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INLEDNING

VDs ord:

I 2 av 3 lägenheter kan
man bo GENOM LIVET
NU ÄR VI NÄRA MÅLET att 65 procent av
våra lägenheter ska vara tillgängliga innan
årets slut. Med tillgänglighet menar vi att det ska gå
att ta sig in i lägenheten även om du är rullstols
buren. När vi bygger om i våra fastigheter installerar
vi hissar och tar bort eventuella hinder.
Under våren har vi inlett hissinstallationer på
Långrevsgatan i Västervik och när det är klart kan
man bo livet ut i två av tre av alla våra lägenheter.
För oss är det viktigt att skapa trygghet och trivsel i
alla våra bostadsområden. Därför är det med glädje
jag kan berätta att Bostadsbolaget hamnar på femte
plats i Sverige när hyresgästerna har tillfrågats om
de känner sig trygga i sina bostadsområden.
Bostadsbolaget är en attraktiv hyresvärd och har
lägenheter för både äldre och yngre genom hela
livet. Vi skapar också fler bostäder. På Didrikslund
pågår byggnationen av den sista etappen. I punkt
huset som har utsikt över hela Västervik, är alla
lägenheter uthyrda. På Didrikslund bor man nära
natur och skolor. Efter sommaren inleds etapp två
på Ekhagen. Där bygger vi 12 naturnära parhus
med hav och golfbana runt knuten.
Coronapandemin har givetvis påverkat oss. På våra
Träffpunkter arrangerar vanligtvis vår värdinna
Susanne Steinvall en mängd uppskattade inomhus
aktiviteter som vi valde att ställa in från mars.
När fysiska träffar blev inställda började vi istället
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“Bostadsbolaget är en
attraktiv hyresvärd och har
lägenheter för både äldre
och yngre genom hela livet.”
att ringa runt till våra äldre hyresgäster.
En del vill bara prata en stund, några vill
ha hjälp och många är oroliga och känner
sig ensamma. Även Bobutiken har fått
ställa om och idag sker de flesta kontak
ter via telefon, e-post och i digitala
möten. Det är faktiskt så att vi nu
har mer kontakt med våra hyres
gäster än tidigare.
Jag längtar liksom alla andra till
den dag vi kan säga att Corona
tillhör historien. Till dess är jag
lycklig över att bo i en havsnära
miljö där natur och friluftsliv är
tillgänglig för alla nu när
mycket tyder på att det blir en
”hemester” i sommar!

Sven-Åke Lindberg
VD

Ladda ner vår

bostadsapp!
Appen kan användas av dig som är hyresgäst
hos oss och av dig som har en aktiv bostadsansökan på vår hemsida. Logga lätt in med
mobilt bank id eller med samma Inloggningsuppgifter som för Mina sidor på hemsidan.

•
•
•
•
•

Ändra kontaktuppgifter
Göra felanmälan
Se avtal/avier
Söka lägenhet
Se dina köpoäng

A K T U E L LT

NOTISER

BOBUTIKENS TELEFONTIDER
Måndag - Tisdag		
Onsdag - Torsdag		
Fredag 		

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.
Här kommer tips på hur man som granne kan hjälpa till att
motverka och stoppa våld i hemmet
OM DU MISSTÄNKER ATT DIN GRANNE FAR ILLA
• Kontakta alltid polisen vid akuta hot eller våldsituationer.

• Knacka på och fråga hur det är.

10.00-18.00
10.00-16.00
10.00-13.00

Thomas Carlsson, Bosocial
samordnare: 0490-25-72-81
thomas.carlsson@vastervik.se
Bobutiken : 0490- 25 72 50
bobutiken.bostadsbolaget@
vastervik.se
I skrivande stund är Bobutiken endast

Thomas Carlsson

öppen för spontana besök.

Svårt att betala hyran?
Har du som hyresgäst svårt att betala hyran så kan du kontakta
Bosociala samordnarenThomas Carlsson. Det kan vara en olycklig
tillfällighet som gör att hyran inte kan betalas och då ska
hyresgästen få en chans att rätta till det. Thomas går i dessa fall
igenom den ekonomiska situationen med berörd hyrsegäst och
gör upp en plan för hur problemet ska lösas.

• Berätta om din oro för din fastighetsskötare eller vår
Bosociala samordnare.

