i området. Vilka fastigheter det blir är ännu 
inte klart.

Som ytterligare ett steg i att öka tillgängligheten kommer även en tvättstuga att byggas i ett 
fristående hus på gården vid Långrevsgatan 10 eftersom hissarna inte går ner till källarplanet.

– I samband med detta kommer även gården att göras om med bland annat ett nytt cykelgarage. 
Sophanteringen kommer också att förändras med en behållare för sopor på gården, förklarar Håkan.

Utvändig upprustning av Slipen
– nu har alla balkonger
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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-torsdag 10.00-18.00

 fredag 8.00-12.00

ÅTTA

En tidning från Bostadsbolaget i Västervik    

Ansvarig utgivare    
SUSANNE HAMILTON

susanne.hamilton@vastervik.se

Idé & produktion    
STEGRA REKLAM & PRODUKTIONSBYRÅ AB

0492-799 80. www.stegra.se

VINTER 2009/10

Skicka lösningen på korsordet till oss  
senast 8/1-09. Vi drar tre vinnare som 
får varsitt badlakan.

Skicka till:  
Bostadsbolaget, Box 502, 593 25 Västervik

E-posta till:  
bostadsbolaget@vastervik.se

Lösningen publiceras på vår hemsida den 15 januari -09. Vinnarna 
meddelas personligen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.

LÖS 
KORSORD VINN BAD-
LAKAN!

EN JULKLAPP TILL trogna hyresgäster... 

Den som har bott hos Bostadsbolaget i 25 

år och längre får hela 40 procents avdrag 

på hyran för januari.

Att en hyresgäst stannar 

länge hos en och samma 

hyresvärd tyder i de allra 

flesta fall på en bra och 

väl fungerande relation 

mellan de båda parterna. 

Detta är något som Bostads

bolaget gärna uppmuntrar.

– Vi tycker om våra hyresgäs

ter och vill ha en långvarig och 

trevlig relation med dem. Därför ger vi 

varje år ut en slags kvarboenderabatt för 

att uppmuntra de som trivs med sitt 

boende hos oss, berättar Ulf Lindström  

på Bostadsbolaget.

De är inte bara de hyresgäster som har 

bott hos Bostadsbolaget i minst 25 år som 

premieras. Kvarboenderabatten börjar vid 

boende i minst 10 år med 10 

procents avdrag, vid 15 år med 

15 procents avdrag och vid  

20 år med 20 procents avdrag.

– Inom vårt totala hyres

bestånd är det drygt 700 

hyresgäster som varit hyres

gäster i tio år eller längre och 

får kvarboenderabatt. Av dessa 

är det cirka 290 hyresgäster som 

bott hos oss i minst 25 år, säger Ulf.

Han betonar att rabatten gäller på  

hyran för januari som aviseras i slutet  

av december.

– På så sätt blir det en slags julklapp  

till våra trognaste hyresgäster!

BO LÄNGE – DET LÖNAR SIG

Cecilia tog civilingenjörsexamen vid väg- och 
vattenbyggnad i Lund förra hösten. Efter en kortare 
period som arbetsledare på Skanska började hon 
som byggnadsingenjör hos Bostadsbolaget i slutet 
av juli.
– Det känns väldigt bra. Här finns stora utvecklings-
möjligheter och mycket erfarenhet som är till stor 
hjälp när man är ny på jobbet, säger hon.
Cecilia Åsberg är uppvuxen i Västervik och ser 
mycket positivt på att åter vara tillbaka.

NY PERSONAL

cecilia Åsberg
Byggnadsingenjör

?
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