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Hockeykillar
trivs i
Västervik

Långrevsgatan

Trygghetsboende

tryggt stöd
Thomas Carlsson är ett

för dig som hyresgäst

INLEDNING

VDs ord:

TRYGGHET och TRIVSEL
NÄR MAN BOR I hyresrätt bor man tätt på
och nära andra människor - på gott och på
ont. Själv tycker jag mest att det är på gott. Att
hälsa på grannarna och att bli igenkänd skapar en
känsla av sammanhang och trygghet. På Bostadsbolaget märker vi att många av er håller lite koll på
varandra. Ni reagerar om ni inte sett varandra på
ett par dagar och hjälper varandra med småsaker.
Jag tror att den sortens gemenskap är väldigt viktig
för att människor ska må bra. Den är också viktig
för att det ofta är grannarna som först märker om
något är fel. Därför har Bostadsbolaget antagit
policyn Huskurage som är ett verktyg för att
komma tillrätta med våld i nära relationer.
Huskurage handlar om att reagera om man
märker att en granne far illa. Det handlar om att
ringa polisen vid våldsamma situationer men också
om att våga bry sig på andra sätt om man misstänker att något är fel. Mer information finns i
reportaget längre fram i tidningen.
På Bostadsbolaget jobbar vi med omsorg på flera
olika sätt. Vi visar omsorg om våra hus genom att
underhålla dem och vi visar omsorg om er hyresgäster genom att finnas nära till hands ute i
bostadsområdena. Vi vill också visa omsorg genom
att göra det möjligt för er att träffas och ha kul
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”Att hälsa på
grannarna och bli
igenkänd skapar
en känsla av
sammanhang
och trygghet”
tillsammans. Därför finns Träffpunkten där vår personal ordnar
fika, utflykter, musikunderhållning och mycket mer. Du vet
väl om att du är välkommen?
Ta hand om varandra!
God Jul och Gott Nytt År
önskar

Sven-Åke Lindberg
VD

Trohetsrabatt på din hyra
Till dig som har bott hos Bostadsbolaget längre än 10 år lämnar vi en trohetsrabatt.
Rabatten kommer att dras på din januarihyra 2018. Hur stor rabatten blir ser du här:
Boendetid
10 – 14 år
15 – 19 år
20 – 24 år
25 ->

Rabatt
10%
15 %
20 %
40 %

Huskurage
- våga bry dig om din granne
Det är lugnt och ganska tyst i de flesta bostadsområden. Till synes harmoniskt. Men vi
vet att många far illa i sina egna familjer och i sina egna hem. Kanske har du själv
någon gång hört ljud inifrån grannen och blivit obehaglig till mods, men ändå inte gjort
något. Bostadsbolaget inför nu Huskurage, ett förhållningssätt om hur man som
granne kan hjälpa till att motverka och stoppa våld i hemmet. Information kommer att
sättas upp i trapphusen.
Om du misstänker att din granne far illa
• Kontakta alltid polisen vid akuta hot eller våldsituationer.
• Knacka på och fråga hur det är.
• Berätta om din oro för din fastighetsskötare eller
vår Bosociala samordnare.

Mer info om
Huskurage
kommer sättas
upp i trapphusen!

A K T U E L LT

NOTISER

Vad vill du läsa om i Bostadsbladet?
Maila oss tips och ideér på adressen
bostadsbolaget@vastervik.se

Fixaren i Västervik kommun

SPA-kväll på
Midgård 1

Äldre och människor med funktionshinder i Västerviks kommun kan få hjälp
med enklare praktiska sysslor i hemmet
för att t.ex. minska risken för fallolyckor.
Tjänsten är gratis. Välkommen att ringa
måndagar, tisdagar, torsdagar och
fredagar mellan 07.00 och 09.00 på
telefon 0490-25 72 46 för att boka en
tid med Fixaren Benny Söderlund.

Träffpunkten anordnar SPA-kväll
på trygghetsboendet Midgård 1
onsdag 14 februari kl. 16-19.
Erbjudanden om spabehandlingar kommer att finnas till bra
priser. Information om priser med
mera hittar ni på hemsidan eller
kontakta Träffpunktens värdinna
Susanne Steinvall på tel. 0490-25
75 21. Alla är välkomna.

