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Ladda ner vår 
bostadsapp!

I N L E D N I N G

■ NÄR MAN TALAR OM HÅLLBARHET, är det lätt att bara tänka på miljön,  
dvs den ekologiska hållbarheten. För oss på Bostadsbolaget, är det viktigt att  
även ta med den ekonomiska och sociala hållbarheten i det vi gör.

Bostadsbolaget skapades i samband med kommunsammanslagningen 1971,  
och 70-talet präglades av tuff ekonomi och energikriser. För att minska energi- 
förbrukningen och förbättra ekonomin, startade vi fjärrvärmeverket i Karstorp.  
Det blev några år senare starten för Västervik Miljö och Energi. Att värma upp  
både bostäder och varmvatten genom fjärrvärme är klimatsmart – som hyresgäst  
hos oss bidrar du faktiskt till att minska den globala uppvärmningen.

Trygghet och trivsel betyder mycket vid valet av var man vill bo. Det är glädjande 
att konstatera att en fjärdedel av alla Bostadsbolagets hyresgäster har bott hos oss i 
10 år eller mer. Det är 28 hyresgäster som bott hos oss i mer än 50 år, fantastiskt!  
Vi uppskattar de som bor kvar länge hos oss. Vi gör det genom att ge de som har  
bott tio år eller mer en reduktion på januarihyran, som vi kallar trohetsrabatt.

I det här numret träffar du Bengt och Birgit som har bott hos oss ända sedan vi 
byggde Markörgatan. De talar om hur innergården tidigare var mer levande. Vi vill 
gärna se att våra gemensamma miljöer åter ska bli mötesplatser, vi vill gärna höra  
fler skratt och se mer rörelse på våra gårdar. Därför har vi inlett ett arbete med att 
bland annat skapa mindre kolonilotter som hyresgästerna tar hand om.

Som du säkert känner till genomför vi varje år kundundersökningar för att få veta 
vad våra hyresgäster tycker om oss. Jag vill att du ska veta att det som kommer fram 
i de undersökningarna är betydelsefullt för oss. Det är viktigt. Hela Bostadsbolaget tar 
del av det du och dina grannar säger och jobbar aktivt med att bli bättre och utveckla 
oss baserat på det. 

Jag hoppas att vi får en sommar utan smittspridning och restriktioner, så vi kan 
träffa nära och kära. Jag hoppas också att vi kan röra oss som vi vill och när vi reser 
gör vi det på ett hållbart sätt. Tänk på att Västervik är fantastiskt med allt som finns 
att uppleva. Västervik bjuder på Livskvalitet varje dag!» Som hyresgäst hos oss bidrar 

du faktiskt till att minska den 
globala uppvärmningen «

Hållbarhetstänk 

i allt vi gör
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MINA SIDOR | Se till att dina uppgifter 
på Mina sidor stämmer. Det är viktigt att 
du har 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.

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 två till 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 hemsidan 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, digitalt 
via Min sida eller till vår Bobutik. 
Säkrast når du fastighetsskötaren 
måndag - fredag kl. 07.00-16.00.

Vid akuta fel och störningar, om du inte 
får tag på någon fastighetsskötare, ring:  
0490-25 72 00.  
 
Vid akuta fel och störningar på icke 
kontorstid, ring vår jour på: 0470-132 78. 
 
Bobutiken: 0490-25 72 50 
I skrivande stund är Bobutiken 
endast öppen för bokade besök.

NOTISER BOBUTIKENS TELEFONTIDER
Måndag - Tisdag  10.00-18.00
Onsdag - Torsdag  10.00-16.00
Fredag     10.00-13.00

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 hos din granne och fråga hur det är. Om det  
 behövs, ta hjälp av andra grannar.

• Om du känner oro för barn, gör en anmälan till socialtjänsten.

• Berätta om din oro för din fastighetsskötare eller vår  
 Bo sociala samordnare, Majlinda Maya Falk: 0490-25 72 81, 
   majlinda-maya.falk@vastervik.se

Signera kontraktet 
med mobilt Bank ID!
Västerviks Bostads AB fortsätter att utvecklas digitalt, 
men stänger inga dörrar 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. På Västerviks Bostads hemsida kan man 
logga in med mobilt Bank ID på ”Mina sidor” och signera 
eller säga upp ett bostadskontrakt digitalt.

Tips från 
Bobutiken

A K T U E L L T

Förhindra våld 
i nära relationer
2018 antog Bostadsbolaget en policy som vi 
kallar för ”Våga bry dig”. 

■ POLICYN INNEBÄR ATT vi önskar att både våra 
hyresgäster och medarbetare visar omtanke till varandra, och 
att vi vågar agera vid oro för att någon far illa. I arbetet med 
Våga bry dig samarbetar vi med Huskurage.

Våga bry dig utgår från arbetet som den ideella föreningen 
Huskurage driver. Huskurage mål är att förhindra våld i nära 
relationer genom att ge grannar verktyg för att kunna agera. 
Du kan läsa mer om Huskurage på: www.huskurage.se.

Om du misstänker att en granne far illa berätta om din oro för 
din fastighetsskötare eller vår Bosociala samordnare, Majlinda 
Maya Falk: 0490-25 72 81  majlinda-maya.falk@vastervik.se
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D I D R I K S L U N D

■ ETT AV BOSTADSBOLAGETS senast nybyggda bostadsområde 
är Didrikslund i Västervik. Alla lägenheter i området är uthyrda 
och hyresgästerna har gjort sig hemmastadda i sina nya hem. 

– I ett nybyggt område behöver man ibland ge det lite tid innan 
utemiljön riktigt har satt sig. Träd, buskar och andra växter behöver 
växa upp lite och naturliga platser för picknick i gröngräset behöver 
formas. Det är lite enklare inomhus där man kan förändra själv.  
Så i början kan utemiljöer kännas lite opersonliga. Men det ordnar 
sig alltid efter ett tag, berättar Pelle Svensson som är förvaltare för 
det nya området.

I DET NYA BOSTADSOMRÅDET har ute varit en röd tråd. Inte bara 
gräsmattor och träd. Även materialen på fasaden, balkonger, 
räcken och andra detaljer har valts för att klara väder och vind 
utan underhåll.

– Det är ett hållbarhetstänk i grunden för att minimera underhåll 
och öka livslängden på materialen  vi använder när vi bygger 
bostäder och andra fastigheter. Samtidigt håller det nere kostnaderna 
över tid för underhåll och reparationer, fortsätter Pelle.

