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Jag är stolt!
■ ETT HÅLLBART SAMHÄLLE talas det mycket om idag. På Bostadsbolaget jobbar vi aktivt
med att bidra till det, och har gjort så under lång tid. Ett sätt är när vi ökar tillgängligheten i
våra lägenheter och även skapar Trygghetsboenden. Det gör att alla som bor hos oss kan bo
kvar hemma, även du som är eller blir rullstolsburen. Då talar vi om social hållbarhet.
Det handlar om att göra rätt saker på rätt sätt och förbättra vid behov. Det svenska institutet
för kvalitetsutveckling, SIQ, analyserar varje år organisationer och utvärderar hur bra de är.
BOSTADSBOLAGET HAR I ÅR FÅTT ETT ERKÄNNANDE FÖR VÅRT SÄTT ATT JOBBA!
Det är riktigt stort. Det visar att vi har ett helhetstänk som handlar om att skapa värde för dig
som bor hos oss, att involvera våra motiverade medarbetare och att vi arbetar aktivt för att
skapa hållbarhet.
Corona gjorde att vi i år tydligt kunde se vilken påverkan vi människor har på miljön.
Plötsligt slutade vi att resa och produktion och transporter stannade av när länder stängde ner.
Jag tänker på det klara vattnet i Venedigs kanaler och att koldioxidutsläppen dramatiskt
minskade i Kina. Vi måste alla hjälpa till att minska miljöavtrycket och miljöpåverkan till ett
minimum. Sveriges Allmännytta vill lyfta fram framgångsrika exempel på hur bostadsbolag
kan bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling. Då vill jag lyfta fram det innovationstänk
Bostadsbolagets medarbetare har. Vi har börjat att använda HVO (ett fossilfritt dieseldrivmedel)
i servicebilar inom bygg och service. Vi har även testat HVO när köldknäppar gör att vi
behöver oljetillskott i våra kvarvarande pannor och det fungerar bra. Jag är stolt över att
Bostadsbolaget vinner Allmännyttas utmärkelse bästa klimatinitiativ i kategorin ”Fossilfritt”.
Jag tycker att det ska bli spännande att se vad 2021 kommer att innebära, med allt från
Coronavaccin till – kanske – ett ökat fokus på att man inte behöver resa så långt för att få
både vila och miljöombyte. Jag är lycklig över att bo i Västervik som har en havsnära miljö
där natur och friluftsliv är nära och tillgänglig för alla.

Sven-Åke Lindberg

» Vi måste alla hjälpa till att
minska miljöavtrycket och
miljöpåverkan till ett minimum «

Ur Innehållet

4
6
7
8
13
14

Inredningsarkitekten
Ny förskola och
Dalsvägen 23
Västerviks bästa utsikt
Ett föredömme
och fossilfritt
Ankarsrum och Ekhagen
Warmbadhuset

Bostadsbladet 2

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 Inloggnings-uppgifter 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
Våga bry dig
om din granne

BOBUTIKENS TELEFONTIDER
Måndag - Tisdag		
Onsdag - Torsdag		
Fredag 		

10.00-18.00
10.00-16.00
10.00-13.00

Fixaren i
Västerviks kommun

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.

Fixartjänsterna vänder sig till äldre och
människor med funktionshinder. Tanken är
att så långt som möjligt förebygga fall- och
halkolyckor i hemmet.

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

TILLSAMMANS MED FIXAREN kan du genomföra en
säkerhetsrond i ditt hem. Fixaren kan också hjälpa dig att
fästa elsladdar, byta glödlampor, sätta upp tavlor eller
bära ner kartonger från vindsförråd. Fixarens tjänster är
kostnadsfria men du får själv stå för eventuella materialkostnader.
Fixaren utför inte tjänster som ingår i fastighetsskötarens eller
hemtjänstens arbetsuppgifter.

OM DU MISSTÄNKER ATT DIN GRANNE FAR ILLA

• Kontakta alltid polisen vid akuta hot eller våldsituationer.
• Knacka på och fråga hur det är.
• Berätta om din oro för din fastighetsskötare eller vår
Bosociala samordnare, Thomas Carlsson: 0490-25 72 81,
thomas.carlsson@vastervik.se

Välkommen att ringa måndag-fredag
mellan 07.30 och 08.30 på telefon
0490-25 72 46 för att boka en tid
med Fixaren Benny Söderlund.
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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. 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
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.

Fixaren Benny Söderlund

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, 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
I skrivande stund är Bobutiken
endast öppen för bokade besök.
Bostadsbladet 3

I DA - N Y PÅ J O B B E T

Minimalist & maxima
Med rötterna i Östergötland och stopp i
både Los Angeles och Oslo landade arkitekten
och inredningsarkitekten
Idapå
Lundqvist
Mattias
Nilsson trivs som fisken i vattnet
sitt jobb somtill
fastighetsskötare. Omväxlande arbetsuppgifter
och
mötet
med
nya
människor
menar
han
är
det
allra
bästa med jobbet.
slut i Västervik.

■ FÖR GANSKA EXAKT ett år sedan
flyttade inredningsarkitekten Ida
Lundqvist med sin familj från Oslo
till Västervik. De bytte lägenheten fyra
trappor upp i centrala Oslo till ett stort
hus mitt i Västervik med nära till allt.
– Vi ville ha ett lite enklare familjeliv.
Ett småstadsliv kan man säga. Bo i ett
hus, ha en trädgård och ha närmare till
mina föräldrar och mina syskon.
DET VAR INTE SÅ att familjen flyttade
hit helt utan erfarenheter av Västervik.
Idas föräldrar har haft sommarhus i
Västervik sedan länge så både Ida och
hennes familj var väl bekanta med vad
de gav sig in på.
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– När vi flyttade hit så hade jag inga
planer på att börja jobba direkt. Vi skulle
renovera huset och jag skulle jobba kvar
i Oslo med mitt inredningsföretag var det
tänkt. Men så blev det inte riktigt.
ETT VIKARIAT på Bostadsbolaget som
arkitekt och projektledare fick Ida att
tänka om. Hon kunde inte motstå
möjligheten att prova något nytt.

