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VDs ord:

isste du att två av tre av 
våra lägenheter ska vara 
sådana att man kan bo 
kvar i dem hela livet. 
Naturligtvis ska de 

fungera väl för den som är rullstolsbu-
ren och för Bostadsbolaget är det 
viktigt att den som bor hos oss 
känner trygghet och trivsel. Det är 
vårt mål och en av våra viktigaste 
satsningar någonsin. Den ska vara 
realiserad 2015.

Genom att installera hissar i flera av 
våra hyreshus och skapa mer tillgäng-
liga lägenheter samt utveckla vår 
personal, vill vi göra allas framtid 
tryggare. Ditt hem ska vara trivsamt 
och fungera genom hela livet.

Det stannar inte vid det, vi bygger 
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Innehåll

Hillevi Hedlund hälsar nya och gamla 
kunder välkomna till salongen som är 
öppen för alla som behöver fixa frillan.

I N L E D N I N G

för framtiden på flera sätt. Du har säkert hört talas om vår 
satsning på trygghetsboenden. Byggnationerna vid 
Rosavilla och den planerade anpassningen på 
Midgård är en del i vår strävan att förbli en 
attraktiv hyresvärd och kunna erbjuda den här 
formen av serviceinriktade boenden till flera.

Det är en växande grupp människor som vill ha 
denna form av tillgänglighet och god service i sitt 
boende. Man kanske har sålt villan och vill känna 
att man har ordnat det för sin framtid. 

Det var nog därför som gensvaret var enormt när 
vi gick ut med information om de här satsningarna.

I grunden handlar det om god service och 
maximal tillgänglighet och att det blir än 
mer attraktivt att bo hos Bostads-     
bolaget. 

En bostad du kan bo i hela livet och 
som fungerar för dina skiftande 
behov, det är målet och det är därför 
vi satsar för framtiden, både er 
framtid och vår.

Med tillönskan om en god jul!

Sven-Åke Lindberg
VD
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Hårsalongen på Rosa-
villa har bytt ägare.

En satsning för allas vår framtid

Detaljplanearbetet för bostäderna 
på Hasselö pågår för fullt. Kom-
munen ska genomföra en arkeologi- 
och kulturutredning på tomten och 
Bostadsbolaget arbetar med frågan 
om vatten till fastigheterna. Nyligen 

Hasselö
skickades en enkät ut till dem som 
anmält intresse för att bo på Hasselö 
och svaren visar att det främst är par i 
övre medelåldern som planerar att 
förverkliga drömmen om skärgårdsliv 
året om. 



Att mata småfåglarna på vintern är en 
god gärning. Men lägg inte fågelmat på 
fönsterblecket eller på balkongen där 
möss och råttor kan komma åt den för 
då det finns risk att gnagarna kommer 
in i husen. Det är bättre att hänga en 
talgboll i ett träd eller en stor buske en 
liten bit ifrån fastigheten.

I förra Bostadsbladet berättade vi att 
en del av Annagården skulle göras om 

Driftkontorets lokal på Brevik ska 
byggas om till kommunalt arkiv och 
därför flyttar kontoret till en lägenhet 
på Långrevsgatan 4 vid årsskiftet. 

En härlig junikväll bjöd Bostadsbladet 
hyresgästerna i centrum på en 
teatervandring. Vandrarna fick lära sig 
mycket om Västerviks historia och ta 
del av starka kvinnoöden dramatise-
rade av Teaterskeppet.