VID DIDRIKSLUND har två inhägnade lekplatser byggts. Den ena är 
för de mindre barnen med lägre höjd på lekredskap och den andra 
fokuserar på större barn. Fallskydd är ett krav i Plan- och 
bygglagen och skapar tryggare lekplatser. 

– När vi planerar utemiljöer för nya områden tittar vi på en rad 
olika viktiga punkter. Det ska vara en trygg miljö, en säker miljö 
och det ska vara tillgängligt. Det påverkar hur vi bygger redan  
från början. Till exempel har vi valt låga buskar för att skapa öppnare 
ytor och genomsikt. Det skapar större trygghet för våra hyresgäster. 
Området är väldigt upplyst med många ljuskällor av samma orsak. 
Tillgängligheten är viktig för räddningstjänst, färdtjänst och 
hyresgästerna. Det måste vara enkelt och anpassat för alla att 
kunna bo i våra bostäder. 

ETT EXEMPEL på att skapa tillgänglighet är det låsbara och 
uppvärmda förrådet för permobiler och barnvagnar. 

– Vi försöker alltid få så stora grönytor som möjligt för att fånga upp 
regnvatten naturligt så dagvattenbrunnarna inte belastas i onödan. 
Det är också en del av att arbeta hållbart. På Didrikslund har vi 
även valt att armera och förstärka grönytor för att skapa naturlig 
dränering av marken istället för att använda asfalterade eller 
stensatta ytor som är beroende av avrinning till dagvattennätet. 

Istället för att bygga förråd till lägenheterna i själva bostadshusen 
har dessa byggts separat i en lägre huskropp längs ena långsidan  
av bostadskvarteret. Förråden är mycket mer tillgängliga för 
hyresgästerna och minimerar också volymen brännbart material 
vid bostäderna. På så vis ökar säkerheten också. 

Inne med utemiljöer
Aldrig förr har väl ute varit så inne. Det gäller såklart även utemiljöer  
i bostadsområden. Många vill tillbringa mer tid utomhus samtidigt  
som utemiljöer även ska skapa trygghet och vara praktiska.
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N Y  P Å  J O B B E T

■ – NÄR JAG BÖRJADE som bosocial samordnare för 10 år 
sedan fick jag en nytändning. Nu kunde jag jobba ännu mer 
förebyggande och hjälpa människor mer långsiktigt. Det kändes 
fantastiskt. Arbetet har hela tiden varit utmanande och på samma 
gång väldigt roligt. Men, det är dags att göra något annat och lämna 
över stafettpinnen till nästa person, berättar Thomas Carlsson. 

När tjänsten som bosocial samordnare blev ledig att söka fick 
Maya Falk upp ögonen för annonsen. Kanske var det dags att 
flytta hem och använda sina erfarenheter som militär och polis 
på ett annat sätt? 

– När jag såg annonsen tänkte jag att det lät som ett väldigt 
spännande jobb. Plus att jag saknade Västervik. Skärgården, 
naturen och lugnet. Jag sökte tjänsten och jag ringde Thomas 
och hörde mig för om vad det skulle innebära att jobba som 
bosocial samordnare. Det var bra tror jag, att få en komplett  
bild av vad jobbet omfattade, säger Maya Falk.

SEDAN I SLUTET på april har Maya jobbat tillsammans med 
Thomas för att säkra kunskapsöverföring och komma in i jobbet 
ordentligt och nu har hon tagit över uppdraget. Tidigare har Maya 
arbetat som både polis och militär. Bland annat har hon utbildat 
poliser i Kosovo genom försvaret som FN-soldat, arbetat som polis 
och jourutredare inom polisen i Västervik, Östergötland och Örebro.
 

– Det här är en typ av jobb som sällan dyker upp så jag kände att 
jag var tvungen att ge det en chans. Det var över 90 sökande till 
tjänsten så det är ett väldigt spännande jobb som lockar många 
med olika bakgrund. Jag gillar att vara där det händer mycket 
och när det är omväxlande. Det passar mig bra som person. 
Samtidigt har jag ända sedan jag var liten tyckt om att hjälpa 
andra så jag tror det här jobbet är perfekt för mig, berättar Maya.

MAYA TROR MYCKET på utökat samarbete mellan alla inblan-
dade när det handlar om bosociala frågor. Det behövs även fler 
som hjälper till tror hon. Alla behöver jobba mer nära - polisen, 
socialtjänsten, skola och kvinnojourer till exempel. Ett annat 
utökat samarbete är att engagera hyresgästerna med projektet 
Huskurage och Våga bry dig. Projektet Huskurage handlar om 
att uppmuntra fler att bry sig om vad som händer i sin närhet 
när det handlar om sociala frågor. Det kan handla om våld i 
hemmet, barn som far illa, människor som är ensamma eller 
andra som behöver hjälp på något sätt.

– Jag kommer fortsätta arbeta i samma anda som mina 
företrädare Fredrik Andersson och Thomas Carlsson. Samtidigt 
kommer jag att försöka effektivisera det dagliga arbetet digitalt 
för att frigöra tid och resurser åt mer förebyggande arbete ute 
bland hyresgästerna. Bland annat genom Våga bry dig och 
Huskurage, avslutar Maya.

maya är ny 
trygghetsskapare
Efter 35 år som polis och 10 år som bosocial samordnare på Bostadsbolaget är Thomas Carlsson 
redo att trappa ner och ägna tiden mer åt barn, barnbarn och resor tillsammans med sin hustru. 
Redo att ta över efter Thomas är Maya Falk som precis börjat sitt arbete som bosocial samordnare.
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B I B L I O T E K E T

■ – PANDEMIN HAR verkligen varit en utmaning för  
oss alla, och det känns som våra bibliotek varit öde i  
en evighet. Vi är redo att öppna våra dörrar när vi kan och  
det blir en öppning av biblioteket med begränsad service.  
Vi ser fram emot en sommar med besökare på biblioteken, 
det är vår förhoppning, säger bibliotekschefen  
Julia Lindqvist.

Det nya biblioteket är ljust och välkomnande med flera 
nya möjligheter för besökarna. Uppdraget Stadsbiblioteket 
har, är mycket mer än att låna ut böcker. 

– Det bästa är att det finns plats för många olika sätt att 
använda biblioteket på. Du kan låna medier, titta på en 
utställning eller besöka ett evenemang. Du kan låna dator 
och skriva ut, du kan använda köket på barnavdelningen 
för en fruktstund, ta en paus i musikfåtöljen, läsa tidningar 
eller testa ny teknik i Labbet. Eller kanske bara drömma 
dig bort en stund i en av våra fåtöljer, förklarar Julia.

