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Bostadsbolaget växer och utvecklas

J

ag är stolt och glad att kunna
berätta att Bostadsbolaget växer
och utvecklas hela tiden. Vi
jobbar aktivt för att kunna möta
behoven i framtiden och bidra till
att göra vår kommun attraktiv att bo och
leva i. Tillsammans med det här numret av
Bostadsbladet skickar vi med en populärversion av vår årsredovisning 2014 som
visar delar av vår verksamhet. Vi hyr ut
både bostäder och lokaler och sköter
förvaltningen av kommunens skolor,
äldreboenden och idrottsanläggningar.
Modernisering och utveckling pågår av
förskolor, skolor och boende för äldre.
Vi ansvarar även för Västerviks Teater &
Konferens i Bryggaren som hela tiden
skapar nya evenemang. Vår mångsidighet
kräver naturligtvis engagerade och
delaktiga medarbetare och därför försöker
vi ta vara på personalens kompetenser
och på så sätt skapa möjligheter för alla
att utvecklas och trivas på sitt jobb.
Nu har vi några varma och sköna månader
framför oss då vi kan tillbringa mer tid
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Jag önskar er alla härlig läsning och
en skön sommar!

Sven-Åke Lindberg
VD

Kommunens nya Centralarkiv är invigt
Kommunens nya Centralarkiv invigdes den 25 maj och ligger nu på Norra vägen 9.
I Centralarkivet förvaras handlingar tillhörande Västerviks kommun, Västerviks museum
och Norra Kalmar läns föreningsarkiv.

Ny teknik på Västerviks
Teater och Konferens
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utomhus. Den här tiden innebär bråda dagar för våra
fastighetsskötare att skapa trivsel i alla utemiljöer. I vårt
största bostadsområde, Midgård, finns ett fantastiskt
grönområde utsmyckat med många fina konstverk.
Ta dig gärna en promenad genom området eller
varför inte gå med på en guidad tur genom den
fornordiska mytologin. Området Midgård
utvecklas med trygghetsboende och i april
kunde de första hyresgästerna flytta in.
Vi planerar både om- och nybyggnad av
ytterligare trygghetsboende och fler
tillgängliga lägenheter för rullstolsburna
i kommunen. Eftersom många efterfrågar trygghetsboende så siktar vi på
att kunna möta behovet i framtiden.
Det ska gå att leva livet ut i två av tre
av våra lägenheter.

Till hösten har vi den senaste tekniken och
en bioduk på hela nio meter med möjlighet att livesända operor, teater, konserter,
idrott och andra arrangemang från hela
världen. Det blir en spännande framtid
med ett nytt och utökat utbud i teatersalongen.
– Har ni önskemål om arrangemang eller
kulturutbud som ni saknar i Västervik så
hör av er till mig säger Jessica H
Gustavsson på Västerviks Teater och
konferens.
Tel: 0490-25 56 80
Web: teaterkonferens.vastervik.se,
facebook.com/bryggarenvastervik
E-post: teaterkonferens@vastervik.se

Jessica H Gustavsson

Skolor struktureras om
I Gamleby pågår en stor omstrukturering av skolorna där Åbyängsskolan byggs om till låg- och mellanstadieskola och Åbyskolan ska
flytta till Hammargymnasiets och Kunskapsskolans lokaler. Förändringarna omfattar också högstadiet i Överum som ska läggas ihop
med högstadiet i Gamleby. Förskolan Solkullen med tio avdelningar
invigdes i februari i år.
I Västervik pågår ombyggnad av Näktergalens skola och samtidigt
byggs en helt ny låg-och mellanstadieskola i Kvännarenområdet.

Hallå
där!

NOTISER

Tomas Carlsson
Bosocial samordnare på Bostadsbolaget som vill
passa på att tipsa om ett par saker för allas trevnad.
• Tänk på att man inte får röka i de gemensamma
utrymmena som trapphus, tvättstuga och förråd.
Vi är också tacksamma om man inte röker utomhus i anslutning till entré och inte slänger fimpar
på marken.
• Håll din hund kopplad och visa hänsyn.

Ny lokalradiokanal
RadioWix är den lokala radiostationen i Valdemarsviks och Västerviks
kommuner. För att lyssna i Västervik rattar du in 90,9. RadioWix sänder
dygnet runt alla dagar i veckan med många egenproducerade program,
allt från nyheter och reportage till rena musikprogram.

• Sopsortera för att vara rädd om miljön. Om du är
osäker hur du ska sortera finns mycket bra
information på nätet, t.ex. på www.sopor.nu som
bl.a. Naturvårdsverket står bakom. I Västervik
Miljö & Energis app som vi tipsar om på denna
sida, finns också bra information.
• Visa hänsyn till dina grannar nu när utesäsongen
sätter igång.

