
INFORMATION OCH INSPIRATION FRÅN BOSTADSBOLAGET

Vinter 2021

TRÄFFPUNKTEN

Skapar trygghet

Nya bostäder
i Ankarsrum
Tidigare asylboende byggs om 

Vill du måla om? 
Så fungerar det hyresgäststyrda underhållet



 

Sven-Åke Lindberg
VD

Ur Innehållet

4
5
8
9
10
12 Hemma hos Sofia och 

Andreas i Ekhagen

Var en god granne!

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

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

Hållbarhet

VDs ord:

Träffpunkten skapar 
trygghet

Nya särskilda boendet 
i startgropen

Periodiskt underhåll  
- så fungerar det

Ladda ner vår 
bostadsapp!

I N L E D N I N G

■ DET ÄR VIKTIGT för oss på Bostadsbolaget att leverera service med hög kvalitet. 
Vi vill överträffa våra kunders förväntningar. För att kunna göra det, måste vi ju 
faktiskt veta vad du och våra andra hyresgäster tycker är viktigt. Vi behöver veta 
vilka dina behov är och vilka förväntningar du har på oss. Genom kundmätningar, 
i boinflytandekommittén och i de möten våra fastighetsskötare och Bobutiken  
har med våra hyresgäster har vi genom åren försökt att få fram svar på det som  
är viktigt. Under 2022 har vi bestämt att vi ska jobba än mer kring dessa frågor. 
Kanske det blir just dig vi kontaktar för att se om du vill ingå i en så kallad 

”fokusgrupp”.

KUNDUNDERSÖKNINGARNA som vi gör årligen, visar både på vad våra 
hyresgäster tycker att vi gör bra och på sådant vi kan förbättra oss inom. Något 
som har blivit alltmer tydligt, är att ni tycker att vi kan bli bättre på att informera. 
Informera om sådant som berör just din bostad eller det hus du bor i, eller annat 
som Bostadsbolaget gör. Det har vi tagit till oss. Vi hoppas att du kommer att 
märka det under det närmaste året. Vi vill att du, dina grannar, politiker, 
företagare – ja, alla som finns inom kommunen, ska få en större inblick i vad  
vi som kommunalt bolag gör för att bidra till utvecklingen av Västervik.

VI ÄR ETT BOSTADSBOLAG som bryr sig om och vi vill jobba nära våra kunder. 
Det är en orsak till att vi har driftkontor ute i bostadsområdena. Förra året ställde 
vi frågan till våra medarbetare om vi gemensamt kunde bestämma vad vårt sätt att 
bemöta våra kunder skulle heta. ”Service från hjärtat” landade vi i och vår 
förhoppning är att vårt sätt att ge service från hjärtat ger dig livskvalitet varje dag.

JAG ÖNSKAR ER alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

» Vår förhoppning är att vårt 
sätt att ge service från hjärtat 
ger dig livskvalitet varje dag. «

Service från hjärtat
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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 

NOTISER BOBUTIKENS TELEFONTIDER
Måndag, Onsdag, Torsdag 08.00-16.00
Tisdag   08.00-18.00
Fredag     08.00-13.00

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

Nya öppet- & telefontider
Bobutiken anpassar sina öppet- och 
telefontider efter kundernas behov så  
att fler kan få hjälp. 

■ – VI HAR GJORT EN ANALYS av vår samlade statistik när 
vi har störst efterfrågan på service i Bobutiken och via telefon. 
Merparten av våra kunders samtal till oss i olika frågor sker på 
förmiddagen samtidigt som de allra flesta besök i butiken sker 
på eftermiddagen. Att göra en anpassning efter våra kunders 
behov känns helt naturligt, säger Catrin Nilsson på Bobutiken 
vid Spötorget i Västervik.

DE NYA ÖPPETTIDERNA för fysiska besök i Bobutiken är:

Måndagar, onsdagar och torsdagar:  13.00-16.00 
Tisdagar 13.00-18.00 
Fredagar 10.00-13.00

Bobutiken tar emot samtal från klockan 08.00 alla dagar.  
Det går även bra att boka en tid för besök under andra tider än 
ovan angivna.

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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G A M L E B Y

Utanför vardagsrumsfönstret i den moderna trerummaren vid 
trygghetsboendet i Gamleby går en grupp skolelever precis förbi. 
I den randiga soffan sitter Berndt och berättar om förra veckans 
spontana kvartersträff bakom huset.

Träffpunkten 
skapar trygghet

”Aktiviteterna är till för  
alla som vill komma.  
Inte bara för de som  

bor i Bostadsbolagets 
trygghetsboenden. Det är 

bara att komma hit.”
SUSANNE STEINVALL
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■ – HÄROMDAGEN, NÄR DET var så fint väder, gick jag ut och 
satte mig på parkbänken bakom huset. Efter ett tag kom en 
gammal kamrat förbi på cykel och började småprata. Sedan kom 
ytterligare en person som vi kände från trygghetsboendet och 
plötsligt var vi säkert sex-sju stycken som umgicks spontant.  
Det är härligt och en stor trygghet. Jag trivs jättebra här,  
förklarar Berndt.