– Jag är entreprenör och kanske lite av
en drömmare. Jag gillar att testa saker.
Att jobba på Bostadsbolaget är något helt
nytt och spännande för mig. Olika arbetsuppgifter och projekt varje dag; underlag
till bygglovshandlingar, idéskisser, jag
tittar på flöden och utemiljöer. Vi är
faktiskt precis klara med ett roligt

inredningsprojekt; entrén och foajén till
Stadsteatern på Bryggaren, berättar Ida.
INSIDAN OCH UTSIDAN är lika viktiga
när det gäller arkitektur tycker Ida.
Många arkitekter fokuserar mest på
arkitekturen och strukturen och glömmer
ibland hur byggnaden ska upplevas
från insidan.

– Det viktigaste för mig är att skapa
upplevelser för andra. Både inne och ute.
Arkitektur och inredningsarkitektur ska
ge dig någonting. En känsla, en upplevelse.
Vi utvecklas som människor och våra
miljöer behöver också utvecklas. Det är en
drivkraft för mig. Jag gillar kontraster och
är både minimalist och maximalist på en
och samma gång kan man säga, säger Ida.

”Jag gillar
kontraster
och är både
maximalist
och minimalist
på en och
samma gång
kan man säga”

DESGINSTIPS

Idas
designtips!

Hyllor fixar förvaringen

FOTOGRAF: Filippa Tredal

FÖRVARING | Att anpassa eller att köpa in standardhyllor eller
skåp till en hel vägg brukar vara räddningen för många hem
som är i behov av förvaring. Här är en bokhyllevägg med
anpassat skrivbord i mitten i ett ungdomsrum.
Inte nog med att det är mycket förvaring på en hel vägg, det ger
en väldigt maffig effekt också när den i detta fallet är målad i en
mörk färg som svart mot de övriga vita väggarna.

alist!

FOTOGRAF: Filippa Tredal

Nya entrén till Stadsteatern

Tänk på färgtemperaturen!

LJUSSÄTTNING | Man får inte glömma ljussättningen! De allra
flesta har det för mörkt i sin bostad. Och man har ofta för ¨jämn
belysning¨. Det gäller att lysa upp det som ska lysas upp. Ett tak
med enbart downlights kan ge en god allmännbelysning, men
ger sällan de önskade skuggpartierna som bildas vid ljussättning på olika nivåer. Det är svårare att uppnå en funktionell,
mysig och magisk stämning då. En sak som är viktig att tänka
på är att ha rätt färgtemperatur, Kelvingrader på LED-lamporna.
En ljuskälla som är mellan 2700K – 3000K rekommenderas
som ersättning av glödlampor och halogen. Utomhus kan man
gå ner lite i Kelvingrad. Det är viktigt att alla ljuskällorna
harmoniserar med varandra.
Bostadsbladet 5

H O M M A N & D A L S VÄ G E N 2 3

”Homman”

– ny förskola
Flera förskolor flyttar in i den nya större
förskolan vid Norra vägen. Nu startar etapp
två som planeras vara klar 2022.
■ BEHOVET AV FLER förskoleplatser i Västervik har funnits
en tid och blev särskilt angeläget när förskolan Kräftan stängde
akut på grund av dåligt inomhusklimat 2019. TjustFastigheter
AB beslutade därför att köpa en större markyta vid Norra vägen
och började planera för en ny, lite större förskola. Nu är den
första etappen av den nya förskolan klar och nästa är redan
påbörjad med planerad inflyttning 2022.

– Vi har ett ganska stort område avsatt för förskolan med
jättebra utemöjligheter. Idag har vi plats för tre avdelningar
och när det är helt klart kommer det finnas 10 avdelningar.
Den nya förskolan ersätter inte bara förskolan Kräftan,
uteförskolan Stövlan kommer också flytta hit, berättar Pelle
Svensson, fastighetsförvaltare på Bostadsbolaget.
Den nya förskolan har ännu inte fått något officiellt namn
men kallas för Homman som är kvarterets namn.

Pelle Svensson , fastighetsförvaltare, förskolan ”Homman”

Dalsvägen 23
I januari i år flyttade de första boende in
på det nya särskilda boendet Dalsvägen 23
i Gunnebo som tidigare hette Dalsgården.
■ DET NYA SÄRSKILDA BOENDET på Dalsvägen i Gunnebo
har 28 lägenheter på vardera 30m² samt två lite större
lägenheter på cirka 50m² som är så kallade parboende.

– Vi är jättenöjda med det här projektet. Ett riktigt lyft.
I fastigheten finns även lokaler för hemtjänsten i området
och vårt eget lokala driftkontor, berättar Pelle Svensson
fastighetsförvaltare på Bostadsbolaget.
Här finns ett eget tillagningskök och stor matsal som är en
del av den gamla Dalsgården som sparades och renoverades
vid nybygget.

Entrén till Dalsvägen 23. Nytt särskilt boende i Gunnebo.
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– Hållbarhet är en viktig del av vårt uppdrag. Genom att
bygga om behövde vi inte riva ett fungerande kök och matsal.
Närheten till de boendes familjer och vänner är också en
viktig del av hållbarhetsarbetet, avslutar Pelle.

DIDRIKSLUND

Nyinflyttade
MED BÄSTA UTSIKTEN

Det har inte gått mer än fyra dagar
sedan Roger Johansson och
Helen Brushane flyttade in i sin
nya lägenhet på översta våningen
i hyreshuset vid Didrikslund. Ändå
är de helt överens om att det här
var det bästa dom gjort på länge.

femte våningen med utsikt mot Västervik
och Spårö Båk vid horisonten har precis
Helen och Roger flyttat in. Möblerna är
på plats och hela lägenheten lyser upp av
ljuset genom dom stora fönstren.

■ UTANFÖR DET HÖGA huset vid
Didrikslund pågår fortfarande det sista
arbetet med att göra klart gräsmattor,
lekpark och utemiljöer. Längst upp, på

– När vi var här och tittade på lägenheten
första gången kände vi att det var perfekt
lägenhet för oss. Vi bestämde oss på
stående fot, berättar, Helen.

Rymlig och ljus hall

”Vi bestämde oss
på stående fot”

Sovrummet

Helen och Roger bodde tidigare i
Ankarsrum men bestämde sig för att
flytta närmare barnen och barnbarnen.
– Innan åkte vi från Ankarsrum för att
hälsa på familjen. Nu åker vi till
Ankarsrum för att jobba istället. Det har
blivit tvärt om. Det vi gillar mest är
närheten till allt. Och utsikten förstås.
När det blir vår så kommer vi få det
ännu bättre. Då har vi en fantastisk
balkong som går tunt hela lägenhet.
Det blir som ett extra rum, säger Roger.