För allas trivsel & säkerhet
TÄNK PÅ ATT
• Saker och skräp inte får förvaras i trapphus och andra gemensamhetsutrymmen. Cyklar och barnvagnar ska förvaras i avsedda
utrymmen. Tänk på brandrisken.
• Rökning är inte tillåtet i de gemensamma utrymmena som
trapphus, tvättstuga och förråd. Det bästa är om man inte heller
röker utomhus i anslutning till entrén och inte slänger fimpen på
marken.
• Hålla hunden kopplad.
• Sopsortera för att vara rädd om miljön.
• Visa hänsyn till dina grannar nu när utesäsongen sätter igång.
Tänk tillexempel på att det är inte tillåtet att grilla på balkong eller
uteplats. Elgrill är dock tillåtet.

Tips från
Bobutiken
MINA SIDOR
Se till att dina uppgifter på Mina sidor
stämmer. Det är viktigt att du uppgett rätt
telefonnummer och mejladress så att vi
lätt kan nå er med bra information och
erbjudanden.
MOBILT BANKID
Med mobilt bankid kan du enkelt Logga in på
Mina sidor och även signera ditt hyreskontrakt.

Signera kontraktet
med mobilt Bank ID!
Västerviks Bostads AB fortsätter att utvecklas digitalt, men
stänger inga dörrar bakåt till den analoga världen.
– De flesta väljer att signera sina hyreskontrakt med mobilt Bank ID,
men naturligtvis kan de även i fortsättningen skriva under på
papper hos oss, säger Tony Ståhl, uthyrare på Västerviks Bostad.
Mobilt Bank ID har snabbt utvecklats till ett smidigt digitalt
verktyg för att få tillgång till olika personlig och skyddade sidor
på nätet. Logga in på ”Mina sidor” på Västerviks Bostads hemsida
kan man numera även göra med mobilt Bank ID och sedan
början av året används även mobilt Bank ID av kunderna för att
signera bostadskontrakt.

BETALSÄTT
Tänk på att du kan betala din hyra på ett
smidigt sätt via autogiro eller e-faktura.
Mer information hittar du på vår hemsida.
BOSTADSKÖ
I Västervik är det stor efterfrågan på
hyresrätter och vi har en kötid i genomsnitt på tre år. Nu kan du som fyllt 16 år
ställa dig i vår bostadskö för att samla
poäng inför framtiden. För att behålla din
plats i kön måste du logga in på Mina sidor
minst en gång var tolfte månad annars tas
du bort från vår kö och förlorar dina
köpoäng. Du är själv ansvarig för att hålla
dina kontaktuppgifter uppdaterade

FELANMÄLAN
En felanmälan gör du per telefon till ditt
driftkontor, till vår Bobutik eller digitalt via
Min sida. Säkrast når du fastighetsskötaren
måndag - fredag kl. 07.00-16.00.

Vid akuta fel, om du inte får tag på
någon fastighetsskötare, ring:
0490-25 72 00.
Vid akuta fel på icke kontorstid, ring vår
jour på telefon: 0470-132 78.
Bobutiken: 0490-25 72 50
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FA S T I G H E T S S KÖTA R E N

Sympatisk och social
Mattias Nilsson trivs som fisken i vattnet på sitt jobb som fastighetsskötare. Omväxlande arbetsupp
gifter och mötet med nya människor menar han är det allra bästa med jobbet.

VEM ÄR FASTIGHETS
SKÖTAREN MATTIAS?
45- åriga Mattias Nilsson bor i hus med
sambo och två barn. Han spenderar sin
fritid med familjen, på gymmet och påtar
i sin trädgård. Det allra största intresset
är helt klart skidåkningen.
– Jag älskar att åka skidor. En dag i
skidbacken sitter aldrig fel, konstaterar
han glatt.
En dag på jobbet har Mattias inte heller
något emot,
– Varje morgon går jag till jobbet med
ett leende på läpparna. Jag gillar verkli
gen mitt arbete och har toppenfina
kollegor, berättar han.
En vanlig dag för Mattias startar på
Rosavillas driftkontor. Sedan bär det av på
”skräprunda” som han själv uttrycker det.
Bostadsbladet 4

– Jag brukar börja med en liten okulär
besiktning. Se till att allt är helt och rent.
Tömma papperskorgar och sånt, förklarar
Mattias.
På morgonen brukar jobbtelefonen vara
ganska tyst och han kan ostört dra igång
med sina arbetsuppgifter. Framåt niotiden
börjar det ofta komma in samtal från
hyresgäster som behöver hjälp.
–Det kan vara allt möjligt, stopp i avlopp,
byte av lysrör, saker som gått sönder, ja lite
av varje.