Berndt och hans hustru Inger flyttade till trygghetsboendet i 
Gamleby december 2019. Innan hade de bott på Tallgatan  
sedan 1962. Huset byggde de själva och blev klart samtidigt  
som vattentornet. 

– Vi var och köpte huset nere i Gullringen. Vi var några stycken 
som gick ihop och köpte var sitt hus så vi kunde få ett bättre pris, 
berättar Berndt. De branta backarna i kvarteret och trapporna 
gjorde till slut valet att flytta lite enklare. 

IDAG BOR BERNDT ENSAM efter att hustrun Inger gick bort. 
Den stora rymliga trerummaren är trivsamt inredd och på 
väggarna hänger fotografier. På bordet intill soffan står en stor 
vacker palettbladsblomma.

– Jag har inte direkt några gröna fingrar men jag gör så gott  
jag kan, säger Berndt och ler.

Den främsta orsaken till att Berndt trivs så bra på 
trygghetsboendet är gemenskapen och tryggheten.  
Framför allt är det träffarna på Träffpunkten som gör att han trivs 
säger Berndt. Och närheten till Gamleby centrum. Varje vecka 
ordnar Susanne Steinvall på Träffpunkten två träffar i Gamleby 
Herrgård för alla seniorer som vill komma.

– Aktiviteterna är till för alla som vill komma. Inte bara för de 
som bor i Bostadsbolagets trygghetsboenden. Det är bara att 
komma hit. Måndagar klockan 10 och onsdagar klockan 14.30 
ses vi, förklarar Susanne. 

IDAG ÄR DET SEX SENIORER i herrgårdens stora sal  
på bottenvåningen. På schemat står det femkamp.  
Susanne förklarar momenten för deltagarna. 

– Susanne är härlig! Hon är så omtyckt av alla. Träffpunkten 
betyder jättemycket för mig. Vi träffas och gör roliga saker 
tillsammans, berättar Katarina, en av dagens deltagare.

Nu tryter tålamodet och alla vill starta femkampen.  
Susanne sätter igång första grenen som är att med så få  
slag som möjligt slå i en 2-tums spik med en hammare.

– 35 slag ropar Susanne! Man måste chansa lite och slå hårt 
och våga missa säger någon. 6 slag, 12 slag, 12 slag,  
13 slag. Till sist är det bara Sivert kvar. Han missar några  
gånger för mycket och Inger kammar hem segern med 6 slag.

FEMKAMPEN FORTSÄTTER och skratten följer med oss ut när  
vi stänger dörren. Träffpunkten är till för alla som vill komma. 
Man måste inte ens vara 65 år hade ju Susanne sagt.

– Jag funderar på att vara med på nästa femkamp. 6 slag borde 
man kunna slå tänker jag.

G A M L E B Y

TRYGGHETSBOENDE 65+

Ett trygghetsboende är en vanlig lägenhet 
med hög tillgänglighet för dig som vill ha extra 
trygghet, bekvämlighet och möjlighet till 
gemenskap i vardagen. Gemenskap skapar 
ofta trygghet och är grunden till det vi kallar 
trygghetsboende. Minst en i hushållet måste 
ha fyllt 65 år. Trygghetsboende ska inte 
sammanblandas med särskilt boende - de  
som exempelvis vill ha hemtjänst får själva  
ta kontakt med kommunens äldreomsorg.

Trygghetsboenden finns på Långrevsgatan, 
Midgård 1 och Rosavilla i Västervik och på 
Västerviksvägen 6 i Gamleby.

Det är samma bostadskö till trygghetsboende 
som till vanligt boende. Via vår hemsida kan du 
ställa dig i bostadskö och samla köpoäng: 
www.bostadsbolaget.vastervik.se/Mina-sidor.

Femkamp på trygghetsboendet i Gamleby.

Tryggheten och gemenskapen gör att Berndt trivs så bra.

Måndagar och onsdagar anordnas aktiviteter på 
Träffpunkten i Gamleby där alla är välkomna!
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H Å L L B A R H E T

SE ÖVER DITT
elavtal!
■ ELPRISERNA har senaste 
tiden varit väldigt skiftande  
och vissa perioder dyrare än 
aldrig förr. Vill du få en bättre 
balans på dina elkostnader är 
det en bra idé att jämföra priser 
mellan olika elleverantörer. 

Elpriser anges lite olika och  
ofta får du inte hela kostnaden 
angivet när du söker på 
leverantörernas hemsidor.  
Tänk på att det inte bara  
är priset per förbrukad 
kilowattimme som är en 
kostnad utan även andra 
avgifter som t. ex. elnätavgift. 