FRÅN BÖRJAN VAR inte planen att hela biblioteket skulle  
få en helt ny interiör med nya hyllor och möbler. Tanken från 
början var att enbart byta golv och ytskikt på väggarna. 

– Stadsbiblioteket var i stort behov av renovering lite här 
och var, som nya golv. När fastighetsägaren meddelade att 
de skulle göra ett underhåll av lokalerna så tittade vi på 

möjligheten att rusta upp även inventarierna. Vi visste till 
exempel att merparten av våra hyllor inte skulle klara en flytt. 
Målet med renoveringen har varit att skapa ett öppet, ljust 

bibliotek där det finns plats för olika funktioner, bland 
annat möjlighet att studera, visa utställningar och samla  
en grupp barn. Vi ville också kunna möta tillgänglighets-
krav på ett bättre sätt, säger bibliotekschefen Julia.

ÄVEN OM RESTRIKTIONERNA begränsar bibliotekets 
öppettider, betyder det inte att du inte kan låna böcker.

– Du kan reservera det du vill låna via vår webb på  
www.vastervik.se, så plockar vi ihop det åt dig och lämnar 
ut det vid dörren. Behöver du hjälp med det eller har några 
frågor så finns vi på 0490-25 55 00 på Stadsbiblioteket, 
berättar Julia. Från och med den 7 juni får biblioteket 
öppna upp igen och 40 personer får vistas på 
Stadsbiblioteket samtidigt.

– Vi kommer givetvis fortsatt att ha restriktioner för att 
undvika smitta, men ser fram emot att välkomna besökare 
igen, säger Julia.

Stadsbiblioteket 
- nya möjligheter för fler

Stadsbiblioteket i Västervik har genomgått stora förändringar det senaste året.  
Lokalerna invigdes i november 2019, efter en större renovering för att passa bättre till 
besökarnas behov och bibliotekets vision om en plats för alla. Pandemin satte dock 
käppar i hjulet då restriktionerna tvingade verksamheten att stänga för allmänheten 
 och de planerade aktiviteterna inte kunde genomföras som det var tänkt.

Bibliotekschefen Julia Lindqvist framför nyrenoverade Stadsbiblioteket i Västervik.

”Det finns plats för många olika 
sätt att använda biblioteket på.” 
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N YA  S I M H A L L E N

Färdigt 
årsskiftet 
2022/2023

Under tiden bibiloteket håller stängt på grund av 
pandemin, kan du reservera böcker via webben.

Här finns flera sköna platser där du kan drömma dig bort.

Det nyrenoverade biblioteket är ljust och välkomnande.

Simhallen  
tar form
Arbetet med den nya simhallen vid Bökensved 
flyter på bra. Vi bad Bostadsbolagets Stefan 
Karlsson, som är en av projektets samordnare, 
att ge oss en statusuppdatering.

■ – DE HUVUDSAKLIGA ARBETENA refereras till 
betongkonstruktionerna och vi börjar närma oss att 
 källarplan snart är klart, berättar Stefan Karlsson.

Just för tillfället håller man på med att forma för kommande 
gjutningar av entrébjälklaget. Parallellt med detta pågår även 
formningar och gjutningar av själva 25-metersbassängen. 

 – Framåt planerar vi att påbörja resning av entréplanets 
ytterväggar inklusive takbalkar och takkassetter, säger Stefan.

Hela etappens färdigställande är årsskiftet 2022/2023.

Foto: Phia Bergdahl
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År 1971 
vad hände då?
Bostadsbolaget firar 50 år 2021. Men vad hände 
mer samma år som Bostadsbolaget startade?

■ MÅNRAKETEN APOLLO 14 och månlandaren Antares landar på månen.  
Den våghalsige amerikanska stuntmannen Evel Knievel sätter världsrekord  
genom att hoppa över 19 bilar med sin motorcykel.

1971 är också det året som kaffekedjan Starbucks öppnar sitt första café.  
Ångerveckan, som betyder att du har rätt att lämna tillbaka en vara du köpt  
(om du har kvitto) införs i Sverige och Olof Palme är statsminister. 

SKÅDESPELAREN CLINT EASTWOOD blir megakändis när den klassiska filmen 
Dirty Harry har premiär samma år. Den blott 18-årige bordtennisspelaren  
Stellan Bengtsson blir världsmästare detta år och David Bowie släpper sin episka hit 
Life on Mars. Detta är året som Intel tillverkar sin första mikroprocessor - 4004 och 
världen blir aldrig sig lik igen. Idag finns mikroprocessorer i nästan all elektronik 
och du skulle inte kunna använda din mobiltelefon utan en mikroprocessor.  
Helt oväntat så säljs fler färg-tv-apparater detta år än svart-vita. Över 500 000 
människor samlas i Washington för att protestera mot kriget i Vietnam och 
Scandinavium i Göteborg invigs. 1971 är också året då den amerikanska sångerskan 
Mariah Carrey föds och Led Zeppelins ikoniska låt Stairway to heaven släpps.
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Tillsammans
i över 200 år

 

Under 1990-talet arbetade Pär Hallinder (t. vä) som fastighetsskötare på 
Markörgatan. På bilden tillsammans med Stig Johansson och Roland Eek.

En stor del av ett företags värde är de som jobbar där. På alla företag är det viktigt att 

alla känner att de utvecklas, känner sig trygga och meningsfulla. Medarbetarna är 

företagets själ kan man säga och en viktig del av historien. En del medarbetare är precis 

i början av sin resa inom Bostadsbolaget, andra har jobbat mer eller mindre hela sina 

yrkesliv med att skapa mervärde, trygghet och trivsel för hyresgästerna och kollegorna. 

De yrkesmässiga resorna för alla medarbetare ser olika ut och det finns några som är 

extra långa och spännande. Här är några!
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PIONJÄR PÅ ÖVERTID
■ Ibland leder det ena till det andra kan man säga. Precis så  
är det med Karin Nilsson. I år är det sista året hon jobbar  
på Bostadsbolaget. I december är det dags för pension och  
hon har redan gått på på övertid säger hon skämtsamt.