Miljöinformation
direkt i din smartphone
I Västervik Miljö och Energis egna app
“Enklare vardag” finns flera digitala tjänster
som är användbara även för dig som bor i
hyreslägenhet. I appen kan du t.ex. se
öppettider på återvinningscentralerna i
kommunen.
Android:
1) Gå in på http://enklarevardag.vmeab.se
2) Tryck på menyknappen
3) Välj “Lägg till genväg”. Klart!
IPhone:
1) Gå in på http://enklarevardag.vmeab.se
på internet.
2) Välj ikonen
3) Välj “Lägg till genväg”. Klart!

FixarLars
hjälper till
Tillsammans med kommunen tillhandahåller
Bostadsbolaget tjänsten Fixaren som är en
kostnadsfri service inrättad för att minska fallolyckor
i hemmet. Äldre och människor med funktionshinder i Västerviks kommun kan få hjälp med
enklare praktiska sysslor i hemmet för att minska
risken för fallolyckor. FixarLars kan till exempel byta
batteri i brandvarnaren, byta taklampor, säkra
kablar vid trösklar, flytta på möbler, sätta upp
gardiner och halksäkra mattor.
Välkommen att ringa måndagfredag mellan 10.00 och 12.00
på telefon 0490-25 72 46 för
att boka en tid med Fixaren
Lars Boman.
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NOTISER

Härlig utsikt från Åbyhöjden 4 i Gamleby

I höstas stod alla lägenheter på Åbyhöjden 4 klara för inflyttning. Fastigheten har totalrenoverats och lägenheterna har fått nya planlösningar. Låg bröstning på fönster och glasade balkonger och uterum ger en fantastisk utsikt som sträcker sig långt över nejden.

Träffpunkt Tre Bröder Smart med
E-faktura
Välkommen till Träffpunkt Tre Bröder, en social träffpunkt för alla, gammal som ung som
har lust att umgås, spela spel, fika och äta lunch. Träffpunkten ordnar resor, utflykter,
pubaftnar och musikkvällar. Du hittar mer information på www.bostadsbolaget.vastervik.
se/traffpunken. Öppettider måndag- fredag 9.30-15.30. Tel. 0490-25 53 90

Du vet väl om att du kan betala din
hyresavi med e-faktura? Fördelarna är att
du slipper få en pappersfaktura i brevlådan och att alla uppgifter inklusive det
långa OCR-numret är förifyllda. Allt du
behöver göra är att godkänna betalningen. Det är kostnadsfritt att använda
e-faktura. Du anmäler att du vill betala
hyran med e-faktura hos din internetbank.

Standardval

Kom och
umgås
- alla är
välkomna!
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Du som hyresgäst har möjlighet att beställa
standardval - det innebär att du mot ett
påslag på hyran till exempel kan byta ut
dina köksluckor och låta installera tvättpelare och diskmaskin.
Om du är intresserad av att beställa
standardval ska du kontakta Bobutiken.
Om du har idéer om standardval du vill
att Bostadsbolaget ska erbjuda är du välkommen att höra av dig till oss på:
bostadsbolaget@vastervik.se.

Ett splirrans nytt

S TA D S U T V E C K L I N G

Spötorg

Just nu pågår ett intensivt
arbete med att utveckla
och förnya Spötorget i Västervik. Kommunen, fastighetsägarna, handeln, Västervik
Framåt och Bostadsbolaget
gör gemensam sak för att
förgylla stadens centrum för
invånarna.

E

gentligen är det inte bara
Spötorget som ska få ett
nytt ansikte. Även Kvarngatan ska få en uppfräschning och bli den naturliga
vägen att ta om du ska gå nedåt hamnen
till skärgårdsbåtarna.
– Tillsammans ska vi göra Spötorget till
en naturlig samlingsplats och Kvarngatan
till en intressant och tilltalande väg ned
mot havet, berättar Bostadsbolagets
Jonas Ålstam. Den nya gatubeläggningen
på Kvarngatan kommer snart att börja
läggas och dessutom kommer vi på ett
nytt, modernt sätt att sänka gatubelysningen. Själva vägbanan kommer att
göras smalare och på så sätt kan det bli
en hel del sittplatser längs med gatan.
Västerviks kommuns projektledare,
Daniel Byström, påpekar att det är viktigt
att alla får komma med idéer när det
gäller Spötorget.
– Vi tar till oss idéer och tankar från hela
Västervik!
Historia
Spötorget hette från början egentligen
Brädtorget och var på den tiden trekantigt.
Torget dominerades då av Johan och
Gustava Sandbergs bryggeri som startade
1818. Där bryggdes det fyra olika sorters öl,
något som kanske hade passat bra i dag
då microbryggerierna skjuter upp som
svampar ur marken i vårt avlånga land.
Den stora ombyggnaden kring
nuvarande Spötorget skedde på tidigt
1960-tal. Själva namnet på torget kommer
troligtvis av att man förr i tiden sålde