N O T I S E R
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Fåglar

Annagården

Driftkontoret
på Långrevsgatan
flyttar

Teater-
vandring

Det var lång tid, vad har du gjort 
hela tiden?
Haha, det är många som har undrat 
det. Jag var 22 år när jag började 
som fastighetsskötare på Bostads-
bolaget i Ankarsrum. Jag ville ha 
ett fritt och omväxlande jobb och 
inspirerades av min pappa som var 
vaktmästare på skolan. Jag var 
fastighetsskötare i tjugo år innan 
jag blev förvaltare. Ett tag var jag 
projektledare också. Jag har 
arbetat under fyra olika VD:ar 
genom åren. Jobbet har förändrats 
mycket – länge ägnade vi oss bara 
åt bostäder men nu är det ju så 
mycket mer med kommunens 
fastigheter, fritidsanläggningar och 
annat. Och fastighetsskötarna idag 
har mycket mer ansvar för fas-
tigheter och ekonomi än vad vi 
hade förr.
Vad ska du fylla dina dagar med 
nu?
Det ska bli lugnt och skönt. Min fru 
går också i pension snart och vi ska 
ägna oss åt barnbarnen och våra 
hästar. Jag rider inte men jag 
pysslar med hästarna och stallet. 
Och jag ser fram emot att få tid att 
cykla och fiska och åka skidor.
Vad kommer du att sakna mest?
Jag kommer att sakna den sociala 
biten med arbetskamrater, kunder 
och entreprenörer - käbblet i 
fikarummet. Det kommer att bli 
konstigt och tomt, tror jag.
Har du några tips till din efter-
trädare?
Nja. Det skulle väl vara att inte lova 
saker som man inte kan stå för.
Vilket är det roligaste minnet från 
dina år här?
Jag har så många minnen, både 
roliga och tråkiga. Det första jag 
kommer att tänka på var när jag 
fick på käften av en man som inte 
fick ersättning för en förstörd 
kristallskål. Fast det var ju inte så 
roligt förstås. 

som går i pension efter 42 år 
på Bostadsbolaget

Hallå där!
förvaltaren Håkan Karlsson

till studentboende. Nu är det klart och 
så här fint blev det. 

Bostadsbolaget
har avslutat stamrenoverin-

garna på Markörgatan. Nästa 
stambytesprojekt blir på Stora 

Trädgårdsgatan i Västervik. 
Bostadsbolaget räknar med att 

starta renoveringen under
vårvintern 2014.



J U L G E M E N S K A P
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Julgemenskap 
för flera Julen är för många en tid för gemenskap 

med nära och kära, middagar och 
umgänge. Men vad gör man om man inte 
har någon att fira med? På församlings-
hemmet på Båtsmansgatan i Väster-
vik finns gemenskap att få.



ör många är julen årets 
höjdpunkt. Man samlas 
runt granen och delar 
måltider och stämning 
tillsammans. Så är det inte 

för alla. Julen kan vara en tid då man 
känner sig ensam. 

På Båtsmansgatan i Västervik finns 
gemenskap att få på julafton. I 
församlingshemmet har Svenska 
kyrkan och frikyrkorna gått samman 
för att kunna bjuda in till 
jullunch. Idén är ganska 
enkel, man vill vara där för 
människor som kanske 
inte firar med någon och 
kunna erbjuda en stunds 
gemenskap, för dem som 
vill ha det. 

Alla är välkomna och 
runt 50 personer brukar 
passa på att titta in för att få en bit 
mat och umgänge. Och fler får plats. 
Det berättar Clara Lundén som är 
diakon i Svenska kyrkan. Hon har 
varit med från starten av kyrkornas 
firade för några år sedan.

– Vi visste att det fanns ett behov 
från många att kunna umgås och 

F

J U L G E M E N S K A P

Birgitta Forsberg, Diakon

Vi visste att det fanns ett behov från
många att kunna umgås och känna 

gemenskap med andra, särskilt på
julafton då man kanske inte har

någon att umgås med
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känna gemenskap med andra, särskilt 
på julafton då man kanske inte har 
någon att umgås med, säger hon.

Hon och diakon Birgitta Forsberg 
säger att det är många som kommer 
och av olika anledningar. En del har 
inga släktingar kvar i livet, andra har 
valt att inte fira med dem och 
ytterligare några är ensamma av 
andra anledningar. En del vill slippa 
kraven ett julfirande kan innebära.

– Det är det som är så fint, alla är 
välkomna, oavsett vilken anledning 
man har, säger Birgitta.