Egentligen började allt med att jag flyttade till Långrevsgatan 
1977. Jag började hoppa in extra och på vikariat som lokalvårdare 
med flytt- och trappstädning. Efter en tid, 1978, blev jag anställd 
och sen har det rullat på. 1995 så skulle städtjänsterna slås ihop till 
så kallade kombitjänster där både städning och fastighetsskötsel 
skulle ingå. Det var lite knixigt och spännande. Vi som tidigare 
städat skulle också bli bra på att skruva och laga saker. Med det 

gick bra. Det var nog värre för de som var 
fastighetsskötare och skulle börja städa 

än tvärtom för oss som skulle lära oss 
byta vattenkranar, berättar Karin.

På den tiden var Karin och 
hennes kvinnliga kollegor  
lite av pionjärer i ett annars 
mansdominerat yrke som 
fastighetsskötare. Samtidigt 
skulle alla deltidstjänster 
ersättas med heltidstjänster.

– Det var bara positivt. Vi kom in mer i gänget kan man säga. 
Jag jobbade i Johannesdal då, tillsammans med Fredrik Andersson, 
som är fastighetsförvaltare nu. Det var mycket privata samtal 
med hyresgästerna. Man visste vad alla hette och jobbade med. 
Det kändes att jobbet var viktigt. Det jag saknar mest är att vara 
utomhus på jobbet och all gratis motion man fick. 2011 började 
jag jobba som ekonomiassistent på kontoret och här har jag varit 
sedan dess. Jag har trivts jättebra på jobbet i alla år, annars hade 
jag ju inte jobbat kvar, konstaterar Karin.

 

”Det var mycket privata samtal 
med hyresgästerna. Man visste 
vad alla hette och jobbade med. 
Det kändes att jobbet var viktigt.”
KARIN NILSSON

Karin Nilsson tillsammans med andra 
fastighetsskötare på Långrevsgatan, 1985.



FOKUS PÅ MEDARBETARNA 
En av Karins kollegor när hon jobbade som 

fastighetsskötare i Johannesdal var Fredrik 
Andersson. Han är också en av dem som jobbat 
många år på Bostadsbolaget.

– Jag började sommarjobba på Bostadsbolaget 
redan 1988 och ett år senare, efter jag gått ut 
gymnasiet, började  jag jobba heltid som fastighets- 
skötare och fortsatte med det i femton år.  
Efter det blev jag företagets första bosociala 
samordnare och var med och utvecklade 
arbetsformen för den tjänsten. Det var ett 
jättespännande uppdrag som jag fortsatte med i 
sju år. Jobbet som bosocial samordnare gav ett 
enormt bra nätverk som jag har stor nytta av  
än idag. Det sista jag gjorde på den tjänsten var  
att arrangera en nationell konferens för bosociala 
samordnare från hela Sverige. Vi var 230  
deltagare på den konferensen, berättar Fredrik.

Idag är Fredrik fastighetsförvaltare, eller 
driftschef med personalansvar som han själv 
tycker är en bättre beskrivning. Området Fredrik 
är driftschef över omfattar alla bostäder söder om 
järnvägen samt Bökensved, brandstationen, 
gymnasiet plus alla skolor och förskolor på den 
sidan av Västervik.

– Vi som jobbar på Bostadsbolaget träffar i 
praktiken nästan alla som bor i kommunen  
varje dag. Inte fysiskt men genom våra lokaler och 
bostäder. Vi är en viktig del av vardagen för många, 
säger Fredrik och poängterar hur viktigt det är att 
jobba aktivt med personalens utveckling.

– Mina medarbetare är enormt viktiga för mig.  
De ska känna sig trygga och jag har en personlig 
utvecklingsplan för alla mina 20 medarbetare. 
Viljan att utvecklas är alltid något jag uppmuntrar. 
Det leder till att man trivs, ser sin potential och är 

en naturlig  
del av vår 
företags- 
kultur på 
Bostadsbolaget, 
fortsätter 
Fredrik.

För Fredrik 
själv har det alltid 
varit viktig att kunna 
utvecklas och byta  
jobb internt. Det har också 
bidragit till att han stannat kvar 
så länge på Bostadsbolaget. En av de större 
utmaningarna enligt Fredrik var när Bostadsbolaget 
övergick från att enbart jobba med bostäder till att 
förvalta och driva TjustFastigheters anläggningar 
och lokaler för offentliga kunder.

– Genom åren har jag verkligen fått möjligheten 
att utveckla mitt eget ledarskap och haft en bra 
ledare själv genom Sven-Åke, vår vd. Jag behöver 
utmaningar för att trivas och i vår verksamhet står 
det aldrig still. Det gör att jag trivs på jobbet varje dag.

DIREKT FRÅN MUCK
Möjligheten till utveckling och att kunna byta jobb 

internt är lite som en röd tråd för alla som arbetat 
länge på Bostadsbolaget. Att ta vara på medarbe-
tarnas vilja och förmåga till utveckling skapar 
engagemang och lojalitet. För Jonas Ålstam har just 
möjligheten att testa något nytt och även utbilda sig 
varit ett av skälen att han jobbat på Bostadsbolaget 
sedan 1987. Jonas långa karriär började direkt efter 
lumpen och är fortfarande aktuell.

– På min tid var man tvungen att göra lumpen. 
Det var obligatoriskt. När jag muckade i maj blev 
jag erbjuden ett arbete i Bostadsbolagets pool-
grupp. Då jobbade jag med en annan långlivad på 
företaget, Pär Hallinder. Vi jobbade på alla orter i 
kommunen med att bland annat installera tillval. 
Det kunde vara kolfilterfläktar i köket eller 
garderober som hyresgästerna beställt. Det var 
verkligen roligt och alltid olika från dag till dag.  
En bra start för att trivas på Bostadsbolaget.  
1989 blev en tjänst ledig som kontorsvaktmästare 
med ansvar för inköp som jag sökte och fick.  
Då låg vårt huvudkontor på Esplanaden. 

Efter några år började Jonas fundera på framtiden 
och sökte in till en fyra årig teknisk utbildning. 
Han tog tjänstledigt från sitt jobb på 
Bostadsbolaget och i samma veva blev det familj, 
hus och barn. När studierna var klara 1994 
började Jonas jobba på Bostadsbolaget igen.  

Då som fastighetsskötare i Gunnebo och 
Ankarsrum och även en tid på 

Långrevsgatan i Västervik.

– År 2000 började jag jobba som 
uthyrare i BoButiken på Spötorget 
och där jobbar jag fortfarande. 
Kontoret hade precis flyttat 
ner till Bryggaren och året 
därpå började Sven-Åke  
som vd för Bostadsbolaget.  