Öppen planlösning i vardagsrummet
Bostadsbladet 7
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Service från
hjärtat

- GRUNDEN FÖR
ERKÄNNANDE

Nyligen fick Bostadsbolaget genom statliga SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling, Erkännande för Framgångsrik
Verksamhetsutveckling inom ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Arbetet för att nå det nationella erkännandet
har varit målstyrd och långsiktig sedan 2001.
■ LÅNGT OCH FOKUSERAT arbete lönar sig. Sedan 2001 har
Bostadsbolaget arbetat målmedvetet för att utveckla sin verksamhet
inom alla områden. Egentligen startade arbetet tio år tidigare.
Sven-Åke Lindberg, Bostadsbolagets VD, jobbade då i Malung
med kommunens allmänyttiga bostäder. I det jobbet kom han i
kontakt med SIQ, och såg att de arbetade efter en verksamhetsutvecklingsmodell som fokuserar på förbättringar och att framhäva
det som man är bra på. Det är en del av bakgrunden som gör att
Bostadsbolaget har nått dit de är idag.
– Det grundläggande arbetssättet på Bostadsbolaget är "service
från hjärtat", berättar Sven-Åke Lindberg.
Sven-Åke förklarar att genom att alltid jobba med samma grund
för alla medarbetare inom bolaget skapas värden tillsammans
med kunderna. Hur man är och varför man gör är lika viktigt

som hur man gör på Bostadsbolaget. Det är det som kännetecknar
bemötandet av kunder och andra medarbetare inom företaget.
Och det är det som är grunden för att Bostadsbolaget i år får
Erkännande för Framgångsrik Verksamhetsutveckling inom
ramen för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Bakom erkännandet står
SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling. Erkännandet är en tydlig
indikator att man är på rätt väg att nå Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Huvudman för SIQ är statliga Tillväxtverket och grundades
1990 med syfte att främja och utveckla konkurrenskraft genom
bl.a. kvalitetsutveckling.
– De främsta orsakerna till erkännandet är våra engagerade
medarbetare som gör fantastiska insatser och en ägare som
fokuserar på hållbarhet. Ska det gå bra för Bostadsbolaget
behöver det gå bra för Västerviks kommun och näringslivet i
kommunen, förklarar Sven-Åke Lindberg
En viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling är att
jobba med mätbara förbättringar och resultat. SIQ lyfter

Sven-Åke Lindberg visar en del av det material SIQ's
examinatorer gick igenom vid bedömningen inför erkännandet.
fram de positiva resultaten från Bostadsbolagets kundoch intressentenkäter som en tydlig orsak till erkännandet.
"Kunder och intressenter känner stort förtroende för
verksamheten", skriver SIQ i sin motivering till erkännandet.

”De främsta orsakerna
till erkännandet är våra
engagerade medarbetare
som gör fantastiska insatser
och en ägare som fokuserar
på hållbarhet”
Sven-Åke Lindberg, VD på Bostadsbolaget och
Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Västervik
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Bedömningen utförs av 6 externa examinatorer som på
plats går igenom hur verksamheten arbetar, vilka resultat
de når och framför allt så intervjuar de olika medarbetare
inom Bostadsbolagets verksamhet för att säkerställa att hela
organisationen verkligen arbetar på det sättet som anges.
– Det känns helt fantastiskt. Jag tycker Bostadsbolaget är
ett föredöme inom alla utvecklingsområden, inte minst när
det gäller hållbarhetsfrågor. Bostadsbolaget är en viktig motor
i hela kommunkoncernen, säger kommunstyrelsens ordförande
Dan Nilsson.
Bostadsbolaget, Västerviks Bostads AB är ett allmännyttigt
kommunalägt bolag.

K L I M AT I N I T I AT I V E T
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”Nu tänker vi spänna bågen
lite till och har beslutat att
vara helt fossilfria år 2025”
						

Idag används biodiesel, HVO, som
drivmedel i 22 av 30 arbetsfordon.
Övriga arbetsfordon drivs av el
eller biogas.

MAGNUS KARLSSON

Dubbla vinster

- BÅDE MILJÖ OCH EKONOMI
Att få ett kvitto på att det man gör är värdefullt kan ibland vara
den bästa drivkraften. Nyligen vann Bostadsbolaget utmärkelsen
Bästa Klimatinitiativ 2020 i kategorin fossilfritt och nu accelererar
arbetet med att bli helt fossilfria ytterligare.
– DET BÖRJADE MED att vi märkte att
kostnaderna för nya arbetsfordon var
väldigt höga. Vi kom fram till att det
kanske skulle vara möjligt att köra de
vi redan har på biodiesel, HVO.
Vår hållbarhetscoach Akko Karlsson
har varit delaktig i arbetet för att hitta
en lösning. Tillsammans med fordonsenheten i kommunen kom vi fram till att
när fordonsgarantin var slut, så var det
fritt fram att köra på biodiesel, HVO.
Nu har vi bara ett fåtal dieselbilar kvar
där inte garantin gått ut, säger Magnus
Karlsson på Bostadsbolaget.

Bostadsbolaget har kört på biodiesel,
HVO, under en period och har inte haft
några problem med det bränslet.

Resterande bilpark består idag av el eller
gasdrivna bilar. Resultatet av idén blev
att kostnaderna gick ner och samtidigt
gjordes något bra för miljön.
– Nu tänkte vi ”spänna bågen” lite till
och har beslutat att vara fossilfria redan
år 2025. Troligtvis kommer vi vara det
tidigare än så, berättar Magnus Karlsson.
Planen är att även driva spetsoljepannor
med HVO och testkörningarna har slagit
väl ut. Hela maskinparken för snöröjning
och gräsyteskötsel kommer också att gå
på HVO framöver. Trädgårdsmaskiner
som häcksaxar, trimmers, lövblåsar och
handgräsklippare blir batteridrivna.