Tillsammans
ska vi göra
Spötorget till
en naturlig
samlingsplats och
Kvarngatan till en
intressant och
tilltalande väg
ned mot havet
Jonas Ålstam

Projektet omfattar även Kvarngatan
som leder ned mot Skeppsbrokajen.

spön där och har alltså inget med
bestraffning att göra.
– Nu när det åter byggs om så hoppas vi
att kunna uppföra någon slags scen på
Spötorget, berättar Susanne Hamilton.
Tanken är att kulturlivet ska kunna flytta ut
på torget bland folket som samlas där.
Parallellt med utvecklingen av Spötorget

och ombyggnaden av Kvarngatan
planerar nu Bostadsbolaget också att se
över fasad och entré på fastigheten
Bryggaren.
– Det kommer att bli ett stort och
spännande projekt där vi kommer satsa
lite extra på belysningen, avslutar
Susanne Hamilton.
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Midgård

TEMA MIDGÅRD

Här trivs folk. Här känner de sig trygga och här bor många kvar hela livet.
Ja, någonting är magiskt med bostadsområdet Midgård mitt i Västervik.
Inget klotter, ingen skadegörelse och grönområden utöver det vanliga.
Ett litet paradis som snart fyller 50 år!

N

är Bostadsbolagets förvaltare Fredrik Andersson
pratar om bostadsområdet
Midgård så förstår du att
han vet vad han talar om.
– Jag har själv bott där och trivdes
alldeles utomordentligt, säger han. Det
är ett område att trivas i och när vi går
igenom våra hyresgäster så kan vi se att
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det inte bara är jag som tycker så. I
Midgård bor folk länge, vissa har bott
här hela livet och i många fall är
hyresgästerna inne på både andra och
tredje generationen.
Ett område att trivas i
Trygghet, trivsel och grannsämja är
några ord som ständigt återkommer när

Fredrik pratar vidare om fördelarna med
området.
– Sen måste jag ju tillägga att det inte
bara är hyresgästerna som trivs där,
fortsätter Fredrik. Vi som jobbar där och
i synnerhet våra fastighetsskötare trivs
också och har skapat bra relationer med
hyresgästerna.
Berit Ljungholm har bott hos Bostads-

TEMA MIDGÅRD
bolaget så länge hon kan minnas, och
sedan 1991 är hon bosatt på Midgård i en
rymlig lägenhet med två rum och kök.
– Jag är en stamkund skulle man väl
kunna säga, berättar Berit med ett stort
leende på läpparna. Jag trivs här och
skulle inte kunna tänka mig ett annat
boende.
Det är många faktorer som gör att Berit
har blivit Midgård trogen i så många år,
men det hon sätter främst är grannsämjan.
Känslan av att alla finns till för varandra
och att du som hyresgäst på Midgård
aldrig behöver vara ensam.
– I vår trappuppgång hjälps vi åt,
berättar hon. Jag går ut med hunden åt
en granne, städar lite åt en annan och så
hjälps vi åt med att hålla kolla på varandra
så att alla mår bra. Ser jag att någon inte
tagit in tidningen så kollar jag till dem så
att allt är okej.
Berit Ljungholm håller också det
geografiska läget högt.
– Centralt och bra, nära till allt, menar
hon. Och dessutom har boendet bara
blivit bättre med åren. Sedan vi fick hiss i
huset har det blivit hur bra som helst.
Jubileum
1961 startade byggandet av det som skulle
bli bostadsområdet Midgård. Nästa år så
är det dags för ett stort jubileum: 50 år!
– Känns riktigt stort att få fira Midgård,
tänk att det har gått 50 år sedan det stod
klart, säger Fredrik Andersson som är
förvaltare på Bostadsbolaget.
Han fortsätter att berätta om framtidsplanerna för området:
– Vi vill skapa en plats där alla vill vara, vi
vill förmedla en positiv bild av både
Västervik och Midgård.
Bostadsbolaget har nu öppnat upp
möjligheter för restaurang, kiosk och
andra mötesplatser på Midgård.
Den stora tvättstugan är också en
populär inrättning bland hyresgästerna.
En helautomatiserad tvättstuga där du
inte ens behöver ha med dig tvätt- och
sköljmedel - allt finns i maskinen!
– Hela tvättstugan är en del i vårt
miljötänk, berättar Fredrik.
Upplevelser
Ett bostadsområde mitt i Västervik utan
skadegörelse, utan klotter och med
grönområden där alla kan känna sig
trygga. Nöjda hyresgäster och nöjda
fastighetsskötare som engagerar sig och
blir en viktig del av varandras vardag. En
hypermodern och högteknologisk
tvättstuga som tänker på miljön. Behövs
det mer än så?
Midgård erbjuder mer än så, var så