SOCIALT OCH GIVANDE
Mötet med nya människor är något
Mattias uppskattar med sitt arbete. Det blir
inte bara prat om nya lysrör eller kylskåp
som inte fungerar,
– Ibland blir jag lite av en hobbypsykolog.

FA S T I G H E T S S KÖTA R E N

Nya på
jobbet!

Danny är ny ordinarie.
FRÅN VIKARIE TILL ORDINARIE
Tidigare har Danny Hadrous jobbat som vikarie på Bostadsbolaget.
Sedan 3 månader tillbaka är han fast anställd fastighetsskötare.
Danny trivs bra med sin nya tjänst. Mycket tack vare trevliga kollegor
och chefer. Arbetsuppgifterna faller honom också i smaken.
– Det roligaste är träffa och möta människor. Man lär sig nya saker
och får lösa problem varje dag, berättar han.

Mattias är nöjd med sitt arbete.

Ett bollplank till människor som kanske
inte har någon annan att prata med. Det
känns fint att kunna ge dom lite sällskap,
säger han.
När Mattias inte hjälper någon hyres
gäst i deras bostad är det annat som står
på agendan,
– Så här i sommartider blir det mycket
gräsklippning och rabbatrensande.
Att Mattias är en glad fastighetsskötare
som gillar sitt arbete råder det inga tvivel
om. Håller man utkik kanske man kan
skymta Mattias, glatt åkandes på en
gräsklippare under sommaren. Och är du
sugen på lite småprat är han helt rätt person!

Fredrik trivs bra på nya jobbet!

GILLAR VARIATIONEN OCH MÖTET MED MÄNNISKOR
Sedan februari i år har Fredrik Igelström jobbat som fastighetsskötare på Bostadsbolaget. Fredrik jobbar främst med underhållsarbete och drift av Tjustvallen i Gamleby. Att ansvara för den
viktiga bandy- och skridskoisen på vintrarna är ett av Fredriks
ansvarsområden.
– Variationen i arbetet och att jag får möjlighet att träffa olika
människor gillar jag mest. Dessutom har jag trevliga kollegor
med mycket humor och glatt humör, säger Fredrik.
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G R AT I S PÅ S A R & S K U M M A S K Y LTA R

Gratis påsar

– rena gator
Fastighetsskötaren Marina Jakobsson fick
klagomål kring besvär med hundbajs på
Långrevsgatans gräsmattor och bestämde sig
för att råda bot på problemet.

Marina Jakobsson drev
igenom projektet.

HYRESGÄSTEN SOM framförde klagomålen föreslog
ett förbud mot hundrasting. Marina, som jobbar på
Långrevsgatan ville hitta en positivare och mer hållbar
lösning på problemet.
– Förbudsskyltar brukar inte ha så stor inverkan, konstaterar hon.
Efter att ha funderat lite på saken kom hon att tänka
på de ”hundbajspåsstationer” kommunen satt upp
runt om i staden.
– Då slog det mig! Klart att vi ska ha våra
egna stationer!
Marina drog igång arbetet för att få upp
stationerna med gratis hundbajspåsar i området.
– Jag kände att det var viktigt att driva
igenom projektet för att visa att vi lyssnar
på våra hyresgäster och gör vad vi kan för
att lösa deras önskemål så bra som möjligt,
förklarar hon.
De tre stationerna som placerats ut på
Långrevsgatan har gett fina resultat.
- Hyresgästen upplever att problematiken
försvunnit, berättar Marina glatt.