Bostadsbladet  11



Ganska snabbt konstaterade vi att vi behövde förbättra vår 
marknadsföring och utveckla våra omvärldsanalyser för att 
lyckas med våra mål. Jag gick en utbildning i marknadsföring  
och efter det började resan att göra något riktigt bra. 2001 hade 
vi 380 tomma lägenheter och idag har vi inga lediga lägenheter. 
Sven-Åke jobbade nog hårdast av alla. Ofta lyste lampan på hans 
kontor sent på kvällen när man gick förbi. Vi jobbade mycket med 
teambuilding och aktiviteter för att lära känna varandra bättre 
inom hela företaget. Samtidigt blev vi en mer attraktiv arbetsgivare. 
Idag när vi söker fastighetsskötare har vi över 200 sökanden. 
Många vill jobba på Bostadsbolaget. Det finns en speciell känsla 

på Bostadsbolaget. En företagskultur som 
står för moral- och ansvarskänsla.  

Den skapar trivsel och gör att man 
vill stanna kvar, avslutar Jonas.

MILLENNIESKIFTE 
SKAPADE ORO

Det finns fler som 
började sin yrkesbana på 
Bostadsbolaget 1987 och 
fortfarande jobbar kvar. 
Pär Hallinder började 
samtidigt som Jonas 
Ålstam och även han 
precis efter han muckat 

från lumpen.

– Jag började som fastighets-
skötare på Markörgatan.  

Då var det mycket trädgårdsskötsel 
och inte så mycket jobb inomhus,  

i lägenheterna. Det var servicegruppen som 
jobbade med underhåll och reparation av lägenheterna på den tiden. 
1994 genomfördes den stora renoveringen av Markörgatan då vi 
bytte fasader och husen fick sadeltak. Det var ett stort lyft för 
området. Innan renoveringen hade vi minst 50 lägenheter outhyrda 
och efter renoveringen blev nästan alla lediga lägenheter uthyrda. 
Samtidigt fick vi fastighetsskötare ta över visningen av lägenheter 
för nya hyresgäster. Då ökade kontakten med hyresgästerna och 
det var kul. Det blev ett annat ansvar som var utvecklande.  
Vi hade ingen mobiltelefon och hade i stället telefontid varje dag 
mellan 08.30 och 09.00. Då ringde hyresgästerna om de ville  
göra en felanmälan. Det är lite annorlunda idag när man alltid  
är nåbar, berättar Pär.

2009 slutade Pär som fastighetsskötare och började jobba med 
avflyttningsbesiktning. Numera är Pär ansvarig för det periodiska 
underhållet av alla fastigheter som ägs av TjustFastigheter  
och Bostadsbolaget. 

– Vi planerar och genomför det lite större och ofta utvändiga 
underhållet av våra fastigheter. Tak, fasad, fönster, ytterdörrar, 
lekredskap, avlopp, dränering och allmänna ytor. En del invändiga 
underhåll jobbar vi även med i skolfastigheterna. Vi har god hjälp 
av våra system och planerar långt in framtiden. Idag har vi en 
plan som sträcker sig till 2026 för underhåll, förklarar Pär.

Genom åren har det skett mycket utveckling inom fastighets-
skötsel och drift. Maskiner, automatisering och digitala  
system har effektiviserat arbetet men ställer också andra krav  
på fastighetsskötarna. Idag måste man kunna hantera mer 
avancerad teknik och hela tiden uppdatera sina kunskaper. 

– Jag minns hur det var inför millennieskiftet. Det var en allmän 
oro om datorerna skulle klara av övergången till 2000-talet. Då var 
mycket datorstyrt men inte så mycket som idag. Vi funderade på 
om ventilationen eller larmen skulle fungera på nyårsdagen.  
Som tur var så hände ingenting. Det har hänt så mycket sedan 
jag började på Bostadsbolaget. Vi städade trapporna ett tag för att 
spara pengar när jag började. Våra resurser var sämre och det var 
stundtals dåligt uthyrt. Det var ett annat företag då jämfört med 
nu. Vi har utvecklats väldigt mycket och det har varit en 
fantastisk resa. Jag trivs så bra, avslutar Pär.

SÄLJAS ELLER RIVAS
Lars Bohman gick en kvällskurs för 

att ta jägarexamen. Ledaren för kursen 
frågade Lars en kväll om han inte var 
intresserad av att söka tjänsten som 
fastighetsskötare på Bostadsbolaget. 
Och på den vägen är det. Lars sökte 
tjänsten och fick den. Det började med 
fem år i Gunnebo som fastighetsskötare. 
Fastigheterna i Gunnebo såldes 1994 
och Lars bytte ort till Totebo. Där blev 
det en kortare sejour då även dessa 
fastigheter såldes. Lars hamnade i 
Hjorted istället och där blev resan  
lite längre. Men efter sju år såldes  
även dessa fastigheter. Man börjar  
ana ett mönster.

– Skämtsamt brukar man säga att där 
jag jobbar kommer man sälja eller riva.  

B O S T A D S B O L A G E T  5 0  Å R
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Men så var det ett tag. Idag jobbar jag mitt 
i Västervik och ansvarar för driftkontoret 
på Gösta Bernards gata. Vi tar hand om 
fastigheterna på Strandvägen, Kvarngatan, 
Stationsgatan, Båtsmansgatan, Ekhagen 
och Gösta Bernards gata. Fram till 2016 
jobbade jag som Fixaren, den speciella 
tjänst Bostadsbolaget har för äldre och 
funktionshindrade, berättar Lars.

Än så länge har inget hus sålts eller rivits 
sedan Lars började i Västervik. Lars tror att 
den främsta orsaken till att han har blivit så 
långvarig på Bostadsbolaget är att företaget 
alltid utvecklas. På så sätt utvecklas man själv.  
En annan viktig orsak är arbetskamraterna 
och kontakten med hyresgästerna.

– Sista året har det varit annorlunda att 
jobba i och med pandemin. Vi har inte 
kunnat haft så mycket kontakt med  
hyresgästerna som vi brukar och när vi 
haft det har vi hållit hårt på riktlinjerna.  
Samtidigt har vi kollegor inte heller 
kunnat ses som vi brukar. Normalt gör vi 
en del aktiviteter tillsammans som sista 
året inte kunnat genomföras.  

Det är klart det påverkar. Men vi har en 
särskild anda på Bostadsbolaget och den 
finns kvar. Den är viktig, förklarar Lars. 

VI-KÄNSLA GÖR ATT MAN TRIVS
– Jag gillar när det är fart. Nästan stressigt. 

Då trivs jag, säger Magnus Karlsson.