säker. Området är bland annat utsmyckat
med konstverk av den polska konstnären
Jan Pol, eller Jerzy Przybyl som han
egentligen heter.
– Ibland erbjuds det guidade turer kring
Midgård för att beskåda Jan Pols
imponerande konstverk, berättar Fredrik
Andersson. Det är ett mycket populärt
inslag och en bra marknadsföring för
Midgård som bostadsområde. (se datum
här intill)
Så besök Midgård, njut av grönområdet,
ta ett djupt andetag och slå dig ner i en
solstol! Här finns det plats och utrymme
att njuta!

Midgård är lugnt
och fint. Jag trivs
jättebra

Margareta Nilsson har bott på Midgård
i tio år. Det är som att bo i en trädgård
med all grönska berättar hon.

FÖLJ MED PÅ TEATERVANDRING I MIDGÅRD
Onsdagen 17 juni och tisdag 23 juni
arrangeras Från Midgård till Valhall
- spännande dramatiserade vandringar
på Midgård runt Jan Pols konstverk.
En berättare ledsagar genom den
fornordiska mytologin och aktörer
från Teaterskeppet överraskar.
Tid: Samling vid lekplatsen mitt i
bostadsområdet kl. 18.00. Föreställningen är ca 1,5 timme.
Biljett: Bokas i Bobutiken, tel.
0490-25 72 50. Pris 40 kr. Begränsat
antal platser.
Mer info: Anders, 070-332 65 16.
Detta är ett samverkansprojekt
mellan Bostadsbolaget, Teaterskeppet
och ABF.

FAKTA MIDGÅRD
Ort: Västervik
Stadsdel: Södermalm
Område: Midgård
Antal lägenheter: 536 (varav 39 i
trygghetsboende)
Storlek: 1-4 rum och kök
Byggstart: 1961
Ombyggt: 1995 - 99, 2015
Hiss: Ja
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TEMA MIDGÅRD

39 lägenheter med gemensamhetsutrymmen som skapar
möjligheter att umgås, trivas
och må bra. Midgård har blivit
en riktig fullträff för dig över 70!

Ett tryggare

boende

E

tt trygghetsboende är
avsett för äldre som klarar
sig själva, men som vill ha
extra trygghet och bekvämlighet i vardagen. Minst en
person i hushållet måste ha fyllt 70 år.
– Trygghetsboende ska inte sammanblandas med särskilt boende, menar
Susanne Hamilton på Bostadsbolaget. De
som vill ha extra behovsprövad hjälp,
exempelvis hemtjänst, får själva ta kontakt
med kommunens äldreomsorg.
Möjligheterna på Midgård är stora för
verksamheten. Lokaler byggs om för både
hår- och fotvård och dessutom en
nybyggnation för en helt ny restaurang
som vänder sig till hela Västervik.
– Det här betyder att de som bor i vårt
trygghetsboende kan få både hårvård,
fotvård och restaurang utan att behöva
lämna byggnaden, säger en nöjd Susanne
Hamilton.
Delar av kommunens hemtjänst har
också flyttat in i nya lokaler i samma hus.
Annica Mässing som är områdeschef
inom äldreomsorgen är också nöjd med
utvecklingen av Midgård.
– För oss är det en stor fördel att ha
personalen samlad under samma tak. På
så sätt kan vi dra fördel av varandras
kunskap och kompetens.
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Gemenskap
Förutom att de som bor i trygghetsboendet kan träffas i restaurangen eller hos
frisören så finns det också gott om
gemensamhetsutrymmen.
– Vi har både bastu, textil- och trärum,
tvättstuga och en gästlägenhet, berättar
Susanne Hamilton. Dessutom finns det ett
större kök där de boende kan vara om de
får många gäster till exempel.
Harriet Lilja som bor i en trerummare i
trygghetsboendet är en av de som trivs
som fisken i vattnet på Midgård.
– Jag och min man Bert ville skaffa ett
boende för framtiden, någonstans där vi
kunde trivas och bo länge. I och med
restaurangen och allt annat som nu blir
verklighet här har vi träffat mitt i prick!
Vill hyresgästerna och deras gäster njuta
lite av konst så går även det bra på
Midgårds trygghetsboende. I trappuppgångarna kommer det att finnas vackra
konstverk av Västervikskonstnären Liz
Pettersson som utlovar färgstarka verk. På
det stora hela verkar det nya trygghetsboendet bli riktigt färgstarkt och inbjudande.
– Jag gillar konceptet med ett trygghetsboende här, mitt i Midgård, säger Susanne
Hamilton. I området kan vi få till en samlingsplats för både gamla och unga.