Att teckna ett fastprisavtal kan 
många gånger vara en bra idé 
då du i förväg vet hur mycket 
elen kommer att kosta. 

Det finns flera olika hemsidor 
för jämförelse av elavtal.  
Idag kan du även välja miljö- 
och klimatsmarta alternativ  
till låg kostnad.

Påsar ökar 
trivseln
■ IBLAND ÄR DE ENKLASTE IDÉERNA DE MEST LYCKADE! Under en tid klagade 
många hyresgäster på Långrevsgatan på att hundägare inte plockade upp sitt hundbajs. 
Marina Jakobsson, en av bostadsområdets fastighetsskötare hittade en enkel men  
väl fungerande lösning genom att sätta upp hållare för gratis hundbajspåsar.  
Problemet med hundbajset minimerades fort och idag är det inget problem  
längre i bostadsområdet. 

– Jag tänkte tvärtom. Istället för att sätta upp skyltar och tjata så erbjöd vi en lösning 
direkt för problemet. Hundägarna verkade förstå att vi ville lösa problemet och att vi 
också ville hjälpa till utan förmaningar och förbud, förklarar Marina.

Kolonilotter 
trendar!
■ INTRESSET FÖR ODLING var rekord- 
stort för kolonilotterna på Markörgatan. 
Alla lotterna blev tecknad fort och 
intresset för att skapa fler möjligheter  
att odla själv på andra platser är stort.  
Just nu är en intresseanmälan ute för 
Gamleby för att fånga upp intresset. 
Kolonilotterna har blivit sociala 
samlingsplatser på Markörgatan och 
skapar större sammanhållning. Är du 
intresserade av en egen kolonilott i 
Gamleby ska du prata med din 
fastighetsskötare så kan hen hjälpa  
dig med intresseanmälan. 

Vi minimerar
skador 
■ KLIMATETS PÅVERKAN har de 
senaste åren skapat fler perioder  
av extremväder. Att förebygga möjliga 
skador och identifiera risker för 
extremväder som till exempel 
översvämningar är ett pågående arbete 
som Bostadsbolaget gör tillsammans 
med Västervik Miljö och Energi. Framför 
allt går arbetet ut på att analysera hur 
gatumiljöer ser ut för att kunna motverka 
exempelvis översvämningar i bland annat 
källare och källarplan.

Bra hemförsäkring 
skapar trygghet
■ BOR DU LÄGENHET måste du ha  
en hemförsäkring. Att teckna en bra 
privat hemförsäkring för din lägenhet kan 
göra stor skillnad om något händer.  
En privat hemförsäkring ersätter lösöre 
(möbler, det du förvarar i köksskåpen och 
garderober, prydnadsföremål, lampor, 
böcker med mera) i bostaden. Var noga 
när du väljer hemförsäkring så den även 
omfattar det du förvarar i förråd.
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H Å L L B A R H E T

■ VARJE ÅR ANVÄNDS stora mängder 
med miljöfarliga kemikalier i våra hushåll. 
Bland annat tvätt-och sköljmedel som 
innehåller många miljöskadliga 
ingredienser. Genom att använda tvätt- och 
sköljmedel som är skonsamma mot miljön 
minskar utsläppen av farliga kemikalier.  
Vid tvättstugorna på Långrevsgatan har 
man tagit steget längre och installerat 
självdoserande tvättmaskiner. Tvättmedlet 
som används i tvättmaskinerna är gratis för 
användarna och miljövänligt.

– Dosering är en bov i dramat. De flesta 
överdoserar mängden tvätt- och sköljmedel 
vilket leder till onödigt användande av 
miljöfarliga kemikalier. Genom att installera 
självdoserande tvättmaskiner gör vi inte 
bara en insats för miljön utan också för 
våra hyresgästers plånbok genom att det är 
kostnadsfritt, berättar Marina Jakobsson, 
fastighetsskötare på Långrevsgatan  
i Västervik. 

EN ANNAN FÖRDEL med miljövänliga 
tvättmedel är att de minimerar problemen 
för allergiker som inte tål starkt 
parfymerade tvätt- och sköljmedel. 
Automatsystemet minimerar även onödiga 
förpackningar vilket är en annan miljövinst. 

– Den enda nackdel vi upplever med 
självdoserande tvättmaskiner är att andra 
tvättmedel används trots allt, vilket leder 
till att maskinerna går sönder och slits 
fortare. Samtidigt förlorar vi en stor del av 
miljövinsten med fel dosering och att inte 
enbart miljövänliga tvättmedel i används.  
Vi har inte varit riktigt tydliga med hur de 
självdoserande tvättmaskiner fungerar så vi 
gör en insats nu med bättre och tydligare 
information i tvättstugorna hur de ska 
användas. Det är smart med självdoserande 
tvättmaskiner - både för miljön och 
plånboken. Nu ska vi se till att alla får rätt 
och tydlig information, förklarar Marina.