Hon är lite pirrig inför årets firande, 
det är första gången som hon 
arrangerar jullunchen. Det är hon och 
prästen Eva-Maria Heedman som 
kommer att finnas på plats i år.

Utöver mat och en chans att umgås 
berättar Birgitta att det kan bli musik 
och så klart läsande av julevangeliet 
och Rydbergs ”Tomten”.

Hur är det arbeta på julafton?
– Det är enormt glädjande, vi har 

roligt och en härlig stämning i det 
trånga köket, säger Clara.

– Alla är glada, det är tid för ge-
menskap och känns så enormt menin-
gsfullt, även personligen, menar 

Birgitta. 
Hon har tidigare arbetat 

inom vården på julhelgen. 
Och engagemanget är 
stort. Utöver en anställd är 
det flera som väljer att 
ideellt ställa upp för sina 
medmänniskor.

– Flera yngre hör av sig, 
de kanske är hemma på 

lov och hälsar på sina föräldrar och 
passar på att hjälpa oss också. Det är 
så fint, då blir man glad i hela själen, 
säger Clara.

- Det är stort, att kunna finnas där 
för många som inte har någon, säger 
Birgitta och ler med hela ansiktet.

Var: Svenska kyrkans församlingshem 
på Båtsmansgatan i Västervik.
När: Mellan klockan 14.00 och 16.30 på 
julafton. 
Hur: Alla är välkomna, någon föran-
mälan behövs inte. Maten kostar 30 
kronor per person. Har man svårt att ta 
sig dit finns kyrktaxi.

Har man frågor kan man ringa till diakon 
Birgitta Forsberg eller Eva-Maria Heedman, 
präst. De nås via växeln 0490-842 00. 

Fakta:

Birgitta Forsberg, diakon

Alla är glada, det är tid för
gemenskap och känns så enormt

meningsfullt, även personligen
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– helt rätt i tiden

Vill du bo på ett trygghetsboende i Västervik? 
Du är inte ensam. Det är ingen slump att Bostads-
bolaget satsar på att bygga trygghetsboende vid 
Rosavilla och snart även på Midgård. Efterfrågan 
på service och gemenskap ligger helt rätt i tiden.

usanne Hamilton är 
marknadschef på Bostads-
bolaget. Hon berättar att 
trygghetsboendet vid 
Rosavilla ska stå klart till 

nästa höst. Om allt går som man vill 
så startar anpassningen av hyreshuset 
på Midgård till nästa sommar. 

Till det först färdigställda bygget vid 
Rosavilla finns i dag 95 intresse-
rade till de 26 lägenheterna. Vid 
Midgård är tanken att det ska bli 
39 lägenheter till. De förväntas bli 
fyllda snabbt.

Susanne berättar att det utöver 
lägenheter också ska finnas 
gemensamma utrymmen för olika 
aktiviteter och också tvättstuga, kök 
med matsal och närhet till personal 
från hemtjänsten som kommer att ha 
personalutrymme där. 

Hon beskriver konceptet enkelt.
– Det är som vanliga lägenheter men 

med faciliteter som gör boendet för 

S
äldre enklare och smidigt, säger hon.

Efterfrågan tror Susanne kommer 
att öka i takt med en äldre befolkning 
som vill ha service och bekvämlighet-
er inom räckhåll. Bostadsbolaget 
anpassar helt enkelt sina bostäder 
efter verkligheten. I andra områden 
ökar man tillgängligheten genom att 
bygga hissar.

– Våra lägenheter ska man kunna 
leva hela livet i, det är viktig anpass-
ning tycker vi.

Ulla-Brit Eek arbetar i Bobutiken 
och har bland annat hand om an-
sökningar och kö till lägenheter. Hon 
berättar att byggnationerna vid 
Rosavilla och snart även på Midgård 

Våra lägenheter ska man
kunna leva hela livet i, det är
viktig anpassning tycker vi

Susanne Hamilton, Bostadsbladet

har fått mängder med intresserade 
att höra av sig spontant. Efterfrågan 
är större än tillgången. 