Skumma skyltar
Har du lagt märke till en uppseende
väckande skylt? Då är det förmodligen
fastighetsskötaren Philip Enefjord och hans
kollegor som varit i farten.
”DET LÖSER SIG” och ”Allt kommer bli bra” är några
av de budskap man kan se på skyltarna som placerats
ut från norr till söder i våra bostadsområden.
Efter att ha sett liknande initiativ i andra städer tyckte
Philip och hans kollegor att det vore roligt att genomföra ett
sådant projekt på Bostadsbolagets bostadsområden.
– Vi ville sprida lite glädje bland hyresgästerna, förklarar Philip.
Med hjälp av skyltarnas peppande budskap hoppas han på
att betraktaren får en positivare vardag.
Skyltarna muntrar upp!
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EKHAGEN & DIDRIKSLUND

Ny etapp i Ekhagen
De första husen vid det nya bostadsområdet vid Ekhagen står
klara och hyresgästerna trivs bra i sina nya hem. Nu är bygget
av den andra etappen i full gång. Sex nya parhus med samman
lagt tolv lägenheter ska stå klara för inflyttning 2021.

Bygget av etapp 2
är i full gång.

EKHAGENS HAVSNÄRA läge, lummiga natur och korta cykel
avstånd till centrum gör området populärt. Tony Ståhl på Bobutiken
berättar att intresset ökat sedan första etappen stod klar.
– När vi påbörjade de första husen fanns ingenting här. Det var lite som
en öken kan man säga. Nu har ett bostadsområde vuxit fram och man ser
hur fina husen blivit. Jag tror det är en stor del av förklaringen till det
ökade intresset, spekulerar han.
BYGGET FLYTER PÅ
Intresseanmälan för de nya lägenheterna väntas öppna i slutet av året.
Tony Ståhl är försiktigt optimistisk till att bygget kommer kunna flyta på
som planerat.
– Vi har läget under kontroll. Som det ser ut idag kommer vi kunna hålla
tidsplanen, säger Tony.
Är du nyfiken på de nya lägenheterna? Ställ dig i bostadskö hos oss på
Bostadsbolaget så får du mer information!

Didrikslund
passar alla!
Med en fantastisk utsikt och bara ett stenkast
till Alléns handelsområde är Didrikslund ett
bostadsområde som passar de allra flesta.
Den första etappen av bygget på Västerviks
högsta punkt står klar och fler etapper kommer det bli.
DE FÖRSTA hyresgästerna
flyttade in vid årsskiftet och
responsen har varit enbart positiv,
berättar Catrin Nilsson på Bobutiken.
– De hyresgäster jag pratat med är jätte
nöjda med sitt nya boende.Trots pågående
byggen runt knuten är det många som
påpekar hur tyst det är i lägenheterna,
berättar Catrin.
Förutom en gedigen ljudisolering har
alla husen i Didrikslund hiss.
– Tanken är att alla ska kunna bo här,
det är viktigt med tillgängligheten.
Hiss och bra ljudisolering är inte de
enda fördelarna med Didriklund. Läget på
Västerviks högsta punkt bjuder även på
en oslagbar utsikt.

–Det är verkligen
häpnadsväckande
vackert. Står man på
översta våningen ser man
ända till Spårö båk, berättar en
entusiastisk Catrin.

INTRESSEANMÄLAN
Sammanlagt är det tre etapper och totalt
50 lägenheter som ska byggas. Just nu är
bygget av de två sista etapperna i full gång.
I juli öppnar intresseanmälan för etapp tre
och inflyttning planeras ske i mars 2021.
Är du nyfiken på att bo på Didrikslund?
Ställ dig i bostadskö hos oss på Bostadsbolaget så får du mer information!

Vacker utsikt i Didrikslund.
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NYTT DRIFTKONTOR

Nytt

Driftkontor
I december förra året fick driftkontoret på Midgård nya, fräscha lokaler.
Personalen stormtrivs på sitt nya kontor.
DRIFTKONTORET I MIDGÅRD har bytt både skepnad och plats. Bara några
portar från det gamla kontoret ligger fastighetsskötarnas nya luftiga lokaler.
Vid ingång 2E närmare bestämt. Det tidigare kontoret var från början en tvättstuga
som byggdes om till kontor. De nya lokalerna är ett rejält lyft, intygar fastighets
skötaren Niklas Svensson som jobbat i lokalerna sedan 2004.
– Det är jättestor skillnad mot förra kontoret. Här är det fräscht, stort och luftigt,
säger en nöjd och glad Niklas.
De nya lokalerna är inte bara ljusa och härliga att vistas i, de är också bättre
anpassade för personalens arbetsuppgifter, berättar Niklas.
– Vi har en anslutande lokal med lager och arbetsbänk. Och det finns större möjligheter
att jobba avskilt om man skulle känna att man behöver det, förklarar Niklas.
– Jag tror inte det är någon som är besviken, alla verkar jätte nöjda, så det är bara
tummen upp, säger han med ett leende.
Driftkontoret är öppet för besök vardagar kl 8:00 - 9:00.