Cirkulärt i Ankarsrum
■ ATT BYGGA FÖR FRAMTIDEN betyder inte bara robusta lösningar som kräver 
lite underhåll och är energisnåla. Genom att bygga hus som kan förädlas eller  
anpassas till andra användningsområden beroende på efterfrågan är både cirkulärt 
och framtidssmart. De bostäder som byggdes i Ankarsrum som var anpassade till 
kortare boenden för asylsökande byggs nu om till för att passa långsiktigt boende. 
Bland annat skapas enskilda utemiljöer och en annan layout i parhusen. Tidigare har 
Kvännarenskolan i Västervik konverterats till bostäder med stor framgång efter att 
Ljungbergaskolan stod klar. I framtiden kommer fler hus byggas som är mer 
anpassningsbara för olika behov och ändamål.

Minimerad miljöpåverkan genom 
självdoserande 
tvättmaskiner

Läs mer om de nya bostäderna i Ankarsrum på sida 14!

”Tvättmedlet  
är gratis och 
doseras av 
tvättmaskinen 
automatiskt”
MARINA JAKOBSSON
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G A M L E B Y

■ – RIVNINGEN ÄR KLAR och slutbesiktningen av den är genomförd. 
Just nu väntar vi på att upphandlingen skall bli klar för så vi kan sätta 
igång att bygga, säger projektledaren David Högström på Bostadsbolaget.

DET ÄR MYCKET som händer i Gamleby. Nedanför det planerade 
särskilda boendet ska även en toppmodern vårdcentral byggas. 
Huvudleden genom Gamleby är snart klar och tidigare har nya 
Åbyängskolan och trygghetsboendet byggts.

– Det nya särskilda boendet kommer ha 52 lägenheter och ska ersätta 
de två nuvarande särskilda boendena i Gamleby. Just nu siktar vi på att 
kunna vara inflyttningsklara tredje kvartalet 2023, berättar David och 
visar var den inglasade förbindelsegången mellan trygghetsboendet och 
det nya särskilda boendet kommer vara.

Nya särskilda boendet 
i startgropen
Allt är planerat och bygglovet är godkänt 
sedan i somras för det nya särskilda 
boendet i Gamleby. Just nu är det en stor 
inhängnad grop som är kvar sedan rivning 
av den gamla skolan.

Projektledare David Högström står 
på platsen där det nya särskilda 
boendet i Gamleby ska byggas.
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S T Ö R N I N G A R

■ ATT VARA EN GOD GRANNE innebär oftast att ta hänsyn 
men också att visa tolerans. Bor man nära varandra i ett 
hyreshus kan det uppstå störningar som man själv tycker  
är jobbiga. Vill man ha lugnt och tyst samtidigt som grannen 
gillar att lyssna på lite hög musik blir det lätt problem. 
Därför finns det ordningsregler som alla ska följa för att ta 
hänsyn och visa tolerans. Man kan inte förvänta sig att 
barnfamiljen på våningen ovanför ska vara knäpp tysta. 
Hyreslagen reglerar vad som gäller och hyresvärden tar  
fram riktlinjer och ordningsregler som gäller där man bor.

MEN VAD ÄR EN STÖRNING och när ska man kontakta sin 
fastighetsskötare för att få hjälp? Först och främst ska man 
alltid om det är möjligt prata med sin granne och berätta hur 
man upplever störningen. Ofta är det enklare att prata med 
varandra direkt och förklara. Om det inte löser problemet 
ska man kontakta sin fastighetsskötare. Vad som är en 
störning och vad man anses acceptera som exempelvis  
ljud från grannen vet fastighetsskötaren.

– Många eldar upp sig i onödan och väntar för länge innan 
de säger till oss fastighetsskötare. Då har problemet vuxit sig 
större än vad det behöver vara. Vi tar alla på allvar om hur 
de upplever situationen. Det är individuellt vad man tycker 
är en störning och viktigt att någon lyssnar och är opartisk, 
berättar Peter Björk, fastighetsskötare på Långrevsgatan.

SOM HYRESGÄST är du inte bara ansvarig för att du själv 
visar hänsyn till dina grannar och följer ordningsreglerna. 
Du är även ansvarig för dina gäster och besökare. 

– En viktig sak man måste komma ihåg är att lite ljud och 
störningar förekommer när man bor i ett flerbostadshus  
med grannar. Och att alla är olika och upplever olika.  
Det som en upplever som en störning kanske en annan 
tycker är helt ok. Allt börjar och slutar med att visa hänsyn, 
säger Maya Falk, bosocial samordnare på Bostadsbolaget.