Rabatt på biljetter
Diggiloo, söndag 29 juli
I sommar återkommer Diggiloo till Västervik! Du som är hyresgäst hos Bostadsbolagets erbjuds att köpa ”I det gröna-biljetter”
till Diggiloo 2018 för endast 200 kr (ordinarie pris 395 kr).
Biljetten ger inträde för en vuxen samt två barn under 14 år och
innebär plats på gräsmattan, så ta med egen stol eller filt och
picknickkorg.
Du kan köpa biljetterna i vår Bobutik på Spötorget från den
12 december. Kostnaden för biljetterna lägger vi på din hyresavi.

Du kan hjälpa oss
att bli bättre
Vi på bostadsbolaget vill gärna veta hur du trivs hos oss. Vad
som är bra och vad vi kan förbättra. Därför gör vi regelbundet
undersökningar som har stor betydelse för hur vi planerar och
vad vi prioriterar. I början på december kommer vi att skicka en
undersökning till ett urval av våra kunder.

Prästgårdshöjden
Stambyte pågår på Prästgårdshöjden 6. Under 2018 fortsätter vi
med stamrenoveringen på Prästgårdhöjden 4.

Matchvärdar i hockey
- utlottning av biljetter
Kom och heja på VIK! Bostadsbolaget är matchvärd 8 december
då VIK möter Karlskoga och 26 januari då VIK möter Leksand.
Vi kommer att lotta ut biljetter. Gå in och följ oss på facebook så
du inte missar utlottningen.

Brandsäkerhet
Kom ihåg att byta batterier i din dina
brandvarnare en gång om året. Ett tips
är att alltid byta batterier vid adventstid varje år. Behöver du hjälp med att
byta batterier så kontakta din fastighetsskötare eller Fixaren.

Förskolan Linden
i Ankarsrum utbyggd
Förskolan Linden i Ankarsrum har byggts ut med en paviljong
med 30 nya platser.

”Mina sidor” som app
Du vet väl om att Bostadsbolaget har en egen app?
I den kan du enkelt hantera “mina
sidor” direkt i din smartphone
eller surfplatta. Appen fungerar
både för dig som redan är hyresgäst hos oss, eller andra som
söker boende hos oss.
I appen kan du t.ex:
• Se hyresavier och avtal.
• Söka ledig lägenhet och
		 göra intresseanmälan.
Appen är gratis och finns att
ladda ned från App Store och
Google Play. Sök på Bostadsbolaget Västervik. Vill du få
hjälp att installera appen så
hjälper gärna Bobutiken dig.
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T RYG G H E TS B O E N D E

Trygghetsboende Långrevsgatan

Inflyttning
på gång
Sedan slutet av sommaren har arbetet med trygghetsboendet
på Långrevsgatan pågått för fullt. Nu börjar bit för bit falla
på plats och i maj nästa år är det dags för inflyttning.
– Trycket är otroligt stort på lägenheterna i trygghetsboendet, konstaterar Catrin Nilsson i Bobutiken.
NÄRA TILL vattnet, nära till
naturen och nära både livsmedelsbutik och andra affärer. Trygghetsboendet på Långrevsgatan är verkligen en
fullträff för dig som fyllt 65.
– Det här är vårt tredje trygghetsboende, berättar Catrin Nilsson. Många har
anmält sitt intresse redan och kön
riskerar att bli lång.
Ombyggnaden av fastigheten på
Långrevsgatan startade efter sommaren
och går snart in i sitt slutskede. Sammanlagt ska det bli 18 lägenheter fördelade på 3 stycken trerummare och 15
stycken tvårummare. Trygghetsboendet
på Långrevsgatan
kommer
dessutom bli
Bostadsbolaget första,
helt rökfria
boende.

delta i några av de aktiviteter som
erbjuds. Ett trygghetsboende är egentligen en helt vanlig lägenhet men är
anpassad för människor som fyllt 65 och
helt enkelt vill ha lite extra trygghet och
gemenskap i vardagen.
– Viktigt att tillägga här är att det
räcker om en person i hushållet fyllt 65,
säger Conny.