Fr. v: Annica Mässing
och Carina Petersson.

Delar av kommunens
hemtjänst har flyttat in.

Konstverk av Liz Pettersson
pryder trappuppgångar.

Nyrenovering som bevarat det gamla
I fem år har arbetet med Västerviks gamla rådhus på Stora
torget pågått. Nu är det dags för invigning och för Bostadsbolagets Jonas Ålstam blir invigningen en stor händelse.
– Det är många år sedan det gjordes något åt den här byggnaden och det har varit fantastiskt att få se det ”nya” rådhuset
växa fram!

D

et hela började med att
fasaden på rådhuset skulle
renoveras och när Västerviks Turistbyrå tillfälligt
skulle flytta in så började
diskussionerna ta fart. Var det inte dags
att satsa ordentligt på den gamla
byggnaden som ligger så vackert vid
Stora torget?
Sagt och gjort, tillsammans med
Länsmuseet och Västerviks kommun
började Bostadsbolaget göra verklighet
av planerna.
– Vi har satt in hiss och ett effektivt
ventilationssystem, berättar Jonas Ålstam.
Dessutom har rummen i rådhuset
renoverats i gammal stil för att få tillbaka
sitt ursprungliga utseende.

Bobutiken

-service i centrum
Vår Bobutik är belägen på
Spötorget, mitt i centrala
Västervik. Här kan du som
söker boende få hjälp med
att registrera dig som sökande
och få information om oss
och våra bostadsområden.

Den gamla rådhussalen kommer i
framtiden i viss mån vara tillgänglig för
uthyrning.
– Vi är nu väldigt glada att Rådhussalen
snart är färdig, säger Jessica H Gustavsson, föreståndare på Västerviks Teater &
Konferens. Från och med 17 juni kan du
boka den vackra salen för till exempel
konferenser, bröllop och mindre sammankomster för upp till 40 personer. Vi
ordnar självklart fika och matservering
från hela stadens utbud efter era
önskemål.
Västerviks Turistbyrå finns kvar som
hyresgäst och kommer att få sällskap av
Västervik Framåt, nu när det nya rådhuset
står färdigt.

BOBUTIKENS ÖPPETTIDER
måndag -tisdag 10.00-18.00
onsdag-torsdag 10.00-16.00
fredag
09.00-13.00
Telefon 0490-25 72 50

D

u får även hjälp med att se
vad som finns ledigt för
tillfället. Antingen så hjälper
våra uthyrare dig eller så
kan du använda vår kunddator som finns i butiken.

Mervärden som hyresgäst
Du som redan bor hos oss är välkommen
till Bobutiken för att se och beställa ur
vårt sortiment av standardvalsprodukter.
Du kan till exempel välja diskmaskin,
tvättmaskin och torktumlare. Nya köksluckor är också något vi kan erbjuda.
Kom gärna in så kan vi berätta om vilka
mervärden du har som hyresgäst.
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R E P O R TA G E

De tre kollegorna Per, Anton och
Benny stortrivs med sina jobb som
fastighetsskötare i Ankarsrum.

Till din

F

rån tidig morgon står de
redo, den tre man starka
fastighetsskötarstyrkan i
Ankarsrum.
– Vi startar varje dag
klockan sju med en snabb genomgång av
dagens sysslor, berättar Benny Söderlund.
Sen är det full fart ut i beståndet för att
klara av dagens sysslor, det blir inte många
lugna minuter på en normal arbetsdag.
125 lägenheter, drift av både vårdcentral
och äldreboende, park- och lekparksskötsel
samt verksamhetsservice åt både skola
och förskola.
– Ja, det är bara en del av det som vi har
ansvar för, berättar Per Johansson som
arbetat på Bostadsbolaget i femton år.
Det är tur att vi har Husar, vårt datasystem,
som håller ordning på en hel del.
Människor
Den sociala biten i yrket som fastighetsskötare är något som ligger trion varmt
om hjärtat.
– Det är hela tiden möten med människor och det är också det som gör jobbet
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tjänst!