Fastighetskötarna stormtrivs
på nya driftkontoret.

Danny Hadrous visar oss runt i
nya lokalerna.
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JORDGUBBSODLING

Imre i sin jordgubbsodling.

Jordgubbar för hela slanten
Man kan nästan säga att Imre Jenei mer eller mindre är uppvuxen på jordgubbsfälten vid Långhagen.
Nu tar han över stafettpinnen på allvar efter sin pappa Lajos och satsar helhjärtat på jordgubbs
planteringen som familjen drivit sedan 70-talet.
ATT TA ÖVER odlingen var ingen
självklarhet för honom. Det var först
när pappan insjuknade i cancer som Imre
bestämde sig för att satsa på riktigt.
– Jag kände att jag måste ge det ett försök.
Det får bära eller brista, säger han.
I år har Imre tagit tjänstledigt från
jobbet som fastighetsskötare på Midgård,
för att kunna lägga allt krut på jordgubbs
odlingen som han har stora framtidsplaner för.

– I fjol var jag lite av en månskensbonde
kan man säga. Jag arbetade med planteringen
under kvällar, helger och på semestern.
Jag såg det lite som en testperiod,
förklarar han.
Men sommaren 2020 är det alltså fullt
fokus på jordbruket och jordgubbarna.
– I år är det upp till bevis, medger Imre,
Samtidigt tillägger han att det ser lovande ut.
Att satsa på jordbruk är inte helt enkelt
men Imre är ingen nybörjare.
–Jag är uppväxt mellan plantorna, säger
han muntert. Han minns hur han under
sin barndoms somrar ibland vaknade upp

på morgonen i pappans bil ute på
jordgubbsfältet.
– Då var alla i full färd med att skörda
bären trots att solen knappt hunnit gå upp.

EN KAMP MOT VÄDER OCH VIND
Odlingen har förstås sina baksidor och
den största utmaningen är vädret, som
kan ställa till med en hel del bekymmer.
– Man jobbar mot väder och vind.
Men det är värt besväret menar Imre
som tycker att jordgubbar odlade på
friland är det enda rätta.
–Visst får man slåss mot ogräs, väder
och insekter, men man får belöning i
form av den goda smaken, säger han.
Till den som vill odla lite gubbar i sin
trädgård tipsar Imre om att gödsla och
vattna ordentligt,
– Plantorna ska bära mycket frukt så
det går åt en hel del energi, förklarar han.
På gården är det inte bara jordgubbar
som gäller även om de små bären tar en
hel del fokus.

– Många vill ha lokalt odlad mat, så vi
har även bönor, örter, rotfrukter och
grönsaker, berättar han.
Men när allt kommer omkring så är det
trots allt de små söta bären som stjäl det
mesta av uppmärksamheten.
Ska man äta jordgubbar ska man inte
krångla till det för mycket tycker Imre.
– Jordgubbar ska man äta som
de är. Gärna på en tårta,
konstaterar Imre.
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RECEPT

Sommar
på flaska
När solen värmer, är det få saker som smakar lika
gott som ett glas hemmagjord jordgubbssaft.
Nu börjar gubbarna hänga i klasar på plantorna,
ta till vara på de små bären och gör din egen
rårörda saft.
GÖR SÅHÄR
Skölj, rensa och mixa jordgubbarna.
Blanda dem med vattnet i en bunke.
Täck över och låt stå i kylen ett dygn.
Låt rinna av i en silduk ca 30 minuter.
Mät mängden och tillsätt socker.
Rör tills sockret lösts upp.
Häll upp på rena flaskor och ställ i kylen.
Eller frys in saften och ta fram när du
blir sugen på himmelsk saft.
Späd med vatten vid servering.
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INGREDIENSER
PORTIONER: 1,4 l
2 l jordgubbar
(2 l motsvarar 1 kg)
5 dl vatten
6 dl socker per liter
avrunnen saft