God granne?!
I ett hyreshus bor det oftast flera personer än en. Vanligtvis är det flera lägenheter och olika 
sammansättningar av människor som bor där. Barnfamiljer, singelhushåll, ett äldre par, två 
kompisar eller kanske en student. Alla är olika och har olika vanor. För att kunna bo tillsammans 
och att alla kan trivas krävs några saker. Hänsyn, tolerans och kommunikation till exempel.

NÅGRA ORDNINGSREGLER:

• Ta hänsyn till dina grannar, speciellt klockan 
22.00-06.00 då de flesta människor vill sova.

• Undvik att utföra arbeten eller aktiviteter som kan 
vara störande för grannarna, som att spela hög 
musik eller ha för hög volym på radio/tv. Även hög-
ljudda diskussioner och rop hörs mer än du tror. 
Andra aktiviteter som kan anses störande för dina 
grannar är att spela instrument, tvätta sent på 
kvällen eller att duscha nattetid.

• Skaka eller piska mattor på angivna platser.  
Det är inte tillåtet på balkongen.

•  Håll alla husdjur kopplade inom bostadsområdet.

• Undvik att ventilera lägenheten genom att ställa 
upp dörren till trapphus eller korridor. Det är bättre 
att använda dina egna fönster eller balkongdörr.

• Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong eller 
fönster eftersom det drar till sig skadedjur.

• Berätta att du ska ha fest för dina grannar ett par 
dagar i förväg. Då är det lättare att ha överseende 
med skratt och musik.

Vid allvarliga störningar efter kontorstid  
(nätter/helger) ska störningsjouren kontaktas på 
telefon: 0470-13278

Vid brott och andra akuta händelser som kräver polis, 
ambulans eller brandkår ska du alltid larma 112.

Du hittar alla ordningsregler på vår 
hemsida. Scanna qr-koden med din 
mobiltelefon för att hitta rätt sida.
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■ DET PLANERADE UNDERHÅLLET kan till exempel omfatta 
fasader, dörrar, fönster, parkering, tvättstugor, trapphus eller tak. 
Dessa underhåll planeras noga utifrån behovet och det är 
fastighetsskötaren och fastighetsförvaltaren som avgör vad  
och när underhållet skall göras. 

Andra delar som ingår i det planerade underhållet är periodiska 
underhåll i bostaden som exempelvis kylar och frysar, spis, fläkt 
och tvättmaskiner. Även golv, köksluckor och köksbänkar omfattas 
av det periodiska underhållet. Med periodiskt underhåll menas  
att en kyl eller frys har en beräknad livslängd, hur länge den  
ska fungera. En kyl eller frys beräknas hålla i 17 år. När det gått  
17 år från installation av en kyl eller frys byts den ut. Vid vissa 
tillfällen med väldigt lite slitage eller användande kan det göras en 
bedömningen att den inte ska bytas ut just då, utan att den kan 
fungera i några år till.

KOSTNADEN FÖR DET periodiska underhållet är inräknat i hyran. 
Det innebär att hyran inte går upp när spisen eller köksfläkten  
byts ut. Samma sak gäller för köksluckor, golv eller andra delar som 
omfattas av det periodiska underhållet. Om en spis eller fläkt går 
sönder och behöver bytas ut i förtid eller kräver reparation kostar 
det inget extra. Samma hyra som innan!

En annan del av bostädernas underhåll är det hyresgäststyrda 
underhållet. Bland annat omfattas alla ytskikt (ej badrum eller 
våtutrymmen) av det hyresgäststyrda underhållet som till exempel 
tapeter och målning. Där ser den uppskattade livslängden lite 
annorlunda ut. Var 13:e år har hyresgästen rätt att få nya tapeter 
eller ommålat. Man kan avstå från det underhållet om man vill 
behålla de tapeter man redan har och då får man istället en 
hyresrabatt. Precis som med det planerade periodiska underhållet 
påverkas inte hyran uppåt av underhållet utan är inräknat i hyran. 

VILL HYRESGÄSTEN BYTA YTSKIKT under pågående period går 
det bra och då betalar man enbart mellanskillnaden som uppstår  
av ett tidigarelagt underhåll. Exempel;

Om du vill byta tapeter efter 10 år sedan förra hyresgäststyrda 
underhållet betalar du mellanskillnaden för de tre år som var  
kvar på perioden. Ofta blir kostanden väldigt låg och påverkar 
hyran marginellt.

Hyresgästen kan även få andra åtgärder utförda utöver det 
planerade underhållet och det hyresgäststyrda underhållet som till 
exempel högre standard i lägenheten genom nya köksluckor, golv, 
köksbänkar eller göra andra tillval till bostaden. Fastighetsägaren 
och våra byggnadsregler avgör om åtgärderna kan utföras och en ny 
hyra beräknas då utifrån den totala kostnaden fördelat på den 
beräknade livslängden. Ofta blir det en väldigt låg månadskostnad 
för att till exempel byta köksluckor eller golv. 