VAD ÄR KLIMATINITIATIVET?
Allmännyttan är alla kommunala bostadsföretag
i Sverige. Allmännyttans klimatinitiativ är ett
gemensamt upprop med syfte att minska
utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa
mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.
Genom att inspirera och peppa varandra kan
bostadsföretagen göra omställningen snabbare
än var och en för sig. Utgångspunkten är att
alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att
tillsammans vara en stor beställare som kan
ställa krav och driva på klimatomställningen.
KLIMATINITIATIVET HAR
TVÅ ÖVERGRIPANDE MÅL:
• En fossilfri allmännytta senast år 2030.
• 30 procents lägre energianvändning till 2030
(räknat från år 2007).
Klimatinitiativet fungerar på samma sätt
som Parisavtalet; alla företag som deltar
kan också sätta egna mål, som redovisas
öppet och transparent inom initiativet.
Resultaten summeras och ambitionen är att
alla deltagande företag sedan tillsammans ska
uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.
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Bra koll skapar

hållbarhet

Varje lägenhet som Bostadsbolaget förvaltar kontrolleras regelbundet av
fastighetsskötarna. Kontrollerna kallas för rondering och är en del av
Bostadsbolagets långsiktiga hållbarhetsarbete.

■ FIA JANSSON är fastighetsskötare
på Bostadsbolaget och är en av de som
utför ronderingar på Rosavilla.
– Vi förebygger de stora kostsamma
riskerna som finns för fastigheten.
Vattenläckage, fukt, värmeförlust och
brandsäkerhet. Det är ett kontinuerligt
arbete som går ut på att hitta brister
innan de blir stora problem. En liten
skada kan snabbt bli en större skada,
berättar hon.

”I ett hus med
6 lägenheter
minskade
förbrukningen
med 30%.”

En viktig del av ronderingsarbetet är
att kontrollera brandsäkerheten. I varje
lägenhet finns en brandsläckare, brandvarnare och brandfilt. Brandsläckare och
brandvarnare kontrolleras noga så att de
fungerar som de ska. Ronderingen ska
även identifiera energiförluster som
exemplevis otäta fönster och dörrar.

– En annan viktig del av vårt förebyggande arbete genom rondering är att
minska vattenförbrukningen utan att
det påverkar boendestandarden. Det gör
vi genom att installera snålspolande
munstycken i kranarna. Det ger stora
effekter på den totala vattenförbrukningen.
I ett hus med 6 lägenheter minskade
förbrukningen med 30%. Bara genom att
byta munstycken på kranarna, fortsätter
fatighetsskötaren Fia.
Just nu utvecklas ronderingsarbetet
gemensamt för att skapa fler fördelar för
dom boende och miljön. Bland annat
genom att säkerställa att alla fastighetsskötare ronderar efter samma checklista
och att resultatet kan samlas in och
redovisas på ett enkelt sätt.

Checklista

rondering
✓ Kontroll av termostater
✓ Mäta fukt i badrum
✓ Kolla fönstertätningar
✓ Kontrollera ventilation
i badrum och kök
✓ Kolla rörgenomförningar
efter läckage
✓ Montera divello på
alla blandare
✓ Brandvarnare
✓ Brandsläckare
✓ Brandfilt

Fia Jansson, fastighetsskötare på Rosavilla

Rondering hos hyresgäst
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Kontroll av brandsläckare

❄

❄ ❄
❄
Juligt godis

JULIGT GODIS

Ingen riktig jul utan eget julgodisbak?
Traditionerna ser olika ut och för säkerhets
skull så hjälper vi dig med några recept.

❄

❄

❄ ❄

Trillingnötter

Brända mandlar

Klassiska trillingnötter gör du enkelt
själv till jul. Rostade hasselnötter som
doppas tre och tre i smält choklad.
Snabbaste julgodiset!

Det är hur lätt som helst att göra
egna knapriga, sockersöta brända
mandlar! Här ett klassiskt recept
som passar fint som julgodis till
glöggmys, adventsfika eller på
självaste julafton.

Ingredienser
• Hasselnötter
• Mörk blockchoklad
Tillagningstid: 25 minuter
Ugnstemperatur: 200º | 30 stycken

Gör så här:
1. Rosta nötterna i ugn tills de fått färg,
cirka 10 minuter. Gnugga av skalen.
2. Bryt chokladen i mindre bitar.
Smält chokladen i en kastrull
över vattenbad eller i mikron.
Rör om då och då.
3. Blanda ner nötterna i chokladen
och rör om noga.
4. Lägg nötterna 3 och 3 på
bakplåtspapper. (Använd en
matsked att ta upp nötterna med.)
Låt stå svalt tills nötterna stelnat.
5. Smält resterande choklad och
doppa eller ringla chokladen
över nötterna. Lägg på
bakplåtspapper och låt stelna
i kylskåp. Förvara i kylskåp i
burk med tättslutande lock.

Ingredienser till ca 4 dl
• 2 dl sötmandel
• 3 dl florsocker
• 1 dl vatten
Tillagningstid: 60 minuter

Saffranskola
med havssalt

Gör julens godaste kola: smaksatt
med saffran och havssalt! Ett magiskt
gott julgodis som är enkelt att göra
och smakar sött, kryddigt och salt
på samma gång.

50 g smör
3 dl strösocker (3 dl motsv. ca 270 g)
3 dl vispgrädde
1.5 dl ljus sirap (1 1/2 dl motsv. ca 210 g)
2 förp. saffran (à 1/2 g)
1 - 2 tsk flingsalt

Gör så här:

Tillagningstid: 60 minuter

1. Rosta mandlarna i en
torr stekpanna.

Gör så här:

2. Koka upp vatten och socker
i en stor kastrull. Tillsätt mandlarna
och koka tills det sockrar sig.
Rör om hela tiden.
3. Häll ut mandlarna på ett
bakplåtspapper och låt svalna.

❄

1. Blanda alla ingredienser utom
saffran och flingsalt i en kastrull.
Koka upp och låt koka på medelvärme till 125 °C, det tar 25–30
minuter i en kastrull som mäter
ca 21 cm i diameter. Rör då och då.

2. Rör ner saffran. Häll kolasmeten i
en liten bakpappersklädd form, ca
15 x 20 cm (för 40 bitar). Strö över
flingsalt. Låt svalna i rumstemperatur.
3. Skär kolan i bitar. Förvara i
rumstemperatur i en lufttät burk med
bakplåtspapper mellan varje lager.