H J Ä L P VÅ R A B I N

Hjälp våra bin
Pollinering av bin är viktigt för ekosystemet,
men även för vår matproduktion. Under de
senare åren har antalet bin minskat drastiskt.
Vi kan hjälpa de små krabaterna genom att odla
nektar- och pollenrika växter i våra trädgårdar,
på uteplatser och balkonger.
BIN HAR EN VIKTIG roll i den biologiska mångfalden.
Deras pollineringsarbete bidrar till ökad frukt- och frösättning
och underlättar för både fåglar, insekter och däggdjur.
Du kan hjälpa våra pollinerare genom att plantera härliga
sommarblommor så som solrosor, blåsalvia och sommarrudbeckia!
Eller varför inte en örtträdgård där du och bina kan dela på skörden
av exempelvis mynta, rosmarin, lavendel och citronmeliss.
BYGG ETT BIHOTELL
Många bin har svårt att hitta någonstans att bo. Förutom att
plantera blommor för att hjälpa bina, kan du bygga ett bihotell.
Det är superenkelt och en perfekt sysselsättning under semestern.

DU BEHÖVER
• En träbit som är minst 6 centimeter tjock.
• En borrmaskin, med 3-10 millimeter borr.
GÖR SÅ HÄR
1. Borra rikligt med hål i träbiten. Det finns 273 olika vilda
biarter i Sverige – så variera storleken på hålen!
2. Om du vill kan du måla ditt insektshotell med giftfri färg,
men måla inte i hålen.
3. Är du orolig för fåglar kan du sätta ett kycklingnät framför
vildbihotellet för att hindra småfåglar att nå bina.
4. Sätt upp ditt bihotell på en plats med söderläge.
Gärna i skydd mot regn.
Kom ihåg! Solitärbin är ofarliga för oss människor eftersom
deras gaddar är för svaga för att tränga igenom vår hud.
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HÅLLBARHET

Hållbarhet i fokus
– Att inte bry sig om miljön är lite som att inte betala hyran. Gör man inte det har man snart
ingenstans att bo, säger Akko Karlsson Hållbarhetscoach på Bostadsbolaget.
Nu pågår ett omställningsarbete. Målbilden är att Västerviks Bostad ska bli ledande i hållbarhet
och helt fossilfritt till 2030. Målet inkluderar även dig som hyresgäst. Du och ditt hushåll spelar
roll. Vatten, avlopp och avfallshantering är delar som varje hyresgäst dagligen kan påverka och
som lämnar avtryck på miljön. Tillsammans kan vi göra skillnad.

6 enkla tips
i vardagen

1. Stäng av tekniken! Apparater i standbyläge står i genomsnitt för 10% av förbrukningen
av hushållsel.
2. Stäng av vattnet under tiden
du borstar tänderna.
3. Om din WC eller kranar läcker
vatten kontakta ditt driftkontor.

4. Återvinn, återvinn, återvinn! Visste du att
om du återvinner en enda konservburk
motsvarar det energi som räcker till en
heldag framför datorn!
5. Ställ en kanna med vatten i
kylen så slipper du ”spola”
fram kallvatten.
6. Cykla eller gå! Slå två flugor i en smäll
och lämna bilen på parkeringen, det är bra
både för klimatet och hälsan!

Odlingsglädje
Visst finns det möjlighet att odla även som
hyresgäst! Inte bara på balkonger och uteplatser.
För den med kliande gröna fingrar finns även
odlingslotter att tillgå.
I SAMARBETE MED Hyresgästföreningen kan man hyra in
sig på odlingslotter och pallkragar. Odlinglotterna hittar du
bl.a. på Långrevsgatan och Midgård, men även nedanför
Prästgårdshöjden i Gamleby.
I det nyligen uppstartade projektet BID, har Bostadsbolaget,
Västervik Framåt och Sparbanksstiftelsen tillsammans gjort i
ordning ett odlingsområde längs med ån i Överrum. Den nya
koloniträdgårdsföreningen har nu öppnat för intresseanmälningar
på odlingslotter och pallkragar.

Något som bidrar till ökad trivsel och trygghet. Saknar du
odlingsmöjligheter? Kontakta din fastighetsskötare och ta
reda på vilka möjligheter som finns i just ditt område.

ÖKAD GEMENSKAP
Odling ger inte bara utlopp för ett trädgårdsintresse. Det är
också en trevlig mötesplats för de som bor där. Då ökar både
gemenskapen och biologisk mångfald ute i våra områden.