– Jag tror att det är närheten till 
aktiviteter, service och matsal som 
avgör. Det är massor av människor 
som hör av sig till oss hela tiden, 
säger hon.

Vid båda boendena kommer 
hemtjänsten att finnas nära, en 
faktor som Ulla-Brit också tror är 
avgörande. 

För att få en lägenhet på ett 
trygghetsboende måste man 
vara 70 år eller äldre. Många ser 
till att ställa sig i kö innan 

födelsedagen, oftast i samband med 
att man säljer sin villa.

– Det kommer bli många villor till 
salu snart tror jag, i alla fall om man 
ser till hur många som vill få en 
lägenhet på något av våra trygghets-
boenden. De som söker vet verkligen 
vad de vill ha och var de vill bo.

Trygghetsboendet 
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tt 70- tal personer, alla 
boende på Midgård och 
Kaptensgården, dök upp 
på det första samverkans-
mötet tidigare i höstas. 

Thomas Carlsson är bosocial samord-
nare på Bostadsbolaget och han ser 
starten på något nytt.

Grannsamverkan är ett sätt att 
förhindra brott, till exempel klotter 
och vandalisering genom ökad 
uppmärksamhet och kommunikation 
goda grannar emellan. Man kan säga 
till när man åker bort, vara extra 
vaksam och använda olika tricks för 
att försvåra för tjuvar. På köpet 
brukar man få lära känna sina 
grannar bättre.

E

Vad är det?
Trygghetsboenden är lägenheter som 
är anpassade för personer som fyllt 70 
år eller mer. Det ska finnas en mängd 
lämpliga faciliteter, bland annat 
gemensamhetsutrymmen, restaurang 
eller matsal och närhet till personal. På 
Rosavilla kommer 26 lägenheter finnas 
nästa år. 39 stycken lägenheter ska det 
bli vid Midgård efter ombyggnation.

– Vad jag vet så är grannsamverkan 
på det här sättet i flerfamiljshus 
ovanligt, menar Thomas.

Han är entusiastisk och vill uppma-
na flera på Midgård och Kaptens-
gården att följa exemplet genom att 
gå samman. Ett första steg kan vara 
att prata ihop sig med de närmaste 
grannarna.

– Ett par trapphus har redan gått 
samman. Det är jättebra och ett fint 
initiativ!

Thomas förhoppningen är att 
liknande initiativ ska sprida sig till 
flera områden med tiden. Vill du 
engagera dig för ditt område eller 
bara veta mer? Ring Thomas på 
nummer 0490-25 72 81.

Starten på
något nytt
Redan för ett par år sedan diskuterades grannsamverkan mellan 
boende i Bostadsbolagets områden. Nu, efter ett första möte, 
har frön såtts till ett initiativ som ökar trivsel och trygghet
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ppen låga inomhus, 
det är egentligen 
grundproblemet med 
ljus. Men Jakob säger 
att det inte behöver 

vara farligt, man måste bara använda 
ljus på ett säkert sätt . Och se till att ha 
koll på dem genom att aldrig lämna 
dem obevakade.

- Man måste ha koll på ljusen, alltid 
släcka dem när man lämnar rummet 
och se till att varken husdjur eller barn 

kommer åt dem. Det är nämligen 
ganska vanligt att ljusen välter, av sin 
egen tyngd eller genom att barn eller 
husdjur kommer åt dem på något sätt.

När det kommer till ljus är värmeljus 
är att föredra framför vanliga. De står 
nämligen stadigt, ofta i en egen stabil 
ljuslykta. Man måste tänka på att 
ljusen ska stå var för sig.

- Det är viktigt. Står ljusen tätt intill 
varandra kan värmen bli så hög att allt 
stearin antänds och skapar en kraftig 

Ö
låga, säger Jakob.

Med högre ljus följer andra faror. 
Jakob använder ordet ”vettig” ljusstake. 
Använd en som står stadigt och är 
säkert, utan brandfarligt material i 
närheten.