❄❄
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En annorlunda
jul i år!
■ I år blir julen lite annorlunda för alla och
många traditioner får skjutas upp till nästa år.
Vi kommer inte kunna ses som vi brukar
göra heller. Det positiva är att vi kanske får
tid över till annat. Här listar vi tips på några
saker du kan göra under julledigheten
MINDRE ROLIGA
Städa & organisera | Rensa förrådet, göra en
storstädning eller organisera skåp och garderober
AVSLAPPNANDE
Läs en bok | Låna på biblioteket, köp lokalt eller
fynda en bok på second hand
Lyssna på en podd | Finns hur många som helst
att lyssna på och alltid någon som kan passa dig.
Ta en promenad | Passa på att utforska din egen stad
och promenera någonstans där du aldrig tidigare varit.
Meditera eller gör yoga | På YouTube hittar du massor av
olika klasser, perfekt att passa på att testa för att må bättre.
I KÖKET
Lär dig baka bröd | Det finns mängder av goda recept
att hitta online eller har du något sparat recept som
du sneglat på många gånger? Nu har du tiden!
Laga mat från olika länder | Olika temakvällar hemma
där du lagar mat med inspiration från olika länder. Tänk så
mycket nya goda rätter du kan hitta!
SOCIALT
Spela sällskapsspel | Antingen med familjen eller ladda
ner ett spel på din telefon och spela mot nära och kära.
Facetime | Ring vänner och familj på Skype,
FaceTime eller via WhatsUp
Naturbingo | Gå på promenad och sätt samman lagom
kluriga och roliga frågor som ditt barn kan leta efter.
Spela kort | Finns mängder av olika kortspel
- Finns i sjön, Vändtia eller Sjuan.
LÄR DIG NÅGOT NYTT
Lär dig ett språk | Ladda ner Dualingo, Babel
eller något liknande och lär dig ett nytt språk
Träna hemifrån | Det finns otroligt många former av
träning att välja på och dessa hittar du på YouTube.
KREATIVT
Skanna gamla bilder | Har du bilder som ligger
och dammar. Skanna in dem via din telefon.
Ta upp en hobby | Det kanske är nu du kan börja
att teckna, sticka eller renovera möbler?
Plantera | Plantera växter, så frön. Det är så rofyllt
att sedan se dem växa! Byt sticklingar med andra!
Gör en fotobok | Passa på att göra en fotobok kring något
tema, kanske en resa du varit på eller en händelse.

Lägg ett pussel | Perfekt tid att pussla på, du har
tid och detta projekt kan pågå över en längre tid!
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Tänk om,
tänk nytt
■ För de allra flesta gäller att vi i år behöver
vara färre personer än vanligt som firar
jul tillsammans. Och det kommer att vara
annorlunda - kännas svårt och jobbigt.
DISKUTERA TILLSAMMANS vilka utmaningar som finns i

god tid och försök hitta ny lösningar på hur ni kan fira
tillsammans på bästa sätt. Kan vi dela upp oss lite mer
och fira julen över fler dagar (så att vi inte är så många
och lättare kan hålla avstånd)? Hur kan vi göra det?
Kan vi använda digitala plattformar som mobiler,
surfplattor och datorer mer? Bestäm tid när de som
inte finns i rummet kan koppla upp sig och ändå delta
en stund. Vid jullunchen eller vid paketutdelningen.
Det kanske inte känns och blir som vanligt, men det är
bättre än ingenting!
PLANERA ALLTID för minst två meters avstånd. Hur kan

vi mötas på ett säkrare sätt? Finns det personer som är
i riskgrupperna? Försök att planera in kortare möten och
träffar utomhus med mysiga filtar, sköna varma kläder,
en sprakande eldkorg att samlas runt, grilla korv och leka
lekar eller andra härliga aktiviteter.
GLÖM INTE att det här är en väldigt speciell jul och
försök att tänka framåt. Nästa jul kanske är mer
som vanligt. Vad kan vi annars fylla
julafton med? Umgås mer digitalt,
ta en sen filmkväll tillsammans,
ett varmt bad med tända ljus eller
något annat där du tar hand om
dig själv och som kan få tiden att
gå lite fortare.
ÄR MAN väldigt isolerad finns
flera hjälptelefoner dit man kan ringa.
De som svarar på hjälptelefonerna är
vana vid att hantera tunga historier
och olika känslolägen. De finns där
för att lyssna och stötta. Flera olika
volontärorganisationer har också
verksamheter med fokus på att minska
ensamheten (till exempel Äldrekontakt
och Frivilligcentralen). En del av deras
verksamhet sker på telefon eller via
digitala plattformar.

God, annorlunda jul

ANKARSRUM & EKHAGEN

Nytt centrum i Ankarsrum
Längs med Kungsvägen i Ankarsrum börjar ett nytt centrum ta form. Den nya livsmedelsaffären
som Coop ska hyra byggs för fullt och ska stå klar våren 2021.

Nytt centrum i Ankarsrum. Till vänster byggs den nya brandstationen och affärslokaler. Till höger byggs den nya Coop-butiken.

■ VÅREN 2021 är den nya Coop-butiken vara klar för inflyttning.
– Vi håller byggtiden och kommer vara klara runt påsk, säger
Pelle Svensson, fastighetsförvaltare på Bostadsbolaget. Coop är
angelägna att komma in i lokalerna så snabbt det går. När de
öppnar butiken är ännu så länge oklart.
Det är inte bara Coop som kommer finnas i den nya fastigheten
på Kungsvägen. Bankomaten och banken flyttar även in och det
kommer också finnas en kommunal Servicepunkt.

Ekhagen

– etapp 2

– Det är lite ovanligt att vi bygger en livsmedelsbutik men vi
behöver satsa för att kunna erbjuda bra service även i Ankarsrum.
Tillsammans med vårdcentralen, tandläkaren, pizzerian,
Servicepunkten och banken bildar den nya matbutiken ett
centrum, fortsätter Pelle.
I bankens gamla lokaler tvärs över vägen kommer en ny
brandstation och vagnhall byggas med plats för 3-4 brandfordon.

Anmäl
ditt
intresse!

I december startar uthyrningen av de
nya parhusen vid Ekhagen. Etapp 2 består
av 12 parhus med en oslagbar utsikt mot
naturen och havet, egen trädgård, inglasad
uteplats, golvvärme och carport.
■ LETAR DU efter ditt drömboende? Vid den lugna återvändsgatan längst ner mot skogen och Gudingen ligger etapp
2 av Bostadsbolagets nya bostäder vid Ekhagen. 12 parhus
på 87m² fördelat på 3 rum och kök planeras vara klara tredje
kvartalet 2021. För den som letar efter sitt drömboende är

Utsikt mot Gudingen från vardagsrum

det dags att anmäla sitt intresse. Uthyrningsprocessen startar
i december och beräknas vara klar straxt efter årskiftet.
– Våra nya enplans parhus är hyresrätter med hög standard
och ett verkligt unikt läge. Det här vill man inte missa. Är du
intresserad av att bo på Ekhagen ska du anmäla ditt intresse
så snart som möjligt. Det gör du på Min Sida på vår hemsida
eller så kontaktar du BoButiken. Det är alltid en bra idé att
vara anmäld till vår bostadskö. Det ökar chanserna att få
erbjudande om det perfekta boende för dig, säger Tony Ståhl
på BoButiken i Västervik.