MODERNT OCH ATTRAKTIVT
Lägenheterna är självklart modernt
utrustade med både tvättmaskin och
torktumlare i badrummen och inbyggd
mikrovågsugn och induktionshäll med
varmluftsugn i köken.
Detta
kombinerat
med alla
bekvämligheter, de
vackra
omgivningarna och
EXTRA
ett
utegym
TRYGGHET
för
den som
– Det nya
CATRIN NILSSON
är sugen på
boendet
att röra på
kommer att
sig
lite
extra
gör
boendet
på
Långrevsbyggas ihop med det redan tidigare
gatan
riktigt
attraktivt.
existerande särskilda boendet Korallen,
– Över hela landet märks en ökad
berättar Catrins kollega Conny Karlsson.
efterfrågan på trygghetsboenden och
Det kommer att länkas samman genom
Västervik är inget undantag, konstaterar
en atriumgård som bland annat kommer
Catrin Nilsson. Nu planeras också ett
innehålla en restaurang som är öppen
trygghetsboende i Gamleby som vi
för allmänheten.
säkert får anledning att återkomma till
I atriumgården, som har mycket högt
inom kort.
till tak, stora glaspartier och vacker

”Över hela landet märks
en ökad efterfrågan på
trygghetsboenden
och Västervik är
inget undantag”

grönska, kan du bara koppla av, äta eller
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I KORTHET
Trygghetsboende.
Beräknad inflyttning i maj 2018.
15 st tvårummare.
3 st trerummare,

T RYG G H E TS B O E N D E

LÄSA MER OM BYGGPROJEKTET

ANMÄL DITT INTRESSE

På vår hemsida www.bostadsbolaget.vastervik.se kan du
läsa mer om byggprojektet på Långrevsgatan, se skisser
m.m. Där kan du också läsa om våra andra byggprojekt i
Västervik och kommunen.

På vår hemsida www.bostadsbolaget.vastervik.se
kan du göra din bostadsanmälan. Du kan även
besöka vår Bobutik på Spötorget 1 eller ringa
oss på tel. 0490-25 72 50.
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BYG G P R OJ E KT

Byggprojekten fortsätter
Bostadsbolaget och systerbolaget Tjustfastigheter
fortsätter idogt med alla
byggprojekt.
– En del tar längre tid på
grund av bygglov och detaljplaner som inte riktigt är
klara, berättar vice vd Stefan
Karlsson på Bostadsbolaget.
VID EKHAGENS golfklubb ska
40 lägenheter i 20 parhus byggas
och där väntar Bostadsbolaget just nu på
att entreprenören för infrastrukturen
ska bli klar.
– Sedan är det dags för oss att starta
entreprenadsarbetet, berättar Stefan.
Det lär ta fart under senvåren och
sommaren 2018.
Själva byggandet av parhusen kommer
ske i regi av både Bostadsbolaget och
privata entreprenörer och husen
beräknas stå klara i slutet av 2020.
Vidare så pågår bygglovshanteringen
för tvåplanshus och femvåningshus i
Didrikslund och för kvarteret Syrénen
vid stadsparken väntar Bostadsbolaget
på en detaljplan innan bygget av en
flervåningsbyggnad sätter igång. Förprojektering pågår också vid gamla
Centrumgården som väntas stå färdig i
årsskiftet 2019/20 med cirka 20 nya
lägenheter.

Stefan Karlsson håller huvudet
kallt i rådande byggboom

GUNNEBO OCH GAMLEBY
I Gunnebo står Dalsgården inför ett
rejält lyft.
– Det projektet går helt enligt planerna
och sammanlagt blir det 30 lägenheter i
det särskilda boendet och det står
inflyttningsklart efter sommaren 2019,
berättar Stefan Karlsson.
För Gamlebys del så väntar Bostadsbolaget nu på en detaljplan för det nya
särskilda- och trygghetsboendet vid
gamla Åbyskolan.
– Trygghetsboendet står klart årsskiftet
2018/19, särskilda boendet 2019/20 och
den nya hälsocentralen i slutet av 2020,
säger Stefan.
UPPDRAG FÖR TJUSTFASTIGHETER
Slutligen en koll på Tjustfastigheters
projekt:
– Där handlar det om gymnasiet i
Västervik som ska få nytt tillagningskök
och ny matsal, berättar Stefan. Dessutom
ska Restaurang och livsmedelsprogrammet och KomVux in i gymnasiets lokaler.
Bostadsbladet 6