KONTAKT:
Bo & verksamhetsutvecklare:
Irene Johansson HGF: 070-347 43 88
irene.johansson@hyresgastföreningen.se

HUR GÅR MAN TILL VÄGA?
Hör av dig till Hyresgästföreningens verksamhetsutvecklare
Irene Johansson,. Hon förmedlar dig till aktuell kontakt
person i just ditt område. Är alla odlingslådor upptagna
hamnar du på kölistan.

HÅLLBARHET

Solel på Edshöjden
Äldreboendet Edshöjden i Edsbruk har både
solel och solvärme på taket. Ett kommunalt
äldreboende som alltså är tämligen klimat
smart i dagsläget.
På Edshöjden har man sedan tidigare en
pelletspanna som värmer upp boendet. För att
nå målet att verksamheten ska vara fossillfri till
2030, har fastighetsskötaren Gordon Karlsson
även testat förnyelsebar HVO, en typ av
biodisel i reservoljepannan.
Just solel passar extra bra för omsorgsfastig
heter eftersom behovet av komfortkyla ökar till
följd av det varmare klimatet. Gruppen ”äldre
äldre” är känsliga för höga temperaturer som
belastar kroppen, särskilt hos dem med
hjärt och kärlsjukdomar. Det innebär att
elförbrukningen på dessa boenden blir hög även
under sommartid då solljuset är som bäst, därför
blir solel en klimatsmart lösning på problemet.
FAKTA EDSHÖJDEN :
Produktion på årsbasis 11745 kWh Solceller
Produktion på årsbasis 18664 kWh Solfångare
Solcellsmodularea 92 m2
Solfångare 83 m2

Kontroll av sparstrålssamlare.

Rondering för
trivsel & säkerhet
För att vi i tidigt skede ska kunna
upptäcka fel och brister har vi något som
kallas för rondering.
Det innebär att vi kommer hem till dig och
ser till att du som hyresgäst bl.a. har
fungerade brandvarnare och ventilation.
Ronderarna utför också fuktkontroll av
badrummen och installerar sparstrålsamlare.
Ronderingen är uppskattad av många och en
viktigt del av vårt arbete för ett säkert boende.

Självdoserande tvättmaskiner
Många bäckar små brukar man säga. När det gäller smarta självdoserande tvättmaskiner
stämmer det verkligen. Genom att tvättmaskinerna automatiskt doserar rätt mängd tvättmedel
så minskar användandet av kemikalier, som i sin tur bidrar till mindre miljöpåverkan.
De nya självdoserande tvättmaskinerna är inte bara bättre för miljön. Det blir även enklare och mer
praktiskt att tvätta för hyresgästerna eftersom tvättmedel och sköljmedel alltid finns på plats i
tvättstugan. Samtidigt så minskar behovet av städning och rengöring då tvättmedel och sköljmedel
är i ett slutet system. Smarta självdoserande tvättmaskiner är redan installerade på Markörgatan och
Långrevsgatan. Målsättningen är att alla Bostadsbolagets bostadsområden kommer att få miljö
smarta tvättmaskiner installerade.
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TRÄFFPUNKTEN

Anpassade aktivteter
på Träffpunkten
Nya förutsättningar kräver nya lösningar.
Susanne Steinvall, ansvarig för Träffpunkten,
jobbar för att kunna hålla verksamhetens
olika aktiviteter igång på ett säkert och
tryggt sätt.
MÅNGA ÄLDRE KÄNNER sig extra ensamma och
ibland isolerade när nya restriktioner gäller för social
distansering och besöksförbud. Susanne Steinvall har
jobbat intensivt för att motverka det. Ett sätt har varit att
ringa till alla Bostadsbolagets hyresgäster som över 70 år.
Dels för att visa omtanke men också för att fånga upp olika
behov och stötta i vardagen.
–Vi ringer och hör efter hur det är med dom. Det brukar
vara väldigt uppskattat, berättar Susanne.
Susanne har hjälp av Jessica Hellström Gustavsson,
föreståndare på Västerviks Teater och Konferens att
ringa dom äldre.
UTOMHUSAKTIVITETER
En annan viktig del av Susannes arbete är att skapa olika
aktiviteter för äldre på Trygghetsboenden över hela
kommunen. Där anordnar hon olika anpassade utomhus
aktiviteter som de äldre tryggt kan delta i, på säkert avstånd.
Under våren har det arrangerats musikträffar med
trubaduren Ragge. För några veckor sedan var det Midgård
som bjöds på skönsång. På repertoaren stod allt från
Evert Taube till Siv Malmqvist. Många hyresgäster lyssnade
från sina balkonger och andra deltog som publik ute på gården.
– Det blev jättelyckat, vi planerar att köra en gång till
innan midsommar, säger Susanne glatt.
Förutom musikunderhållning erbjuder Träffpunkten
även utegymnastik som är särskilt anpassad till dom
restriktioner och riktlinjer som finns för minskad smitt
spridning. Utegymnastiken har blivit en populär aktivitet
med mycket rörelseglädje.
Träffpunktens anpassade aktiviteter är ett bra exempel
på att det mesta går att lösa.
– Det har gått bra och vi får fin respons från deltagarna,
bekräftar Susanne.
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Inga-Lill Sjöström, Britt-Marie Gustafsson, Herthy Grönberg och
Inga-Lill Johansson, njuter av trubaduren Ragges skönsång.