Alla hus har egen trädgård och uteplats

Gör din intresseanmälan för Ekhagen, Etapp 2
■ Min Sida på www.bostadsbolaget.vastervik.se
eller kontakta BoButiken, tele. 0490-25 72 50,
e-post: bobutiken.bostadsbolaget@vastervik.se
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WA R M B A D H U S E T

Badkultur
På utsidan är det mesta sig likt. Men tittar man lite mer noga så ser man
att hela fasaden, fönstren och dörrarna är renoverade och nymålade.
Över entrédörren på det gamla varmbadhuset på Strömsholmen i Västervik
har texten Warmbadhus nyligen handmålats i tidsenlig stil. Precis som det
var en gång i tiden. På insidan av huset är inte mycket sig likt från tiden då
det var Turistbyrå och huset senast var öppet för allmänheten.
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WA R M B A D H U S E T

2.

”Man ska känna ett lugn och
inte ha för bråttom här.”

4.

1.

3.

Warmbadhuset
- en njutning
Invändigt tornar det tre våningar höga nya badpalatset
upp sig med fem olika badupplevelser. Projektet startade
redan 2018 är just nu inne på slutspurten. Miljöerna och
inredningen andas rustikt och genomtänkt. Det är vackert
in i minsta detalj. Från den stora spektakulära simbassängen
i mitten av huset till omklädningsrummens skoskåp i trä.

■ FÄRGER OCH MILJÖER har återskapats tillsammans med
Kalmar Läns Museum som rådgivare. Inget är lämnat åt slumpen.
Det gamla ikoniska varmbadhuset har sakta men säkert blivit
Slottsholmens Warmbadhus. En tillgänglig plats för alla där
badupplevelser står i fokus. Fem olika badupplevelser från olika
länder och kulturer står på menyn. Ungern, Österrike och
Turkiet är några länder som inspirerat det nya badhusets innehåll.
Och alla badupplevelser har också ett latinskt namn. Precis om i
antikens Rom.
– Idéen med Slottsholmens Warmbadhus är att det ska vara en
njutning, vardagslyx för alla. Slottsholmens Warmbadhus ska
vara tillgängligt för alla. Det är viktigt, säger Calle Hydbom
Ulvaeus när han visar oss runt bland hantverkare som jobbar
med sista finliret.
Projektet har dragit ut lite på tiden. Närmare bestämt 1,5 år.
Det gamla huset behövde andas ett tag när alla moderna
material togs bort på bland annat väggarna.

1. Detaljerna är lika viktiga som helheten
2. Det varma ”turkiska badet”
3. Calle Hydman Ulvaeus visar nya badhuset
4. Väggar av rosa tegelstensstora saltblock

– En del fukt hade samlats i dom tjocka stenväggarna genom
åren då täta väggmaterial hindrade kondensen att avdunsta.
Samtidigt är det väldigt viktigt att göra ett sånt här projekt helt
rätt från början. Vi vill skapa kvalitet från första våning och hela
vägen upp. Då är det ok om det tar tid, fortsätter Calle.
Fastigheten som nu helrenoveras ägs av TjustFastigheter Ab
men det är Slottsholmens Warmbadhus AB som bekostar
renoveringen av huset.
– Det har blivit ganska dyrt. Men det är det värt. Huset skall
hålla många år. Alla detaljer är noga utvalda och vi har gjort allt
väldigt anpassat och tillgängligt. Det finns hiss genom hela huset
och den stora bassängen har en särskild rullstolslift, berättar Calle.
Slottsholmens Warmbadhus har fem upplevelser från olika
badkulturer i Europa. Att gå igenom alla fem upplevelser beräknar
Calle tar cirka tre timmar, plus en timme för omklädning.
– Det är minst lika viktigt att omklädningsrummen är en del av
upplevelsen menar Calle och visar upp dom vackra klädskåpen på
bottenvåningen. Man ska känna ett lugn och inte ha för bråttom.
Det är en helhetsupplevelse med fokus på välmående.

BADUPPLEVELSERNA
Frigidarim | Kallbadet | ca 27° i vattentemperatur
Tepidarium | Ljumbadet | ca 50-60° | Fuktighet 50-60%
Caldarium | Varmbadet | ca 40° | Fuktighet 60-70%
Sudatorium | Svettbadet | ca 45-48° | Fuktighet 100%
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HÅLLBARHET

Källsortera
är normalt

Förra året producerade varje hushåll i Sverige i genomsnitt
467 kg avfall. Samtidigt har möjligheterna att sortera,
återvinna och återbruka avfall aldrig varit större.
■ Det som inte kan återvinnas eller återbrukas används som resurs för
bland annat fjärrvärme som skapar både energi och värmer upp våra
hus och varmvatten. Det vi skrapar av från tallriken och som kallas för
matavfall tas också tillvara och skapar förnyelsebar energi i form av
biogas som driver bilar, bussar och lastbilar.

FOSSILFRITT 2025
Bostadsbolaget har ett uppdrag (ägardirektiv)
att vara ledande inom kommunens olika bolag
(kommunkoncernen) när det gäller hållbarhet.
En tydlig och viktig del av hållbarhetsarbetet är
att minska miljöavtrycket och miljöpåverkan
till ett minimum.
– Att vara bäst på att återvinna, återbruka och
skapa energi av avfall är nyckeln till att lyckas.
Målet för Bostadsbolaget är att vara 100%
fossilfria redan 2025. Avfall är inte sopor, det
är en resurs, förklarar Bostadsbolagets
Hållbarhetscoach, Akko Karlsson.

SORTERING OCH ÅTERVINNING
– Västerviks kommun är väldigt bra på
avfallssortering och återvinning. Vi har en lång
tradition av att arbeta med avfallssortering i
kommunen som kommer av att vi var en
pilotkommun för avfallssortering redan i
mitten på 90-talet. Genom att återanvända
sparar vi resurser, säger Emma Axelsson,
avfallsingenjör på Västervik Miljö och Energi.
De flesta hushåll i kommunen har idag
möjlighet att sortera avfall och matavfall.
I större områden med hyresbostäder har det
tidigare varit lite svårare att erbjuda insamling
av matavfall.