Magnus började egentligen på Fastighets-
kontoret 1987 som då drevs av kommunen. 
När Bostadsbolaget gick samman med 
Fastighetskontoret vid millennieskiftet 
följde han med i den nya organisationen. 
Från början var Magnus elektriker och 
jobbade som fastighetsskötare i Edsbruk i  
25 år. Sedan 2014 är han chef för Bostads-
bolagets verkstad och serviceavdelning vid 
Materialgården på Kristinebergsgatan.

– Vi servar inte bara våra egna fordon 
utan även kommunens 350 fordon. Vi utför 
bland annat rekond, fordonskontroll, tvätt 
och däckbyten. Vår serviceavdelning utför 
mindre underhållsarbeten. Jag tycker det är 
helt fantastiskt att få jobba på en arbetsplats 
 med så många olika kompetenser som 
Bostadsbolaget har. Det är alltid ett jobb 
och arbetsplats i förändring. Vi utvecklas 
hela tiden och möts av nya utmaningar 
varje dag. Ingen dag är den andra lik och 
det gillar jag. 

Magnus tror att hur Bostadsbolagets 
organisationen är uppbyggd gynnar 
företaget. Beslutsvägarna är korta och det 
skapar resultat och uppmuntrar med-
arbetarna att ta initiativ och utvecklas.

– Trivs man på jobbet stannar man kvar. 

På Bostadsbolaget har det alltid lagts 
mycket fokus på personalvård. Vi har  
till exempel gjort studieresor till andra 
liknande bostadsbolag tillsammans som 
har varit väldigt givande. Man märker så 
väl hur uppskattat det är att företaget bryr 
sig om sina anställda. Vi har en personal-
klubb som ordnar aktiviteter. Resor, bowling, 
kräftfiske, grillning, och andra roliga grejer. 
Sammanhållningen är viktig. Det skapar 
en vi-känsla, förklarar Magnus.

”Jag tycker det är helt fantastiskt att 
få jobba på en arbetsplats med så 

många olika kompetenser som 
Bostadsbolaget har. Det är alltid ett 

jobb och arbetsplats i förändring.”
MAGNUS KARLSSON

Magnus Karlsson

En god sammanhållning och fokus på 
personalvård har varit nyckelfaktorer till att så 
många vill jobba kvar länge på Bostadsbolaget.
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Det är inte många som både sett och upplevt ett bostadsområde växa 
fram och utvecklas under ett halvt sekel. Bengt och Birgit Nilsson har 

gjort det och är de som bott längst på Markörgatan. Och varit hyresgäster 
till Bostadsbolaget längst. Sedan 1967 för att vara exakt.

”Jag minns att vi tänkte 
att vi skulle flytta till 

världens ände. Men när 
vi kom hit så ångrade 
vi oss inte en sekund.”

BIRGIT NILSSON 

54 år på 
Markörgatan
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■ ALLINGSÅS ELLER VÄSTERVIK? Det var frågan när Bengt 
och Birgit skulle välja var de skulle flytta i slutet av 60-talet. 
Då bodde de i Ystad och Bengt jobbade som tidsstudieman. 
Företaget Bengt jobbade för på den tiden behövde placera en 
tidsstudieman i Allingsås och en i Västervik. Lite så var det på  
den tiden. Företag och myndigheter behövde placera  
medarbetare på olika orter och då kunde placeringen bli  
där man minst anade. Bengt och Birgit var säkra på en sak. 

– Ska vi flytta från Ystad så måste vi flytta till en stad nära 
havet i alla fall. 

Så valet föll på Västervik. 1967 gick flyttlasset från Ystad till 
Västervik och en trerumslägenhet i det nybyggda bostadsområdet 
Markörgatan. Då var det bara fyra hus byggda och de nya 
bostäderna på 
Markörgatan var  
hett eftertraktade.  
Det var lite flott att 
bo på Markörgatan. 
Nybyggt, naturnära 
och familjärt. 

– Jag minns att  
vi tänkte att vi  
skulle flytta till 
världens ände.  
Ystad var ju väldigt 
kontinentalt på den 
tiden om man jämför. 
Västervik hade vi 
inte ens hört talas 
om. Men när vi kom 
hit så ångrade vi oss 
inte en sekund, 
berättar Birgit Nilsson.

IDAG BOR DE i en 
tvårumslägenhet på bottenvåningen med två uteplatser.  
På lägenhetens baksida är det som en egen liten oas. Som en 
härlig trädgård fylld med växter och solig uteplats. Rummen är 
ljusa och har utsikt mot både innergården och baksidan av huset 
där en stor gräsmatta finns. På radion, som alltid är inställd på 
Radio Kalmar spelas det musik och pratas. 

– När vi flyttade hit bodde vi först i en trea och när barnen 
kom flyttade vi till en fyra. Vi har fyra söner. En av våra söner, 
Mattias, jobbar på Bostadsbolaget som fastighetsskötare, säger 
Birgit och tar fram ett nummer av Bostadsbladet från förra 
året och visar stolt upp framsidan av tidningen. På omslaget  
är det en stor bild på Mattias.

I september i år har Bengt och Birgit varit hyresgäster till 
Bostadsbolaget i 54 år. Under dessa år har de aldrig funderat 
på att flytta till ett annat område.

– Vi har trivts så bra sedan första dagen då vi flyttade hit och 

inte kände en enda person. Allt finns här. Affär, skola och natur. 
Nära till allt. Lägenheterna är fina och fastighetsskötarna är 
fantastiska. Roland, som gick i pension för två år sedan var  
ett helgon. Det är så viktigt med bra fastighetsskötare. Nu är 
det Jörgen som är fastighetsskötare och han är minst lika bra, 
förklarar Birgit.

GENOM ÅREN HAR bostadsområdet utvecklats och förändrats 
på olika sätt. Idag är området betydligt större än när de 
flyttade hit 1967 och på många sätt lite bättre. 

– Jag saknar att gå till vårt gym som vi har i servicehuset.  
Det har varit stängt senaste tiden på grund av pandemin. Det är 
inte illa att ha ett gym 30 meter från där man bor, säger Bengt.

– Den största 
skillnaden mellan 
förr och nu är att det 
saknas liv och 
rörelse ute på gården. 
Förr var det alltid 
massor av barn och 
ofta föräldrar ute på 
gården som lekte, 
fikade och umgicks. 
Det ser man inte så 
mycket idag och det 
är lite synd, 
fortsätter Birgit. 