Slutligen färdigställer Tjustfastigheter
just nu kontor och omklädningsbyggnad
för hästsportsaktiviteterna vid Målserum
och har nu också fått projekteringsuppdrag på nya stallbyggnader vid Målserum
och om- och tillbyggnader vid Heda.

VILL DU VETA MER?
På Bostadsbolagets webbplats finns mer
information om alla byggprojekt, skisser
m.m. Informationen uppdateras löpande.
Besök oss på:
www.bostadsbolaget.vastervik.se

GAMLEBY

Flera områden i centrala Gamleby
har, och ska, förskönas i BID-projektet

Örjan Ljung

Förskönande utveckling
BID - det står för Business Improvement District. Kanske
inte helt lätt att förstå vad det innebär. Men om vi säger:
alla drar sitt strå till stacken för att utveckla och försköna
ett visst område? Tänkte väl det… då blir det helt plötsligt
självklart.
BOSTADSBOLAGET HAR I
Gamleby gjort precis så, dragit sitt
strå till stacken. När BID-processen
startade där så valdes ett visst område
ut, ett område som behövde lite extra
kärlek och omsorg.
– För oss blev uppdraget att göra fint
kring våra fastigheter, berättar Bostadsbolagets fastighetsskötare Örjan Ljung.
Vi rensade bort skräp, fixade rabatter
och klippte ner buskar och annan
vegetation som var missprydande.
Nu gör ju fastighetsskötarna dessa
sysslor även till vardags, men i och med
BID-processen så blev det extra viktigt
att alla fastighetsskötare gjorde det
samtidigt och med samma mål.
SAMARBETE
BID är en metod som kommer från

Nordamerika. Där finns det en lag som
säger att om mer än 50% av fastighetsägarna i ett visst område vill göra förändringar så måste alla där vara med
och betala.
– I Sverige har vi anammat själva
processen även om det här inte är
obligatoriskt att bidra ekonomiskt,
berättar Annika Boman på Västervik
Framåt.
BID-processen pågår i 18 månader
och börjar alltid med en nulägesanalys
och workshops som leds av föreningen
Svenska Stadskärnor. Det var också den
föreningen som utsåg Västervik till
vinnare av priset Årets Svenska
Stadskärna 2017.
– För oss blev det här ett bevis på att vi
kan samarbeta och göra fint i Gamleby,
avslutar Örjan Ljung.

”För oss blev
det här ett bevis
på att vi kan
samarbeta och
göra fint i
Gamleby”
ÖRJAN LJUNG

FAKTA
BID-området är centrala Gamleby.
Parallellt görs samma arbete i delar av
Västerviks stadskärna, i Åtvidaberg och
Folkområdet i Linköping.
Västervik Framåt driver projektet
tillsammans med Västerviks kommun,
fastighetsägare, butiker, restauranger,
kaféer och andra serviceföretag i
BID-området.