INTERVALLER FÖR BYTEN 

AV VITVAROR I BOSTADEN:

Kyl eller frys: 17 år

Spis: 20 år

Köksfläkt: 17 år

Tvättmaskin: 20 år

U N D E R H Å L L

10 år 13 år

Hyresgästen betalar 
mellanskillnaden.

Hyresvärden målar
eller tapetserar.

Hyresvärden målar
eller tapetserar.

Hyran blir inte högre 
när du får nya tapeter!

Alla Bostadsbolagets lägenheter omfattas av två typer av underhåll;  
det yttre planerade underhållet och det hyresgäststyrda underhållet.

BOSTADSBOLAGET MÅLAR 

ELLER TAPETSERAR

PLANERAT PERIODISKT 

UNDERHÅLL

DU BETALAR MELLAN-

SKILLNADEN OM DU VILL BYTA 

TAPETER TIDIGARE ÄN 13 ÅR
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Bobutikens
vanligaste frågor

VAD GÄLLER NÄR JAG SÄGER UPP  

MIN LÄGENHET?

En av de vanligaste frågorna Bobutiken får är 
vad som gäller när man säger upp sin lägenhet. 
Normalt har alla hyresgäster 3 kalendermånaders 
uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas alltid 
från den sista dagen i månaden, oavsett när i 
månaden du säger upp ditt kontrakt. För att 
planera din avflyttning på bästa sätt bör du säga 
upp din lägenhet i god tid.

Uppsägningen skall vara skriftlig via e-post  
eller brev. Du kan även säga upp ditt hyresavtal 
på Mina Sidor på vår hemsida,  
www.bostadsbolaget.vastervik.se, med hjälp  
av BankID.

Det går också bra att säga upp lägenhet innan 
det är 3 månader kvar tills du ska flytta ut.  
Vet du att du ska byta bostad om 6 månader 
kan du säga upp din lägenhet 6 månader  
innan du flyttar. Låter det krångligt? Vi har  
gjort ett exempel så du vet när du ska säga 
upp din lägenhet:

EXEMPEL: Du har fått en ny bostad som du 
ska flytta in i den 1 december. För att du ska 
slippa betala dubbla hyror måste du säga  
upp din lägenhet senast den 31 augusti  
eller tidigare. Säger du upp din lägenhet  
efter den 31 augusti är uppsägningstiden slut 
den 1 januari. Då får du dubbla hyror under  
en månad. Var noga och planera så tjänar  
du många tusenlappar på att inte betala  
onödiga hyror. 

Du måste var utflyttad senast klockan 10.00 på 
avflyttningsdagen om det är en vardag.  
Är avflyttningsdagen på en helg har du fram till 
klockan 10.00 nästkommande vardag på dig att 
flytta ut. 

Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägningstid.

Har du några frågor kring uppsägningstid  
eller avflyttning - kontakta Bobutiken!

VA N L I G A  F R Å G O R

HUR BEHÅLLER JAG MINA  

POÄNG I BOSTADSKÖN?
Du behåller dina poäng i bostadskön 
genom att uppdatera din köplats på Mina 
sidor på vår hemsida, www.bostadsbolaget.
vastervik.se eller på vår Bostadsapp. Viktig att 
komma ihåg: Du behöver förnya din köplats minst 
en gång om året för att behålla din poäng. När du loggar  
in på Mina Sidor uppdateras din köplats automatiskt.  
Den europeiska dataskyddslagen, GDPR förhindrar oss från att 
automatiskt spara dina uppgifter längre än ett år i ett register 
utan att du själv uppdaterar att du vill behålla din plats. 

NÄR FÖRLORAR JAG MINA POÄNG I BOSTADSKÖN?
Du förlorar dina poäng i bostadskön när du:
• Byter bostad till en annan av Bostadsbolagets lägenheter
• Flyttar från din lägenhet hos Bostadsbolaget
• Inte uppdaterar din köplats på Mina sidor

HUR GAMMAL MÅSTE JAG VARA FÖR ATT STÄLLA  

MIG I BOSTADSKÖ?
För att ställa dig i vår bostadskö måste du vara minst 16 år.  
Du kan teckna hyresavtal med oss när du fyllt 18 år.

HUR VET JAG HUR MÅNGA POÄNG I BOSTADSKÖN JAG HAR?
Vill du veta hur många poäng du har i bostadskön så loggar du in 
på Mina sidor på vår hemsida, www.bostadsbolaget.vastervik.se 
eller på vår Bostadsapp. 

VILKEN PLATS HAR JAG I BOSTADSKÖN?
Din plats i bostadskön påverkas av hur många som gör en 
intresseanmälan för en specifik bostad. Det betyder att du  
kan få olika placeringar beroende på hur många som gör en 
intresseanmälan och hur många poäng de har.