Emma Axelsson, avfallsingenjör Västervik Miljö & Energi AB, Lisa Lönn Franzén, servicepersonal,
Målserums återvinningscentral och Akko Karlsson, Hållbarhetscoach Bostadsbolaget

TJ U S T VA L L E N

100% REDAN 2023
– Cirka 25% av alla Bostadsbolagets
hyresbostäder har idag inte möjlighet
att sortera matavfall. Senast 2023 ska
100% av alla våra hyresgäster kunna
sortera matavfall, berättar Akko.
– Källsortering är det normala idag
och dessutom så blir soptaxan lägre
om man sorterar matavfall. En ganska
bra morot för att återvinna mer och ta
till vara på resurserna maximalt, säger
Emma Axelsson.

Tjustvallen
- perfekt för vinteraktiviteter
I Gamleby finns de bästa förutsättningarna för vinteraktiviteter.
Bara det blir minusgrader vill säga. Tjustvallens fastighetsskötare
Markus Rosander väntar bara på kallare väder för att
kunna börja lägga is på den stora bandybanan.
Följ alltid
myndighete
rs/regioners
rekommend
ationer
och riktlinje
r gällande
Covid-19/Co
rona.

HJÄLPER GÄRNA TILL
Återvinningscentralerna i kommunen
är viktiga funktioner för att kommunens
innevånare ska kunna hjälpa till att
återvinna och återbruka.
– Sortering kan ibland vara lite klurigt.
Vi hjälper gärna till och berättar hur
man ska göra om man är osäker. Det är
väldigt häftigt att sortera avfall. Idag
återvinner och återbrukar vi mer än
någonsin. I princip kan vi återvinna
eller återbruka nästan allt. Det vi inte
kan återvinna skapar vi värme och
energi av genom bland annat fjärrvärme.
Tänk på framtiden! När du återvinner
något idag tänker du på framtiden,
säger Lisa Lönn Franzén, servicepersonal på Återvinningscentralen vid
Målserum i Västervik.

■ VILL MAN AKTIVERA SIG på vintern är Tjustvallen i Gamleby ett säkert kort.
Här finns riktigt bra möjligheter för hela familjen att åka skridskor, grilla korv, åka
pulka och mycket annat. Fatighetskötaren Markus Rosander längtar efter minusgrader
och att kunna erbjuda alla som vill en nyspolad skridskois.
– Hösten i år har varit riktigt varm. Förra året gick det jättebra. Då hade vi det kallt
på höstlovet med någon minusgrad på nätterna. Bandypremiären var den 8:e november.
Då hade Tjust Bandy bortamatch som tur var. Jag vet att det är fler orter som har svårt
att få till sin bandyis tidigt i år, berättar Markus Rosander.
När säsongen drar igång på allvar sysselsätter Tjustvallen tre personer som jobbar på
rullande schema för att hålla isen bra och se till att området är öppet för allmänheten.
– Alla vet kanske inte att isen på Tjustvallen är öppen
för allmänheten. Vi har några fasta tider på helgerna
och så fort det inte är match eller träning för Tjust
Bandy ser vi tll att hålla öppet för alla. Vilka tider
det är hittar du på Tjust Bandys hemsida eller på
kommunens hemsida. Vi gillar när det är fullt på
Tjustvallen så passa på i vinter att göra en utflykt
med hela familjen, avslutar Markus.
ALLMÄNHETENS TIDER PÅ TJUSTVALLEN:
Tjust Bandys hemsida: www.tjustbandy.se
Kommunens hemsida: www.vastervik.se

Markus Rosander,
fastighetsskötare på
Tjustvallen
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N YA S I M H A L L E N

Större och lokalbyggd

SIMHALL

Bostadsbolagets samordnare, Stefan Karlsson och Andreas Throzell
inspekterar hur arbetet med den nya simhallen utvecklas

Bygget av den nya simhallen vid Bökensved
i Västervik är i full gång. Målet är att bygga
en underhållsfri, effektiv och flexibel simhall
med minimal miljöpåverkan.

I första etappen byggs den nya delen med två bassänger som
sedan ska byggas ihop med den befintliga simhallen. I etapp
två, som ännu inte är bestämd, planeras det att renovera och
anpassa de gamla bassängerna. Hopptornet kommer att finnas
kvar, lovar Stefan.

■ PRECIS BAKOM den gamla, befintliga simhallen arbetas
det för fullt. Just nu gjuts grunden och stommen för de nya
större bassängerna. Vissa dagar gjuts det upp till 65
kubikmeter betong.

– Hoppdelen är en viktig del. Vi vet att just hoppdelen drar en
del besökare. Till och med från andra orter.

– Det är ganska svårt att bygga en simhall. Näst efter att
bygga kärnkraftverk är simhallar det svåraste att bygga.
Det krävs rätt tidplan, rätt material och rätt kompetens för
att resultatet ska bli bra, säger Stefan Karlsson som är en
av Bostadsbolagets två samordnare av projektet.
Så fort grunden är klar kommer prefabricerade, färdigbyggda väggelement av betong monteras för att skapa
själva stommen och skalet av byggnaden.

PROJEKTET HAR MÅNGA LOKALA leverantörer vilket är en
viktig målsättning för både Bostadsbolaget och beställlaren av
den nya simhallen, TjustFastigheter AB.

– Vi valde att dela upp projektet i mindre delar med Bostadsbolaget som samordnare. På så sätt blev det enklare för lokala
företag att vara med och lämna anbud på de olika momenten.
Det enda vi inte har lokalt är ett vattenreningsföretag. 80-90%
av företagen i det här projektet är lokala, avslutar Stefan.

– Prefabricerade element gör byggtiden kortare, vi får ett
tätt hus fortare och konstruktionen blir också underhållsfri.
I etapp 1 kommer det byggas två nya bassänger; En stor
simbassäng med måtten 25 x 21 meter för motionssimning
och tävlingar med 8 banor som är 2,5 meter breda.
Den bassängen kommer även få en utdragbar läktare
för publik vid tävlingar. Den andra bassängen som byggs
är en badlekmiljö med skärgårdstema på 50 kvadratmeter
för barn och familjer, berättar Stefan.
EN ANNAN VIKTIG DEL av den nya simhallen kommer att
vara det nya vattenreningssystemet. Systemet är ett trycksandfilter som kommer rena 210 kubikmeter vatten i timmen.
Reningssystemet har även egen vattenåtervinning och
kommer kunna återvinna 70% av det vatten simhallen
förbrukar vid bland annat rengöring.