Bostadsbladet 7

HEMMA HOS

Det p
Mitt i smeten med nära till
allt. Michaella Gustavsson
och Mikael Karlsson har
verkligen hittat rätt och
hittat boendet som passar
perfekt till deras livssituation.
– Nu när barnen börjar
flytta ut är det underbart att
få bo mitt i stan, konstaterar
de båda.
DET BÖRJADE MED hus,
fortsatte med lägenhet på Midgård
och nu har de slagit sig till ro i en
fantastisk 4:a på Gröna Gränd mitt i
Västerviks centrum.
– Hus är inget för oss, menar Mikael. Vi
vill spendera vår fritid och vår semester
på annat än att fixa i trädgården och
renovera. Vi gillar ju att resa och det blir
betydligt enklare när man bor i lägenhet
och slipper fundera på trädgården till
exempel.
GOTT OM PLATS
Både Mikael och Michaella jobbar båda
på Västerviks sjukhus vilket gör att det
centrala boendet blir ytterligare ett
snäpp bättre.
– Fem minuters gångväg till jobbet är
klockrent, konstaterar Michaella som
jobbar en hel del nätter som undersköterska. Det gör att jag blir tillgänglig
för arbetsgivaren på ett helt annat sätt.
I den rymliga och relativt nyrenoverade fyran på Gröna Gränd bor också
sönerna Anton och Kevin, katten Sam
och hunden Amigo. Dottern Nathalie har
flyttat hemifrån vilket betyder att de
fyra rummen gott och väl räcker till för
den kvarvarande familjen.
HUNDPROMENADER
Ett stenkast från familjens lägenhet
ligger Båtsmansstugorna med både café
och allmänna grönytor, något som
utnyttjas flitigt.
– Det är perfekt att gå dit en varm
sommarkväll och bara sätta sig och
njuta av omgivningarna och de musikuppträdanden som erbjuds, menar
Michaella. Visst är det lite av ett
turiststråk som passerar vårt vardagsrumsfönster men det ger bara en härlig
känsla av liv och rörelse.
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HEMMA HOS

perfekta läget
– Dessutom är det ett perfekt område
att bo i när det kommer till promenader
med hunden, fyller Micke i. Att gå
genom staden en tidig sommarmorgon
och svänga av ner mot vattnet är helt
magiskt, man behöver inte bo på landet
för att få vackra naturupplevelser.

INGA OBEHAGLIGA ÖVERRASKNINGAR
Det finns en hel del anledningar till att
paret valt att bo i en hyresrätt. Att
slippa renoveringsarbeten, gräsklippning
och annat stök och bök är bara några
exempel.
– Vi tycker att det är toppen att bo hos
Bostadsbolaget, säger de med en mun.
Jättebra service och inga obehagliga
ekonomiska överraskningar om till
exempel kylskåpet skulle gå sönder.

”Hus är inget
för oss, vi vill
spendera vår fritid
och semester på
annat än att fixa
i trädgården
och renovera”
MIKAEL KARLSSON

Familjen och 2 husdjur
trivs i fyrarummaren
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BOSOCIAL SAMORDNARE

Thomas Carlsson är
ett stöd för dig som
är hyresgäst hos
Bostadsbolaget

Bostadsbolagets
bosociala samordnare

Någon att
luta sig mot
Ibland går saker och ting inte riktigt som du tänkt dig och
helt plötsligt kanske du inte får ihop till hyran en månad.
Eller så kanske det är sånt liv hos grannen att du blir störd.
Då kan det kännas bra att Bostadsbolaget har en bosocial
samordnare som kan hjälpa till. Han heter Thomas Carlsson
och finns till för dig!
BOSTADSBOLAGET HÅLLER
alltid en dialog med sina hyresgäster. Ingen blir avhyst utan att det
först sker en ordentlig kontakt mellan
parterna och var och en får säga sitt.
– Vi ger hyresgästerna en chans att
ordna upp det hela, berättar Thomas
Carlsson som är den som hjälper till när
jobbiga situationer uppstår. Det kan vara
en olycklig tillfällighet som gör att hyran
inte kan betalas och då tycker vi att
hyresgästen ska få en chans att rätta till
det, fortsätter han.
Bostadsbladet 10

Thomas går i dessa fall igenom den
ekonomiska situationen med berörd
hyresgäst och gör upp en plan för hur
problemet ska lösas.
Ibland kan det också, ofta via fastighetsskötarna, komma in rapporter om
bland annat stökiga grannar. Det kan
vara tungt att ta tag i sådant själv och då
är det perfekt att kalla in Thomas.

BOINFO
– Det känns oftast lättare att jag kommer
in och pratar med den hyresgästen som

stör än att du själv ska gå in och knacka
på hos grannen, menar Thomas Carlsson.
Det kan i vissa fall skapa ännu mer
problem.