Om man ser till att ha koll och 
använder ljus på ett säkert sätt ska 
julmyset inte utgöra någon fara. 

- Klart att man ska kunna njuta av 
tända ljus. Gör det bara på ett säkert 
sätt, säger Jakob.

Det sunda förnuftets försvarare. Det skulle man 
kunna kalla Jakob Dahlquist på räddnings-
tjänsten i Västervik. Han är brandingenjör 
och manar till eftertanke i juletid då julmyset 
kan bli farligt.

Säkra
ditt julmys!

Fakta
Brandsäkerheten året runt vilar 
på tre ”B:en”: 

Brandvarnare – Ska finnas i alla 
Bostadsbolagets lägenheter, du 
ansvarar för att den har 
fungerade batterier. Fungerar 
den? Testa genom att trycka in 
kontrollknappen.
Brandsläckare – en sex kilos 
pulversläckare passar bäst.
Brandfilt – vet alla var den finns?

Med dessa tre kommer man långt 
om olyckan skulle vara framme.



Checklista
till tävling:

Mina levande ljus står stadigt utan 
brännbara material i närheten

Min brandvarnare fungerar

Jag förvarar inget brännbart eller 
hindrande i trapphuset

Jag vet vad jag ska göra om det 
börjar brinna.

Det finns inga blinkande lysrör i 
min lägenhet

Jag har inga trasiga eller klämda 
skarvsladdar

Om du med gott samvete kan kryssa i 
alla rutorna har du chansen att vara 
med i en utlottning av en pulversläck-
are och brandfiltar. Posta din ifyllda 
checklista till: Västerviks Bostads AB, 
Box 502, 593 25 Västervik. eller 
lämna den direkt i Bobutiken vid 
Spötorget i Västervik. Sista datum att 
skicka in checklistan är 20 januari 2014

Vill du veta mer om brandskydd? På 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps hemsida www.msb.se 
finns massor av information. 

I  B O S T A D S B O L A G E T S  L O K A L E R
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et tappas både en och 
två hakor när Ulf 
Qviberg på 3D Center 
visar vad hans 
maskiner kan. På 

bordet mellan oss ligger en dator-
mus i färg, en fullt fungerande 
skiftnyckel, en höftledskula i titan 
och delar till en individanpassad 
hörapparat, bland mycket annat. I 
servicerummet innanför kontoret 
får vi kika på ett hus, komplett med 
möbler och en trådtunn duschstång. 

– Eftersom vi valde att inte skriva 
ut golvet ramlade möblerna ur när 
lyfte upp huset, berättar Ulf och 
skrattar.

3D Center startade för några 
månader sedan och nu börjar det 
bli rull på affärerna. Huvudtanken är 
att sälja 3D-printers, alltså skrivare, 
över hela Sverige. Man skriver också 
ut föremål efter kunders önskemål. 

Företagande i
flera dimensioner

Namn

Telefon

Adress

D
Och de är alltså dessa maskiner 
som tillverkat alla föremål som 
redan nämnts.

Det är en växande bransch som 
Ulf och hans medägare valt att satsa 
på. I dag har man anställt en säljare i 
Falun och ligger i förhandlingar med 
flera företag som uppskattar att 
kunna ta på ett föremål som man 
nyss skissat klart i datorn.

Med en 3D-printer kan man få en 
prototyp i handen på bara några 
timmar. Lager på lager av olika 
material härdas och läggs till, de gör 
att man inte ens behöver montera 
ihop exempelvis skiftnyckeln som 
Ulf visar, den fungerar från början. 
Det är nästan svårt att förstå.

- Det är framtiden och vi tror 
otroligt mycket på de här möjlighet-
erna och maskinerna, säger Ulf 
innan det är dags för ännu ett möte.