Det är hela
tiden möten med
människor och det är
det som gör jobbet så
otroligt kul
Anton Johansson

så otroligt kul, menar nykomlingen på
driftkontoret, Anton Johansson.
Dag ut och dag in ränner fastighetsskötarna runt i Ankarsrum med omnejd. Kranar
ska fixas, fönster ska lagas, gräsmattor
ska klippas, lås ska plockas isär och lagas,
busskurar ska skötas, papperskorgar ska
tömmas och rabatter i långa banor ska
rensas. Väl tillbaka på kontoret hinner de
knappt med en snabb kopp kaffe innan
fakturor ska konteras, hantverkare ska
bokas och ett par in- och avflyttningar
ska ordnas.
– Vi fastighetsskötare har en hel del
ekonomiskt ansvar förutom traditionella

fastighetsskötarsysslor, så det gäller att
ha koll på siffror och datorprogram, säger
Benny.
Snöoväder
Våren och försommaren är bråda dagar
för Bostadsbolagets fastighetsskötare.
– Det är nog den tiden då vi har mest att
göra eftersom det är mycket i utemiljön
som ska göras iordning, berättar Per. Men
även höst och vinter så gäller det att ligga
i, särskilt om det snöar mycket. Vi har
beredskap på snöröjningen och det
betyder att både jul- och nyårsafton kan
ägnas åt att skotta och ploga. Dessutom
är det vår uppgift att hålla koll på att både
värme och ventilation fungerar, vilket blir
extra viktigt under vintermånaderna.
Så allt från att sköta pappersarbetet på
kontoret till att röja snö och laga trasiga
kranar står på fastighetsskötarnas
schema.
– Vi trivs alla tre otroligt bra med våra
jobb, menar Benny. Och jag tror att det är
en förutsättning för att hålla så hög
servicegrad som vi vill göra!

R E P O R TA G E

Våren och försommaren
är nog den tid vi har mest
att göra eftersom det är
mycket i utemiljön som
ska göras iordning
Per Johansson
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Snacka om
möjligheter
Konserter i världsklass och idrottsläger för hundratals deltagare.
Ja, möjligheterna på Bökensved idrottsplats med omnejd
skapar verkligen möjligheter att sätta Västervik på kartan.

M

itt i Västervik ligger
möjligheternas plats.
Fotbollsplaner av hög
klass, ishall, simhall,
sporthall och allt du kan
tänka dig som kan skapa utrymmen för
underhållning av alla sorter.
– Det handlar ju både om idrott och
musik, menar Fredrik. Vi har haft allsvenska
fotbollslag på besök som berömt våra
planer och vi har arrangerat konserter och
uppträdanden med bland andra Diggiloo
och Joe Labero.
Fredrik menar att det egentligen inte
finns några gränser för vad som kan få
upplevas i Västervik i framtiden.
– Och det gäller inte bara stora event,
menar han. Jag vill att området ska vara
ett ställe för hela familjen. Om barnen har
aktiviteter på något ställe så ska föräl-

drarna kunna vara kvar och göra något
annat på en annan av anläggningarna i
området.
Nicklas Petersén, som jobbar som
fastighetsskötare för Bostadsbolaget, är
en av dem som ser till att allt fungerar när
det kommer till idrottsanläggningarna
runt Bökensved.
– Vi har ett starkt team här, menar han.
Vi ser till att allt snurrar på och försöker
alltid hitta på bra lösningar för att få
verksamheten att fungera.
Fredrik Andersson skräder inte med
orden när det gäller Bökensved.

– Det här är ett helt unikt område för en
stad av Västerviks storlek. Vi äger
byggnaderna och då är det också vårt
uppdrag att förvalta och utveckla. Med
den organisationen och den kompetensen
vi har så finns det möjligheter till fler stora
konserter som till exempel Diggiloo och
Christmas Night.
Ja, det verkar egentligen bara som om
det skulle vara fantasin som sätter gränser
för förvaltaren Andersson. Visioner har
han och dessutom en personalstyrka och
anläggningar att förverkliga dem.

Det här är ett unikt
område för en stad av
Västerviks storlek
Fredrik Andersson

Nicklas Petersén
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ta vara på

kompetensen
– Det handlar inte om att avsätta pengar till bolagets anställda utan
om att investera pengar i personalen så att bolaget går bra!
Orden kommer från Bostadsbolagets vd Sven-Åke Lindberg och
handlar om möjligheterna för personalen att utvecklas och trivas
på sitt jobb.

F

yra glada anställda på
Bostadsbolaget samlas i
fikarummet för en kopp kaffe.
Alla fyra har en lång och
gedigen karriär inom
företaget. Först på plats var Karin Nilsson
som började redan 1978.
– Jag började som trappstäderska,
berättar hon. Sen var jag fastighetsskötare och nu sitter jag i receptionen och
tar emot kunder, sköter fakturor och fixar
med posten. Den resan jag har gjort har
varit fantastisk och jag känner mig mycket
väl omhändertagen av företaget.
Karin har blivit utbildad internt för sin
nya tjänst, men det finns också exempel
på externa utbildningar som banat väg för
nya arbetsuppgifter.
– Jag började här som fastighetsskötare
1987, berättar Jonas Ålstam som nu
arbetar som lokalansvarig. Sen satsade
Bostadsbolaget på utbildning för min del
och jag har på så sätt kunnat förkovra mig
och trivs i dag bättre än någonsin med
mina arbetsuppgifter.