”Det känns oftast
lättare att jag
kommer och
pratar med en
stökig granne”
THOMAS CARLSSON

Thomas håller regelbundet också så
kallad boinfo för nyanlända, en liten
kurs i vad som gäller hos Bostadsbolaget
helt enkelt.
– De måste ju få en chans att lära sig

B R A AT T V E TA

Att hyra ut i andra hand
Bra att veta för dig som hyresgäst
Vad är det egentligen som gäller om du vill hyra ut i
andra hand? Bostadsbladet gör ett försök, med hjälp
av Bobutikens Conny Karlsson, att reda ut begreppen.
RUNTOMKRING I landet blir
problemen kring andrahandsuthyrning allt vanligare. För
hyresvärdarna blir det allt svårare
att hålla reda på vem som egentligen är vem och vem som egentligen
hyr av vem. I Västervik är det här
än så länge inget större problem
och förhoppningsvis kan information av det här slaget göra att det
heller aldrig blir ett problem.
– Det finns egentligen bara en
grundregel, konstaterar Conny.
Du får aldrig hyra ut din lägenhet i
andra hand utan ett godkännande
från oss på Bostadsbolaget.
Studier eller arbete på annan ort
under en tidsbegränsad period är
två godkända anledningar till att
hyra ut i andra hand. Bostadsbolaget måste dock ha något slags
skriftligt bevis på detta. Sedan

ansöker man om att hyra ut i sex
månader i taget.

ANSVAR
– Är det så att hyresgästen hyr ut
sin lägenhet utan vårt godkännande
riskerar den att bli av med sitt
kontrakt, berättar Conny.
Hyresgästen med förstahandskontraktet är också ansvarig för sin
hyresgäst. Vare sig det gäller
utebliven hyra, störningar eller
onormalt slitage så är det alltid den
som står på kontraktet som är
ansvarig.
– Sedan när andrahandskontraktet löper ut så är det fortfarande
bostadskön som gäller för andrahandshyresgästen, berättar Conny.
Vill du veta mer om andrahandsuthyrning så har Conny och
kollegorna i Bobutiken alla svar!

 Besök oss gärna i Bobutiken så berättar vi mer
Spötorget, Västervik, tel. 0490-25 72 50

Nytt kökssortiment
hur det fungerar med hyreskontrakt här
i Sverige innan de slussas ut och får eget
boende, berättar Thomas. Det är mycket
nytt att hålla reda på när det kommer
till lagar och paragrafer i ett nytt land.
Bostadsbolaget hoppas att samma
boinfo i framtiden också kan ges till
gymnasieungdomar som är beredda att
flyga ur boet och skaffa sig eget.
– På så sätt undviker vi en hel del
problem i framtiden, avslutar Thomas.

FAKTA

DU SOM bor hos Bostadsbolaget är välkommen att beställa ur
ett sortiment av standardvalsprodukter. Du kan till exempel välja
diskmaskin, tvättmaskin och
torktumlare. Nya köksluckor är
också något du kan välja.
Bostadsbolaget har en ny
leverantör av köksluckor, handtag
och bänkskivor. De nya köksprodukterna kan du se i Bobutikens
utställning och prover kan du även
se på ditt driftkontor. Vill du
beställa ett standardval kontakta
Bobutiken eller din fastighetsskötare för aktuella priser.

Namn: Thomas Carlsson
Ålder: 61
Familj: fru, tre utflugna barn och ett

barnbarn
Fritidsintresse: sjunger i Västerviks

Manskör, allmänt idrottsintresserad
Favoritmat: svensk husmanskost
Oväntad talang: schlagerspecialist

 Besök oss gärna i Bobutiken så berättar vi mer!
Spötorget, Västervik,
tel. 0490-25 72 50
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I N S P I R AT I O N
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med dad

Gott & !
enkelt

(15 st) Det här behöver du:
1 dl cashewnötter
8 st dadlar, urkärnade
1 msk kakao
1,5 msk kokosfett
1 dl nypon, nötter eller Matcha (grönt te) att
rulla dom i.

Så här gör du:
1) Mixa nötterna tills de blir som ett grovt mjöl.
2) Tillsätt de urkärnade dadlarna, kakaon och
kokosoljan och fortsätt mixa tills det blir som
en jämn smet.
3) Rulla till små bollar och vänd i nypon,
hackade nötter, Matcha eller det du tycker
är gott! Ställ i kylen i 30 minuter. Klart!