Det är antalet köpoäng som avgör vem som får den lediga 
bostaden. Den som har flest köpoäng och har gjort en 
intresseanmälan erbjuds bostaden när intresseanmälningstiden 
gått ut.

Ladda ner vår app genom att scanna 
qr-koden med din mobiltelefon.  
Eller sök på "Bostadsbolaget Västervik" 
där du laddar ner appar.
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H E M M A  H O S

Med havet
som utsikt

Brevlådorna står prydligt på rad och i fönstren ser det redan 
hemtrevligt ut. Det är ett tag sedan de nya parhusen vid 
Ekhagen i Västervik blev klara och de första hyresgästerna 
flyttade in. I oktober flyttade de flesta in men några hade 
mer bråttom än andra att flytta in. 
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H E M M A  H O S

■ – VI FLYTTADE IN så fort vi kunde, 
redan helgen innan första oktober, 
säger Sofia Eriksson.

Sofia och Andreas Eriksson 
chansade när de gjorde en 
intresseanmälan för de nya bostäderna 
vid Ekhagen. Intresset var stort och de 
hamnade oturligt nog precis utanför 
listan på de som fick möjlighet att 
flytta in. Men plötsligt blev ett av 
parhusen lediga. Någon hade hoppat 
av och de stod på tur i kön.

– Vilken glädje vi kände. Vi ville ju 
verkligen bo där. Så vi sa ja direkt, 
fortsätter Sofia.

PARHUSEN LIGGER I en lätt böj vid 
ett av golfbanans hål med fantastiskt 
fin utsikt över Gudingen. Att de bor 
med naturen inpå knuten är verkligen 
inte en överdrift.

– En fantastisk grej är havet. Det 
ändrar färg hela tiden. Från mörkt, 
mörkt blått till nästan vitt. Det beror 
på ljuset. Vi upptäcker saker i naturen 
och omgivningen hela tiden. Havet är 
en grej. En trollskog och en liten 
strand har vi också upptäckt. Vi 
brukar ofta gå dit med vårt barnbarn, 
berättar Sofia.

– Vi gillar verkligen vårt nya boende. 
Här stannar vi! Det är ett 
bekymmersfritt boende, verkligen. 
Och genomtänkta lägenheter med  
hög standard. En liten grej vi gillar 

särskilt mycket är de små spotlightsen 
i fönstren. Och att all fast belysning är 
dimbar, säger Andreas när han visar 
runt i lägenheten.

JA, UTSIKTEN ÄR FANTASTISK. 
Området vid Ekhagen är under 
utveckling fortfarande men det märks 
inte vid de nya parhusen. En bit 
ovanför Sofia och Andreas hus ligger 
också Bostadsbolagets första nya 
bostadsområde vid Ekhagen.  
På baksidan av lägenheten ligger gräset 
grönt och uteplatserna är färdiga.  
En del av uteplatsen är inglasad och 
har blivit Sofias frukostfavoritställe.

– Vi har det bättre nu. Mer utomhus. 
Innan bodde vi mitt i stan på 
Båtsmansgatan och då blev det inte 
lika naturligt att bara ta på sig 
gummistövlarna och traska ut. 
Närheten till Gränsö är också ett plus. 
Där går vi ofta, bubblar Sofia. 

DET MÄRKS ATT DE TRIVS. De har 
även varit med och påverkat en del av 
valen i parhuset. Badkar i badrummet 
istället för dusch, lite större stenbelagd 
uteplats och en laddbox för elbilen  
till exempel. 

– Det enda negativa jag kan komma 
på är att det blivit längre till 
padelträningen, säger Andreas och ler. 
Men det är ju överkomligt med tanke 
på hur bra vi fått det.

”Det är ett 
bekymmersfritt 
boende, verkligen. 
Och genomtänkta 
lägenheter med  
hög standard.”
ANDREAS ERIKSSON

Andreas och Sofia  trivs i sin nya lägenhet.

"Vi upptäcker saker i naturen och 
omgivningen hela tiden", berättar Sofia
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A N K A R S R U M

Varje år genomför Bostadsbolaget en 
stor kundundersökning. En tredjedel av 
alla hyresgäster får möjligheten att 
delta i undersökningen per år och cirka 
70% av de tillfrågade svarar på enkäten.

■ – VI BÖRJADE att använda kundundersökningar 
2009 för att konkret få reda på hur vi kan utvecklas 
och bli bättre som hyresvärd för våra hyresgäster. 
Att så många som 70% av de tillfrågade svarar på vår 
enkätundersökning är ett jättebra resultat och 
ganska högt i jämförelse med andra allmännyttiga 
bostadsbolag. Det är vi väldigt glada för. Det ger oss 
bättre möjligheter att göra förbättringar som våra 
hyresgäster verkligen vill, säger Susanne Vidvik, 
marknadschef på Bostadsbolaget.