I en av Bostadsbolagets
fastigheter på Kvarngatan i
Västervik huserar ett företag
som lägger en ny dimension
till det här med utskrifter.
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B L A N D A T

gne Björkgren är 
förvaltare på Bostads-
bolaget. Det innebär att 
han också är ansvarig 
för snöröjningen i ”sina” 

områden. Det är nämligen Bostadsbo-
laget som står för röjningen i de egna 
områdena, ett digert arbete som inte 
alltid är så lätt att hinna med, särskilt 
när snön faller så rikligt som den gjort 
de senaste åren.

– Då handlar det om att prioritera de 
viktigaste funktionerna.

Det säger Agne angående snöröjnin-
gen och den ordning den sker i. Så 
länge snön faller plogar och skottar 
vaktmästarna, som är beredda dygnet 
runt, så att man kan ta sig in och ut ur 
fastigheterna och komma åt viktiga 

Så funkar
snösvängen!

A
funktioner. Först när det arbetet är 
klart kan man börja halkbekämpa.

Bostadsbolagets personal har 
också hand om de fastigheter som 
Tjustfastigheter äger. För större 
områden, som vid skolgårdar och 
parkeringsplatser, använder man sig 
av privata entreprenörer.

– Där kan det ibland dröja. Entre-
prenörerna har andra uppdragsgivare 
och måste vara klara med viktiga 
samhällsfunktioners behov innan de 
kan komma till oss. Det kan handla om 
sjukhus och räddningsvägar för 
räddningstjänsten. 

De senaste årens snömängder har 
varit en stor utmaning berättar Agne. 
En del har hört av sig och tyckt att det 
går för långsamt. Agne menar att man 

M A J R I D Å N S I J K A N P T O A S T E R
A M U I L E G N A V E L U J A O R S J S K O
J O L L E J N V R E D A L U K M O K Å I D A
A U K T Ö R R E D N E L A K S T N E V D A R
N Y L A N Ö I D I A R E N O I E L O G O P E
A D A G I O D A L G A N D A F B L Ä G G U L
T R P O R T A L L G S K O T T L O U R L P Ä
S O P P L A S L G Ö S A F L U O R A O U I T
E P A P I C N E Å L E N T J L S T R O J L J
R A R I S K T Ö R G S N Y R G S I R V A T E

Hitta ord i bokstavsmyllret. Vi söker tio ord som har med julen att göra. 
De kan finnas vågrätt, lodrätt, diagonalt, framlänges och baklänges.

måste förstå att det kan ta tid, och 
själv vara beredd på sämre väder.

– Man måste anpassa sig. Man kanske 
inte kan gå till jobbet i lågskor utan ha 
kläder och skor som klarar en decimeter 
snö. Snöar det så hinner vi inte halk-
bekämpa överallt, då kan det vara bra 
att ha broddar på skorna till exempel.

- Vi har lärt oss mycket. I Gamleby, 
där jag är ansvarig, kommer vi att 
använda oss av Tjustvallens stora 
maskin för att ploga på andra ställen 
också. Det kommer förhoppningsvis 
göra att det går lite fortare.

Mer information finns på Bostadsbo-
lagets hemsida. Vill du veta mer om 
hur kommunen arbetar med snöröjnin-
gen finns bra information på Västervik 
Miljö- och energis hemsida!

De senaste vintrarna har Kung Bore minst 
sagt visat vad han går för. Och det har också 
Bostadsbolagets anställda fått göra. De 
stora snömängderna är en utmaning 
för alla, boende, anställda och privata 
entreprenörer.



en 1 maj i år började 
Susanne Steinvall sitt 
nya jobb som verksam-
hetsansvarig på 
Träffpunkten på Tre 

bröders väg i Västervik. Efter 25 år 
inom vården som undersköterska var 
det dags att ta steget. Ett steg hon 
inte ångrat en enda sekund. Hon 
verkar verkligen trivas som fisken i 
vattnet.

– Ja men det är ett helt fantastiskt 
jobb det här!

Susanne låter det förstås att hon 
trivs där hon är just nu. Det liksom 
märks på hela henne. 