Låt dig inspireras av skogen och ta hem naturen till dig.
Ta också vara på gamla konserver, glasburkar och
flaskor och låt dem få nytt liv som inredningsdetaljer.
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HOCKEY & BOENDE

Kyliga killar!

Alexander Wiklund och
Christopher Fish trivs i
Västervik av flera anledningar

Framåtanda och positivt tänkande är två ord som sammanfattar hockeykillarnas inställning till både Västervik,
Bostadsbolaget och sporten i sig.
– Vi fokuserar på det positiva helt enkelt, konstaterar
nyförvärvet Alexander Wiklund.
DET ÄR MATCHDAG och hela
ishallen sjuder av någon slags
uppdämd förväntan och energi. Vissa av
killarna tar ett ispass för att skaka loss
och träna in i det sista. Bostadsbladet
snor två av årets nyförvärv för en liten
pratstund om livet i stort och om hur
det är att bo och spela i Västervik.
– Det här är en kanonstad, konstaterar
Alexander och får medhåll av lagkamraten Christopher Fish.
– Staden ligger vackert vid vattnet och
är full av hängivna hockeyfans som bryr
sig. Det märks att staden har totalt fokus
på hockeyn under säsongen!
Båda två är nykomlingar i laget och
båda två bor i lägenheter hos Bostadsbolaget. Det gör också den tredje nykomlingen Patrik Blomberg, som när
kompisarna lånar ut sin tid till Bostadsbladet, glider runt på isen och övar
specialfinter.
BRA KONTAKT
– Fantastiskt service, menar Christopher
när det kommer till frågan om hur han
trivs med sin hyresvärd. Mitt kylskåp
strejkade och det tog inte lång tid förrän

jag fick låna ett annat i väntan på att ett
nybeställt skulle dyka upp.
Alexander, som bor i en trerummare
tillsammans med sambo och nyfödd son,
är också mycket positiv till sitt boende.
– Nära både natur och affärer och
dessutom en riktigt bra kontakt med
Bostadsbolaget, konstaterar han.

Hur framtiden ser ut vet ingen av
killarna än så länge.
– Just nu är det totalt fokus på
hockeyn, säger Christopher och
Alexander fyller i:
– Vi har båda signerat ettårskontrakt
men hoppas självklart på att det blir fler
säsonger här, vi trivs ju både i laget och i
staden.

”En riktigt bra
kontakt med
Bostadsbolaget”
ALEXANDER WIKLUND

FAKTA Alexander Wiklund
Ålder: 26
Moderklubb: Storfors AIK
Bor: i en 3:a på Långrevsgatan

FAKTA Christopher Fish
Ålder: 24
Moderklubb: Stribergs SK
Bor: i en 1:a på Markörgatan

FAKTA Patrik Blomberg
Patrik Blomberg

Ålder: 23
Moderklubb: Enebybergs IF
Bor: i en 2:a på Midgård
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PERSONAL

From Russia with love
När 90-tal blev 00-tal packade den ryske bandyspelaren Denis In-fa-lin
resväskan och begav sig till Sverige. Stärkt av brorsan Sergeis framgångar
på de svenska bandyplanerna lämnade han moderklubben HK Uralskij Trubnik
för att göra karriär på andra sidan Östersjön. Nu lirar han i Tjust Bandy och
trivs alldeles utmärkt med jobbet som fastighetsskötare hos Bostadsbolaget.
DENIS IN-FA-LIN ÄR en man av
få ord. Han jobbar hellre än
snackar. Vare sig det gäller på bandyplan
eller som fastighetsskötare på bland
annat Ellen Keyskolan i Västervik.
– Det känns bra att bo här, berättar
Denis. Både bandyn och jobbet funkar
riktigt bra.
När han får frågan om hur den
framtida karriären som bandyspelare
kommer att se ut så ler han lite i ena
mungipan.
– Vi får väl se, blir det något tvetydiga
svaret.
Han har trots allt hunnit fylla 38 och
inte ens en envis ryss håller hur länge

som helst på bandyplan. Men nu har
han i och för sig både jobbet på Bostadsbolaget och en viss erfarenhet som
tränare att falla tillbaka på, så det lär
nog ordna sig med den saken.