Den nya simhallen byggs bakom den befintliga simhallen
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Full aktivitet

på Träffpunkten igen

Vårens och sommarens tydliga riktlinjer för att
umgås i riskgrupper lättade en tid under hösten.
Det var välkommet och efterlängtat för många.
■ RESTRIKTIONER OCH RIKTLINJER har ställt stora krav den
sociala sammanhållningen det senaste halvåret. Inte minst på
Trygghetsboendet vid Midgård. Genom nytänk och egna initiativ
av de boende har det ändå löst sig till det bästa. Även om alla
vill träffas mer och oftare. Susanne Steinvall, ansvarig för
Träffpunkten håller i dagens aktivitet mitt i den stora entrén
vid restaurangen på Midgård. Det är gymnastik och lokalen är full.
Elva sittande damer får det plats med säkert avstånd från
varandra. Alla är upprymda och glada.

Rolf Johansson, projektledare för nybyggnation i Gamleby

– Håll för öronen nu lite grand. För jag sjunger väldigt falskt,
utbrister Susanne med ett stort leende.

Ny hälsocentral
och särskilt boende
i Gamleby
En ny modern hälsocentral och ett nytt särskilt
boende ska byggas vid Åby Herrgård i Gamleby.
Inflyttning för verksamheterna planeras till
andra halvan 2023.
■ DEN NYA HÄLSOCENTRALEN och det särskilda boendet
kommer att byggas intill Trygghetsboendet vid Åby Herrgård.
Hälsocentralen kommer ersätta den befintliga vårdcentralen
och blir cirka 1 500 m² stor med bland annat ambulansintag,
akutmottagning och operationssal. Region Kalmar län är
hyresgäst av den nya hälsocentralen.
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Susanne leder gymnastiken och just till den här övningen
så ska alla sjunga med till rörelserna. Armtagen är stora och
entusiasmen är påtaglig. Gymnastiken är frivillig för alla.
Den är också efterlängtad så alla passar på att delta. Den utgör
ett viktigt avbrott i vardagen som krympt ner de sociala
kontakterna till ett minimum och en ofta närvarande oro.

Parallellt med hälsocentralen byggs det nya särskilda boendet
som ska ersätta Erneborg och Hagnäsgården. I det nya särskilda
boendet kommer det finnas 52 lägenheter fördelat på tre våningar.
Alla lägenheter kommer vara 35m² stora och ha inglasade
balkonger.
– Vi försöker bygga modernt och långsiktigt. säger Rolf Johansson,
projektledare på Bostadsbolaget. Ljusa lokaler med öppna ytor
som skapar mindre korridorskänsla. I lägenheterna kommer det
finnas tvättmaskin och torktumlare för att begränsa smittspridning.
Vi har ganska gott om plats utomhus och där planerar vi att
skapa en parkanläggning i anslutning till området.

– Det är svårt med allt man inte får göra. Man får hela tiden
tänkas sig för, säger Ingrid som är en av de boende på Midgårds
Trygghetsboende.
– Jag tycker det varit riktigt pyton, säger Margrit, en annan av
deltagarna på gymnastiken. Vi vill träffas och har arrangerat
egna träffar utöver aktiviteterna på tisdagar och torsdagar.
Under våren och sommaren har man kunnat samlas utomhus
men nu under den lite kallare hösten och kommande vintern
sker aktiviteterna inomhus. Det ställer högre krav på att alla
håller avstånd. En del av deltagarna är oroliga för corona, andra
är det inte. En sak är dock säker. Behovet av socialt umgänge är
efterlängtat och uppskattat av alla.
Obs! Reportaget gjordes i oktober 2020
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KORSORD - tävla och vinn!
KAN HA SINA
KAN BLI
ÖVER EGNA MIDDAGAR
TUSEN KORTLANDÅR
SPEL
TUNGA

BJUDNING
BLÅSA

UTAN DESSA INGA
POPCORN
KAN MAN KALLA
VET
DONJUAN?

VÄRMER
FRUSEN
KROPP

BRUGD

SKAKADE
HÄFTIGT

OXUDDE
1452

LILLA
GRÖNSAKEN

DENIM
KÄNNER
SIG
NERE
UNDER

FÖRDE
OVÄSEN
DELA
JÄMNT
SKAPLIG

ÄR PRIMADONNAAKTIGA
HJÄL- VÅR VILPER DA KISSE

ROSLAGSORT
FYKAT

JULVECKOR

INKOMSTKÄLLOR

BÄRREDSKAP

SLUTAT
FUNGERA

INHALERATS

SÅSADE
OCH
SPILLDE
NISCH

ULTIMATUM

VATTENDRAG

SPETSEN PÅ
SPETS
OSÄKER

UNDERGÅNG

FÖRBÄTTRAT

GAGE
BURFÅGEL

SKYDD
ANNA
NYMAN
BRYTER
ATLE

ÄR OBESLUTSAM
STURMUNDDRANGPERIODER

SOLGUD

BETESMARK

BUMS
SÄNDER
I ETERN

OLYCKA

INTE VI
VAR
HÄLSAD
I BÖN

GÅR
FÖRSIKTIGT

BESTRIDANDE

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

Skicka lösningen på korsordet
Namn
till oss senast 15 januari 2021.
Vi drar tre vinnare som får varsitt
presentkort till Västerviks Handel!
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Adress

Lösningen publiceras på vår hemsida
den 22 januari 2021. 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
Hemsida bostadsbolaget.vastervik.se
E-post bostadsbolaget@vastervik.se

Bobutik

Telefon
0490-25 72 00
Öppettider
mån-tors 8.00-16.00
fre 8.00-15.00
lunchstängt
12.00-13.00
Telefon
0490-25 72 50
Öppettider
mån-tis 10.00-18.00
ons-tors 10.00-16.00
fredag 10.00-13.00

Ansvarig utgivare
Susanne Vidvik
Idé, produktion & design
Everday.se
Foto
Nathalie Chavez, Everday.se
Texter
Everday och Annelie Wredberg
Tryck
Åtta 45