Att ett företag som
det här satsar på sina
anställda när det
behövs förändringar
är fantastiskt. Jag går
nya utbildningar för
att bli bättre på det
jag gör och för att
utvecklas till
företagets fördel
Pär Hallinder

Fr. vänster: Pär Hallinder,
Jonas Ålstam, Karin Nilsson
och Thomas Lindström.

Framfötterna
Thomas Lindström började som snickare
på Bostadsbolaget 1991 och fick efter
många år problem med knäna och
behövde byta arbetsuppgifter.
– Det var inga problem, berättar Thomas
som nu mera arbetar som projektledare.
Men det gäller att man som anställd visar
framfötterna och visar att man vill
utveckla sig och lära sig nya saker.
Han får medhåll av kollegan Pär
Hallinder som i dag besiktigar lägenheter
och har ett stort IT-ansvar inom Bostadsbolaget.
– Att ett företag som det här satsar på
sina anställda när det behövs förändringar
är fantastiskt, menar han. Jag går nya
utbildningar för att bli bättre på det jag
gör och för att utvecklas till företagets
fördel.
Det finns mycket erfarenhet samlad
runt fikabordet denna morgon och det
märks att alla fyra trivs med det de gör
och att Bostadsbolaget gör rätt i att satsa
på sina anställda.
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Grill
trender

SOMMARSPECIAL

Hälsotrenden och viljan att leva mer hälsosamt visar sig även tydligt när
det kommer till grillning. Vår medvetenhet och vilja att välja ekologiskt
och svenska råvaror i säsong när vi grillar, ökar. Intresset för att grilla
smårätter och snacks ökar också i takt med en växande popularitet av
s.k. Streetfood/gatumat som går att äta på stående fot.
Det utbredda matlagningsintresset leder också till att vi är öppna för
nya prylar som har med grillning att göra.
Fakta: ICAs grillrapport 2015

45%

av svenskarna vill grilla
mer fisk och skaldjur i år

56%

Trött på att knåda
och forma hamburgare?
Med en hamburgerpress
får du snabbt till den
perfekta formen.

40%
av svenskarna vill grilla
mer hälsosamma rätter

av svenskarna vill lägga mer
svenskt kött på grillen i år.

Bloggtips

Nachos på grillen - galet gott

Internet är en oändlig källa
till inspiration, recept och
tips. Här är några tips:

• 4 PORTIONER
• UNDER 30 MIN
• LÄTT
1 gul paprika
2 tomater
1 silverlök
1 vitlöksklyfta
1 lime
3 msk sweet chilisås
2 msk olivolja
salt och svartpeppar
1/2 kruka koriander
1 dl riven ost
ca 20 nachochips
1 dl gräddfil

BBQLovers
Web: www.bbqlovers.se
Instagram: BBQLovers
Grillkoll
Web: http://grillkoll.se
Grillpappan
Web: http://grillpappan.se

Recept: ICA

Gör så här:
1. Dela, kärna ur och tärna paprikan fint. Dela,
krama ur kärnorna och tärna tomaterna fint.
Skala och hacka lök och vitlök fint. Riv det
yttersta av skalet från limen och pressa ur saften.
2. Blanda grönsakerna med limesaft och limeskal,
sweet chilisås och olivoljan. Krydda med salt och
peppar.
3. Grovhacka koriandern och blanda med
grönsakerna.
4. Lägg grönsakssalsan i en form som tål att stå
på grillen. Strö på osten och chipsen, ställ formen
på grillgallret. Grilla indirekt, under lock, och låt
formen stå tills osten smälter.
5. Servera med gräddfil och gärna sallad.

Recept och inspiration
Det finns massor av fina och inspirerande böcker om grillning.
Här är två exempel:
Grilla för finsmakare av Linda Tubby
Grilla året runt av Berit Paulsson
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Solglasögon
trender 2015

Runda

Malin Walls

Boktips

Zack
Mons Kallentoft och Markus Lutteman
Den första actionladdade delen i
Herkulesserien av det nya författarparet
Mons Kallentoft och Markus Lutteman.
Den unge Zack har gjort kometkarriär
inom Stockholmspolisen och slits
mellan två världar - hans driv på jobbet
samtidigt som han flyr verkligheten på
natten med droger och klubbliv.
Livet enligt Fikry
Gabrielle Zevin
En underbar liten roman som utspelar
sig i Alice Springs där bokhandlaren
Fikry driver en bokhandel. Affärerna
går allt sämre samtidigt som hans fru
avlider och någon dessutom stjäl hans
mest värdefulla bok. En rolig, bitsk
och tänkvärd berättelse om passion
för böcker och mellan människor.
Etthundra mil
Jojo Moyes
En roman med hög igenkänningsfaktor och fylld med vardagsrealism.
Boken tar dig med på en oförglömlig
roadtrip genom Storbritanniens
klassamhälle.