FAMILJ
Till skillnad från i hemlandet Ryssland
så har Denis under hela sin svenska
karriär varit tvungen att arbeta vid sidan
av sporten.
– I Ryssland är alla proffs, berättar han.
Här i Sverige måste du upp i högsta ligan
för att överhuvudtaget få chansen att
bara spela bandy.
Under sin tid i Sverige har Denis

också hunnit skaffa familj. Fru och son
står numera vid hans sida och trots att
han trivs även som hyresgäst hos
Bostadsbolaget så finns den lilla
familjens tankar på ett eget boende
någon gång i framtiden.
Det märks att Denis är idrottsintresserad överlag. Han har full koll på både
Västervik och Oskarshamn i Hockeyallsvenskan och visst diskuteras det sport
vid fikabordet på morgnarna… men när
han jobbar, då jobbar han hårt och trivs
med livet!

”I Ryssland är alla proffs.
Här i Sverige måste du
upp i högsta ligan för
att överhuvudtaget få
chansen att bara
spela bandy”
DENIS IN-FA-LIN
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Denis In-fa-lin trivs i Västervik
och arbetar som fastighetsskötare hos Bostadsbolaget

PROJEKT

Manssour Irairarh, Ala Aladdin
och Anas Sukkari ser fram
emot kommande uppdrag

Hyvlaren är igång
Integrationsprojektet Hyvlaren har nu kommit igång på
allvar. Prefabricerade väggelement tar form i de gamla
industrilokalerna och det första projektet är färdigt.
– Det är kul att se att det är igång och att det verkligen
fungerar som det ska, menar Pär Liffner som är avdelningschef för byggnadsavdelningen på Bostadsbolaget.

Pär Liffner ser
nyttan åt flera håll

PROJEKTET Hyvlaren startade
på initiativ av Arbetsförmedlingen
i Västervik och engagerar idag två
projektanställda samt en arbetsledare.
Det första projektet, den nya matsalen i
det särskilda boendet Edshöjden i
Edsbruk, är färdigt och resultatet blev
över förväntan.
– Det var ett riktigt bra projekt att
börja med, menar Ala Aladdin som är
arbetsledare. Där fick vi chansen att
trimma in verksamheten ordentligt inför
kommande uppdrag.
Även Pär Liffner är nöjd med uppstarten
av Hyvlaren.
– Det är ett projekt som gör nytta åt
alla håll. Både för oss, för de projektanställdas integration i det svenska
samhället och för de byggprojekt som i
slutänden får nytta av arbetet vi gör.
Nu väntar fler uppdrag och vid

Ekhagens golfbana där det ska byggas 20
parhus med sammanlagt 40 lägenheter
blir ett riktigt stålbad för verksamheten.
Bostadsbolaget kommer dock inte att stå
för tillverkningen av väggelement till alla
parhusen.
– Till Edshöjden tillverkade vi sex
väggblock, berättar Ala. När det kommer
till Ekhagen blir det betydligt fler.

LÅNG ERFARENHET
De två projektanställda, Manssour
Irairarh och Anas Sukkari, trivs alldeles
utomordentligt med sina arbetsuppgifter.
Båda har lång erfarenhet inom yrket i
Syrien och är tacksamma för att de kan
komma till nytta i sitt nya hemland.
– Det är ett otroligt bra sätt att få
komma in i samhället och en bra hjälp i
att lära sig språket, förklarar Manssour.
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Korsord - tävla och vinn!
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Skicka lösningen på korsordet till
oss senast 12 januari 2018.
Vi drar tre vinnare som får två
biobiljetter var.

IVÄG

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

Namn

Lösningen publiceras på vår hemsida
den 19 januari 2018. 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
E-post bostadsbolaget@vastervik.se

ROBUST
VIRKE
SUPER I
ALPINT

OXUDDE
0592

Adress

Hemsida bostadsbolaget.vastervik.se

SJÖLEOPARDBARN

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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