UNDERSÖKNINGENS RESULTAT analyseras noga 
och utifrån varje driftsområde skapas en tydlig 
handlingsplan för att genomföra förbättringar. 

– Vår kundundersökning fokuserar på mjuka 
frågor som bland annat trygghet och att det är rent 
och snyggt. Svaren och kommentarerna varierar 
från olika bostadsområden vilket gör att vi kan göra 
ganska precisa förbättringar för varje enskilt område. 
En fråga kan vara viktig i ett område och i ett  
annat område kanske den inte är aktuell alls,  
fortsätter Susanne.

– Vissa frågor kan vara viktiga för alla tillfrågade  
i enkäten.Till exempel att alla hyresgäster vill ha 
mycket information från oss som hyresvärd.  
Då ser vi över hela vår kommunikation och gör fler 
förbättringar i våra olika kanaler - trapphusblad,  
vår hemsida och på våra sociala medier, 
 förklarar Susanne.

Kundundersökning

■ PARHUSEN BYGGDES ursprungligen för att möta 
Migrationsverkets behov av bostäder och kommer nu att få 
bland annat förbättrad planlösning och egna uteplatser.

– Det här är ett jättespännande projekt för Ankarsrum.  
Det centrala läget i Ankarsrum med gångavstånd till det 
mesta och naturen inpå knuten gör parhusen på Tjustvägen 
till väldigt attraktiva bostäder. När parhusen har byggts om 
finns det åtta toppenbra boenden som passar många.  
Inte minst äldre som kanske vill sälja sitt hus och få ett 
praktiskt och bekvämt boende, säger Pelle Svensson  
på Bostadsbolaget.

FÖRUTOM EN FÖRÄNDRAD planlösning kommer 
bostäderna få helt nya ytskikt och kök, egna uteplatser och 
trädgårdar som utformas tillsammans med hyresgästen. 

– När det gäller trädgårdarna finns möjlighet att vara med 
och påverka utformning som hyresgäst. Vi kommer också att 
försöka få till en inglasad uteplats om bygglovet tillåter det. 
Parhusen får också en ny entré, som en klassisk farstukvist, 
fortsätter Pelle Svensson.

PARHUSEN PÅ TJUSTVÄGEN består av fyra huskroppar med 
två bostäder i varje. Totalt åtta lägenheter. Lägenheterna är 
1-plans med väl tilltagna badrum, generösa utemöjligheter 
och kommer vara cirka 84 kvadratmeter stora. De nya 
lägenheterna planeras att vara klara under 2022.

ÄR DU INTRESSERAD av att bo på Tjustvägen  
i Ankarsrum? Håll utkik efter intresseanmälan på 
Bostadsbolagets hemsida och sociala medier.

Det tidigare asylboendet på Tjustvägen  
i Ankarsrum byggs om och anpassas till  
nya bostäder.

NYA BOSTÄDER I
Ankarsrum

Var med och 
påverka!
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E K H A G E N

Invigning på Ekhagen
Under oktober invigdes den andra etappen, Frögatan, ute på Ekhagen. Frögatan består 

av tolv lägenheter som är fördelade på sex parhus. Bostadsbolagets ordförande  
Ruth Piatek-Wallin klippte bandet tillsammans med förvaltaren Mattias Pettersson. 

Invigningen avslutades med en trevlig lunch som restaurangskolan arrangerat.  
En väldigt lyckad dag med god mat och trevliga hyresgäster!

Restaurangskolan serverade gulaschsoppa.

Ruth Piatek-Wallin klippte bandet 
tillsammans med Mattias Pettersson. 
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Spötorget 1 | Box 502 | 593 25 Västervik

Telefon 0490-25 72 00

Hemsida bostadsbolaget.vastervik.se

E-post bostadsbolaget@vastervik.se

Kontor Tel: 0490-25 72 00

 Öppettider 
 mån-tors 08-16
 fredagar 08-15
 lunchstängt
 12-13

Bobutik Tel: 0490-25 72 50

 Öppettider 
 måndagar 13-16
 tisdagar 13-18
 onsdagar 13-16 
 torsdagar 13-16 
 fredagar 10-13

Ansvarig utgivare
Susanne Vidvik

Idé, produktion & design
Everday.se

Foto
Nathalie Chavez, Everday.se

Texter
Everday och Annelie Wredberg

Tryck
Åtta 45

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

Namn

Adress

Lösningen publiceras på vår hemsida 
den 14 januari 2022. Vinnarna
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.

VINN!VINN! 

KORSORD - tävla och vinn!

Skicka lösningen på korsordet 
till oss senast 9 januari 2022. 
Vi drar tre vinnare som får varsitt 
presentkort till Västerviks Handel!

Presentkort 
värde 300 kr
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