Till Träffpunkten kan vem som helst 
komma för att träffa lite folk och umgås. 
Och det gillar Susanne. Som verksam-
hetschef är det bland annat hon som 
bestämmer vad som ska hända och 
vilka aktiviteter som ska finnas.
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– Vi spelar kort, lagar mat, ordnar 
pubkvällar med dans och hittar på 
massor av aktiviteter. Det är ett 
väldigt fritt arbete och en fin ar-
betsplats. Jag trivs väldigt bra med 
att kunna styra själv och att känna att 
jag får göra det.

Träffpunkten ligger i en ombyggd 
trerumslägenhet på Tre bröders väg 1D. 
En fredag kan man vara runt 20 
personer som vill ha lite social sam-
varo. De flesta har passerat 65 år men 
alla är välkomna, inte bara Bostadsbo-
lagets hyresgäster eller pensionärer. 
Den blandningen gillar Susanne, det 
blir många möten med människor.

Det är alla möten med dessa som 
gör att hon trivs så bra. Det bidrar till 
att det nya jobbet hamnar på ”elva på 
en tiogradig skala”.

– Jag är jätteglad att jag tog steget, 
efter 25 år kan det vara dags att byta, 

Namn: Susanne Steinvall
Ålder: Fyller 47 år (men är
egentligen runt 27)
Familj: Två söner
Bor: I en av Bostadsbolagets 
lägenheter på Östersjövägen.
Annars då?: Är jag gärna ute i 
naturen med min hund, träffar 
mina vänner eller så dansar jag 
gärna på dansstudion The house.

INFO

N Y  P Å  J O B B E T

D

Vad skulle du vilja göra med Spötorget?

FEM TYCKER TILL

Bygg tak över hela 
torget så man kan vara 
där oavsett väder. jag 
skulle också vilja ha en 
mataffär på torget och 
mer aktiviteter.

För några veckor sedan 
var det marknad, jag 
skulle vilja att det var 
marknad oftare på 
torget

Jag skulle vilja ha kvar 
bussarna på torget. Det 
skulle vara bra om det 
kunnde bli lättare för 
taxi att komma fram

På torget skulle jag 
vilja ha mer bord och 
bänkar och ett mysigt 
litet café med tak så 
man kan vara där när 
det regnar.

På vintern skulle jag 
vilja ha en skridsko-
bana på torget. Och 
mer lekställen och 
aktiviteter för barn på 
sommaren.

Silvia Birgitta Jan Ann Annika

Hej
Susanne!
Ny på sitt
favoritjobb,
i mitten av
Träffpunkten

eller hur?
Annars så handlar hennes liv 

mycket om familjen, vännerna och 
dans. När Susanne dansar är det ofta 
med lite yngre dansintresserade på 
dansstudion The House.

– Jag är lite äldre än de flesta där 
men det kan jag gott bjuda på, det är 
jättehärligt att dansa, oavsett ålder 
tycker jag!

Susanne Steinwall har börjat arbeta som föreståndrae för Bostadsbolagets Träffpunkt 
Tre Bröder eftersom Monica Davidson har gått i pension. Du kan alltid läsa om 
Träffpunktens aktiviteter på vår hemsida www.bostadsbladet.vastervik.se.



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

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

Felanmälan
Telefon  0490-25 72 40
Öppettider måndag-fredag
  10.00-12.00

Ansvarig utgivare
Susanne Hamilton

Idé, produktion & design
LindströmRömbo Reklambyrå

www.lindstromrombo.se

Foto:
Fredérick Lindström                            

Anna Norén 
Texter

Anna Norén, LindströmRömbo

Skicka lösningen på korsordet till oss 
senast 20 januari 2013. Vi drar tre 
vinnare som får en riktigt bra bok.

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

Telefon

Namn Adress

Lösningen publiceras på vår hemsida 
den 24 januari 2014. Vinnaren 
meddelas personligen. Eventuell 
vinstskatt betalas av vinnaren

Korsord - tävla & vinn
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