Utegymnastiken i Gamleby var populär.

Träffpunktens Susanne Steinvall håller låda.

THE GREEN HOUSE

Manja Waltman trivs bra i sitt gröna hus.

The Greenhouse – ett kreativt växthus
På en kulle i Överum ligger ett grönt hus med gamla anor. Ett hus som genom åren fungerat
som bland annat skola, vävstuga och fritidsgård. För några månader sedan köpte Manja Waltman
huset av kommunen och hennes plan är att hålla husets kreativa historia vid liv. I huset, som
Manja kallar The Greenhouse ska musik, konst och kunskap flöda fritt. Målet är skapa en öppen,
härlig och kreativ mötesplats.
EFTER 10 ÅR bestämde sig
mångsysslaren Manja Waltman 71,
för att flytta tillbaka till Överum. När hon
började leta efter ett lämpligt boende fick
hon veta att den gamla fritidsgården i
Överum var till salu. Det huset var
perfekt och till sin stora glädje vann hon
slutligen budgivningen.
– Det känns som om det var ödet, säger Manja.
Hon verkligen stortrivs i det stora gröna
anrika huset.
Hon kallar det passande nog för
The Greenhouse. Här planerar hon att
skapa ett ”växthus” för kreativa verksamheter.
– Lite som gamla tiders kultursalonger,
förklarar hon.
Utställningar, föreläsningar och
musikframträdanden är några av de
aktiviteter som Manja planerar ska växa
och frodas i det kulturella växthuset.
The Greenhouse ska inte bara vara en
plats för evenemang. Manja kommer
också sälja egna konstverk och böcker i huset.
Just nu är en hemsida under produktion
där man enkelt kan få information om
kommande event och kika på utbudet av
konst och litteratur.

MINORITETSKULTURER
Innan gällande restriktioner satte stopp
för publika evenemang över 50 personer
hann Manja genomföra firandet av
Sverigefinnarnas dag som gick av stapeln
den 24 februari.
Manja är själv Sverigefinnländare och
brinner för minoritetbefolkningarnas
rättigheter. En del av syftet med
The Greenhouse är att belysa, bevara och
sprida kunskap kring olika minoritetskulturer.
Framför allt ska The Greenhouse sprida glädje,

– Jag vill skapa en plats att socialisera
sig på, en träffpunkt. Man kommer hit på
evenemang eller bokar in sig för ett besök,
betalar ett litet inträde och bjuds på kaffe
och smörgås. Det ska vara trevligt och
inbjudande, säger Manja som ser fram
emot att driva och utveckla arbetet med
Överums alldeles egna kulturhus.
Eller kulturella växthus kanske man ska säga!
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Korsord - tävla och vinn!
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Adress

Lösningen publiceras på vår hemsida
den 26 augusti 2020. Vinnarna
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.

00 k
värde 3

Kontor

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

LJUSKÄNSLIGHET

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

Skicka lösningen på korsordet till Namn
oss senast 23 augusti 2020.
Vi drar tre vinnare som får varsitt
presentkort till Västerviks Handel!

Hemsida bostadsbolaget.vastervik.se
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Telefon
0490-25 72 00
Öppettider
mån-tors 8.00-16.00
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12.00-13.00
Telefon
0490-25 72 50
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fredag 10.00-13.00
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