Birgit och Bengt 
har en stor passion 
som sysselsätter dem. 
De löser korsord. 
Massor av korsord. 
På en vecka blir det 
minst 15 olika.  
Med radio Kalmar i 

bakgrunden som spelar musik sitter de vid köks-bordet med 
utsikt över gården och klurar ut vad som ska in på raderna 
med rutor. De verkar verkligen trivas, på riktigt.  
Det är något genuint i deras tonfall när de säger att de har 
stortrivts under alla 54 år de bott på Markörgatan. Det är 
nästan lite magiskt.

– Jag tror vi är lite av idealhyresgäster. Under alla år vi bott 
här har vi aldrig ringt fastighetsskötaren för att fixa något.  
Vi fixar det själva om det är något. Vi fick en ny spis minns jag. 
En sån platt, utan plattor. Jag var nog nöjd med den gamla. 
Det var inget fel på den. Men man säger inte nej till en ny spis, 
berättar Birgit. 

Lite av den gamla känslan med mer liv och rörelse ute  
på gården kanske blir verklighet när de nya odlingslotterna 
blir klara och börjar användas. Då blir Birgit och Bengt ännu 
mer nöjda. För det är det som de saknar mest. En levande 
innergård med barn som leker och vuxna som umgås.

H E M M A  H O S
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”Det ska bli 
superspännande att se 
vad som händer. Det är 
hyresgästerna som får 
bestämma och styra helt 
och hållet hur deras 
odlingslott ska se ut.”
MORGAN TENGVER

Odlingslotter 
för ökad trivsel
Sista touchen ska läggas på de nya odlingsområdena på Markörgatan innan 

hyresgästerna tar över. 14 nya odlingslotter på cirka sju kvadratmeter står sedan redo 

att planteras fulla med växter, blommor, grönsaker eller örter. Hur hyresgästerna väljer 

att designa och planera sin odlingslott är helt upp till dem själva. Inga pekpinnar eller 

regler finns för hur det ska se ut.

M A R K Ö R G A T A N
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■ – ETT BOSTADSOMRÅDE behöver alltid förnyas 
och utvecklas. Kan vi skapa gröna rum utomhus tror 
jag många fler vill bo kvar och trivs bättre, säger 
fastighetsskötaren Morgan Tengver som är en av 
initiativtagarna till odlingslotterna på Markörgatan.

Just nu är anläggandet av de 14 nya odlingslotterna 
på Markörgatan inne i slutfasen. Sedan är det dags för 
hyresgästerna att ta över. 

– Det ska bli superspännande att se vad som händer. 
Vi vet inte hur det blir men det känns superbra.  
Det är hyresgästerna som får bestämma och styra 
helt och hållet hur deras odlingslott ska se ut.  
Någon kanske skapar en japansk trädgård och någon 
annan kanske väljer att odla grönsaker och örter.  
Vi har inga pekpinnar för hur det ska se ut,  
fortsätter Morgan. 

SATSNINGEN PÅ att skapa odlingsrum mitt i 
bostadsområdet har som mål att skapa mer 
gemenskap och vara en mötesplats för hyresgästerna. 
Odlingslotterna blir utomhusattraktioner och ska 
locka områdets boende till att vara en del av  
området aktivt. Det finns många goda exempel från 
hela världen där just odling och skapandet av 
gemensamma grön rum har varit framgångsrika.

– Vi har lappat alla lägenheter i området så alla som 
vill får teckna sig för en odlingslott och alla 14 är 
signade idag. Det är superkul, berättar Louise 
Eskengren, fastighetsskötare på Bostadsbolaget.

DET SOM KVARSTÅR att göra innan de sex-sju 
kvadratmeter stora odlingslotterna är helt klara  
är att rama in dem med hantverksmässigt byggda 
gärdesgårdar och installera vattenutkastare. 

– Gissebogärdesgårdar kommer hit och bygger 
staket enligt gammal tradition. Det kommer bli 
häftigt och väldigt hållbart. Det ska kännas äkta  
och kvalitet. Kan vi skapa en bra känsla ute ökar vi 
tryggheten och trivseln för alla som bor här. Och vi 
kan alltid utöka med fler odlingslotter om fler vill ha 
en egen liten trädgård att ta hand om. Att få till mer 
och spännande utemiljöer är inte så svårt och det ger 
så mycket tillbaka till de som bor här, förklarar Morgan.

Under hösten planeras det även för att plantera 
15-20 nya parkträd i området för att få in ännu mer 
gröna rum. Tanken är att Louise, Morgan och deras 
kollegor på Bostadsbolaget ska plantera de nya 
parkträden tillsammans med hyresgästerna i området. 

Fossilfritt 2025 
Förra året tilldelades Bostadsbolaget utmärkelsen 

”Bästa Klimatinitiativ 2020” i kategorin fossilfritt 

som delas ut av Sveriges Allmännytta för arbetet 

med att ha konverterat fordonsparken för  

bygg- och serviceavdelningen till biodiesel, HVO.  

Arbetet med att nå målet som ett fossilfritt 

företag 2025 fortsätter.

■ ATT KONVERTERA TILL BIODIESEL, HVO, är ett bra sätt att 
ersätta diesel och reducera fossila utsläpp. Bostadsbolagets mål 
att vara 100 % fossilfria till 2025 är ett faktum och arbetet 
fortsätter hela tiden med att konvertera och anpassa fordon  
och maskiner till biodiesel eller eldrift.

– Just nu jobbar vi med att konvertera våra spetsoljepannor för 
uppvärmning i de mindre orterna utanför fjärrvärmenätet till 
biodiesel, HVO. De orter som omfattas av det är Edsbruk, 
Överum, Loftahammar och Almvik. Totalt konverterar vi sju 
spetsoljepannor från att drivas av olja till fossilfri biodiesel, 
berättar Magnus Karlsson på Bostadsbolaget.

BIODIESEL, ELLER HVO som det även kallas, är en fossilfri 
skogsprodukt som används som drivmedel av bland annat fordon, 
maskiner och värmepannor. Strategin att bli helt fossilfria till 
2025 omfattar även grönytemaskiner som gräsklippare som ska 
konverteras till biodiesel. Handredskap som till exempel 
grästrimmer, röjsågar, häcksaxar och lövblåsare kommer gå över 
till att vara eldrivna istället för bensindrivna.