Krigsdagböcker
Astrid Lindgren
Astrid Lindgrens egna
dagböcker under Andra
världskriget har tidigare
aldrig getts ut. Följ hennes
ord och skildringar från
vardagen och världen
krigsåren 1939-1945.
Mycket läsvärd!

Runda glasögon har alltid funnits och kommer alltid att finnas,
helt enkelt ett stilsäkert val. Satsa på att hitta ett par personliga
runda bågar, gärna i någon färg.

Pilot
Klassisk pilotmodell passar för alla tillfällen och klädstilar.
Vill man sticka ut lite mer finns spegelglas i häftiga färger.

Cateye
Cateyes-modell är ett utmärkt val för den som vill sticka ut. Det
djupare glaset ger åttiotalskänsla och det smalare glaset andas
femtiotal.
Tips! Sugen på unika solglasögon från Västervik?
Kolla in http://shipwreck-design.se

Kalendarium

Torsdag 16 juli 2015
DIGGILOO
Häng med på stor familjeshow på Bökensved med kända
artister som Magnus Carlsson, Jessica Andersson, Andreas
Johnson m.fl. Våra hyresgäster kan köpa ”I det gröna”biljetter för halva priset i Bobutiken.
Söndag 6 september 2015
TERRANOVADAGEN - EN FAMILJEDAG FÖR ALLA
Stor familjefest vid fältet på Markörgatan. Massor av
aktiviteter och uppträdanden. Alla är välkomna.
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Korsord - tävla & vinn
LÄTTJA
INKOMPETENT

BERGSRYGG
VARA
TRÖG

FORNMILJÖAKTIVIST- KELTISKA
PRÄSTEN
ERNA

VILOPLATS

NÄSET

SÅGS
STENMARK
NYLIGEN

SERAFER

RABATT
SAMMANFOGA

FRÖKENFÖRBUND
IHOP

AVISA

FLOD I
VÄSTRA
RYSSLAND

ISANDE
BLÅST

RYSSJA

DESS
FRUKTER
TRIVS I
OASEN

MILJON
SLUTGILTIGT
FABLER
KLYFTA
STRECK

BESTÅR
VISS
VECKOSOPPA AV

INNEHÅLLER
FÖRMINSKAT PÅ
HOTELLRUM
MER DÄMPAT

SKOVLADE
PETADE

GIRAFFDJUR

FISKOLJA

HASSE I
RUTAN

DRAMA I
TRIPPELAVSNITT

0227

ÖVERJÄSTA
ÖL MED
BESKA

PRONOMEN

VÄNDNING
100 I ROM
PÅ STRÖMSTADSTRÅLARE

STUVNING
KAJKA

BOSS

STARRAR

FÄSTE

FLUGA

HAVSDJUPENS
GUDINNA
I VITAN

ICKE
WRESTLINGFEDERATION

POPLADY

BOX

DOMDERADE

INVIGES

TRUMSET

FÄRRE
ÄN FÅ

GAMMAT

INDIGNATION

FÖRSATTES ÅTER
I GOTT
SKICK

Skicka lösningen på korsordet till oss
Namn
senast 14 augusti 2015. Vi drar tre
vinnare som får varsin bricka designad
av Liz Pettersson för Bostadsbolaget.
Adress

Lösningen publiceras på vår hemsida
den 18 augusti 2015. Vinnarna
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.

VINN!

Spötorget 1 | Box 502 | 593 25 Västervik
Telefon 0490-25 72 00 | Fax 0490-25 72 01
Hemsida www.bostadsbolaget.vastervik.se
E-post bostadsbolaget@vastervik.se
Felanmälan
Telefon		
0490-25 72 40
Öppettider
måndag-fredag
		10.00-12.00

Skickas till:
Bostadsbolaget, Box 502,
593 25 Västervik
E-posta till:
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

Ansvarig utgivare
Susanne Hamilton
Idé, produktion & design
LindströmRömbo Reklambyrå
www.lindstromrombo.se
Foto:
Fredérick Lindström m.fl.
Texter
Annelie Wredberg, Jonas Frykman,
LindströmRömbo m.fl.