– Vi tittar hela tiden på möjligheter att minimera vårt fossila 
avtryck. Till exempel så planerar vi för att installera solceller på 
Nynäsgården i Hjorted för att skapa egen, klimatsmart el. Vi har 
sedan tio år en solcellsanläggning i drift på Edshöjden i Edsbruk 
som fungerar riktigt bra, fortsätter Magnus Karlsson. 
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■ – VI FÅR OFTA FRÅGAN på Bostads-
bolaget om vi alltid jobbat med hållbarhet. 
Och egentligen kan man säga att vi alltid 
gjort det, men utan att vi satt det i den 
kontexten. Begreppet hållbarhet och 
hållbar utveckling myntades i slutet på 
80-talet genom FN’s Brundtlandrapport. 
Först då satte man ord konkret på vad 
hållbar utveckling innebar. Bostadsbolaget 
har jobbat med hållbar utveckling  
sedan 1971. Fast kanske mer som sunt 
förnuft för att utveckla allmännyttan på 
olika sätt, säger Akko Karlsson,  
hållbarhetscoach på Bostadsbolaget. 

Innan Västerviks kommun bildades 
1971 bestod regionen av många mindre 
kommuner; Västerviks stad, Överums 
storkommun, Uknadalens kommun, 

Gladhammars storkommun, Locknevi 
kommun, Tjust-Eds kommun, Hjorteds 
kommun, Loftahammars kommun, 
Hallingeberg kommun,  och Gamleby 
storkommun. Alla kommuner hade en 
egen allmännyttig bostadsverksamhet 
som drevs på olika sätt med olika behov 
och resurs. När Västerviks kommun 
bildades kunde man samverka effektivare 
och jobba mer långsiktigt och hållbart. 

– Man fick verkligen kavla upp ärmarna på 
den tiden för att skapa en väl fungerande 
och effektiv allmännytta när det gäller 
bostäder. Både ekonomiskt och ekologiskt. 
2700 lägenheter fanns det totalt i den nya 
större kommunen och många hade egen 
uppvärmning. Det var ineffektivt, 
kostsamt och miljöpåverkan var stor 

genom utsläpp. Ofta eldade man med olja. 
Parallellt pågick en global energikris 
vilket drev på behovet av en mer  
hållbar lösning. Då togs beslutet att bygga 
ett fjärrvärmesystem vilket skapade en 
effektivare, mer hållbar och billigare 
energiförsörjning för allmännyttans 
bostäder. Det här var långt innan 
Brundtlandrapporten och begreppet 
hållbar utveckling fanns, fortsätter Akko.

DET NYA FJÄRRVÄRMESYSTEMET blev 
en del av det som lite senare blev ett  
eget kommunalt bolag – Västervik Miljö  
& Energi. Det tog några år att komma till 
rätta med effektiviteten och lönsamheten 
för den kommunala allmännyttan men 
sedan 1977 har verksamheten gått  
med vinst. Det stora behovet av 

50 år av hållbarhet
En global energikris och en kommunsammanslagning i början på 70-talet gav  
miljö- och klimatvinster ända fram till idag och var starten för en medveten hållbar 
utveckling. Idag är siktet inställt på att Bostadsbolaget ska vara fossilfritt 2025.  
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ekonomisk förändring i början på 70-talet skapade stora 
miljövinster för framtiden då utsläppen kunde reduceras 
effektivt genom bland annat fjärrvärme.

– Under 90-talet var många bostäder outhyrda på vissa orter  
i kommunen. Det var inte ekonomiskt hållbart och Bostadsbolaget 
sålde flera fastigheter för att få bättre balans. I vissa fall tvingades 
man till slut att riva en del fastigheter som stod tomma. 
Samtidigt hade vissa orter en stor efterfrågan på fler bostäder 
som till exempel Gamleby och Västervik, förklarar Akko.

Flera andra viktiga förändringar skedde under 90-talet som 
ledde fram till ett mer hållbart sätt att driva Bostadsbolaget. 
Bland annat startades källsortering och asfaltytor ersattes med 
mer gräsytor. Plastlister och plasthandtag i lägenheterna byttes 
ut för att minimera användandet av brandfarliga plaster i 
bostäderna och samtidigt sattes det upp brandvarnare i alla 
lägenheter för att skapa tryggare bostäder. 

– När Sven-Åke Lindberg började som vd för Bostadsbolaget 

”Bostadsbolaget har jobbat 
med hållbar utveckling sedan 

1971. Fast kanske mer som 
sunt förnuft för att utveckla 
allmännyttan på olika sätt”

AKKO KARLSSON

hade vi som mål att alla våra bostäder skulle vara uthyrda. 
Omöjligt sa en del. Men genom systematiskt utvecklingsarbete 
och styrverktyg så blev det verklighet. Att maximera 
uthyrningsgraden är hållbar utveckling. 

IDAG ARBETAR Bostadsbolaget medvetet med hållbar utveckling 
inom alla tre områden; ekonomiskt, ekologiskt och socialt.  
Den hållbara resan startade 1971 med att bli ett bättre 
ekonomiskt hållbart företag och är idag mer fokuserad  
på social och ekologisk hållbarhet.

– Vi jobbar otroligt mycket mer med den sociala och ekologiska 
hållbarheten idag och vi har högt ställda mål. Några exempel är 
Träffpunkten för seniorer, vår bosociala samordnare för att skapa 
trygghet, trygghetsboende för äldre, vår Fixare, kolonilotter och 
odlingslotter, kontinuerlig rondering av våra bostäder, hög 
tillgänglighet och boskola för nyanlända. Klimatanpassning med 
lokalt omhändertagande av dagvatten för att kunna dränera 
regnvatten naturligt och dammar för att fånga upp dagvatten  
och förebygga översvämningar / vattenskador i fastigheter.  
Våra fastighetskötare är våra viktigaste delar i vår sociala 
hållbarhetsstrategi. De håller koll på alla som bor hos oss och är 
en naturlig brygga mellan hyresgästerna och Bostadsbolaget. 
Fokuserar vi på den ekologiska hållbarheten ska vi vara fossilfria 
2025 redan. Det arbetet pågår för fullt och där har vi lite till vi kan 
göra. Vi tittar på bland annat eldrivna bilpooler och solenergi för att 
ytterligare minska klimatavtrycket genom mer fossilfria lösningar. 
Och det är bra för hyresgästerna. Mår hyresgästerna bra blir det ett 
bra bostadsområde brukar vi säga, avslutar Akko Karlsson.

Källsorteringen har sedan 90-talet varit en viktig del av 
Bostadsbolagets hållbarhetsarbete.

Bostadsbolaget jobbar mycket med den sociala och ekologiska 
hållbarheten idag - bland annat Träffpunkten för seniorer.

Akko Karlsson
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