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INFORMATION OCH INSPIRATION FRÅN BOSTADSBOLAGET

TRÄFFPUNKTEN

En viktig verksamhet

Dags för HLU?

Håll koll på när det är dags
för renovering i din lägenhet!

FAMILJEN HAMILTON

Bor i en idyll!

INLEDNING

VDs ord:

Med hållbarhet I TANKEN
KOMMUNENS POLITIKER HAR gett oss
och de andra kommunala bolagen ett särskilt
ansvar att leda Västervik kommun i en mer hållbar
riktning. Det här är en viktig markering från våra
politiker eftersom kommunens bolag påverkar många
människors liv och livsmiljö. Begreppet hållbarhet
kan låta som en klyscha men om man bryter ned
det så blir det tydligt. Social hållbarhet handlar
exempelvis om att vi ska se till att våra hyresgäster
har inflytande över sitt boende. Det betyder också
att vi ser till att Västervik har boenden som är
tillgängliga för äldre och för människor med svag
ekonomi. Ekonomisk hållbarhet handlar om att
vi ska ha en stabil ekonomi som gör det möjligt att
arbeta för samhällsnyttan. Vi underhåller våra
fastigheter ordentligt så att de håller länge och vi
jagar inte snabba vinster. Ekologisk hållbarhet
handlar om miljö och klimat. Bostadsbolaget är
med i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ där
många bostadsföretag enats om två mål som ska
vara uppfyllda 2030; att minska bolagets energiförbrukning med 30 procent och att bli helt fossilbränslefria. Vi jobbar också med att rensa bort
onödiga kemikalier ur vår vardag, att vattna med
sjövatten istället för dricksvatten och att välja bra
material till våra fastigheter. Häromveckan blev
Bostadsbolaget Kranmärkt vilket betyder att vi
lovar att inte använda flaskvatten i vår verksamhet
eftersom förpackat vatten kräver tillverkning och

Ur Innehållet

4
6
7
8
9
12

Hemma hos familjen
Hamilton
Byggprojekt i Didrikslund
och Gamleby
Restaurangskolan på
gymnasiet

“Bostadsbolaget är med i Sveriges
Allmännyttas Klimatinitiativ där
många bostadsföretag enats om
två mål som ska vara
uppfyllda 2030;
att minska bolagets
energiförbrukning med
30 procent och att bli
helt fossilbränslefria.”
tunga transporter och orsakar
onödiga utsläpp och avfall. Det
handlar kort sagt om en mängd
olika hållbara val som vi gör i
vardagen och mitt mål är att
bolagets verksamhet ska genomsyras av ett hållbart tänkande.
Jag önskar er en riktigt God Jul
och ett hållbart Gott nytt År!
Sven-Åke Lindberg
VD

Ladda ner vår

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

Full fart på Midgård

• Göra felanmälan
• Se avtal/avier

Turistattraktionen
Aspagården
En levande Träffpunkt
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• Söka lägenhet
• Se dina köpoäng

A K T U E L LT

NOTISER

BOBUTIKENS ÖPPETIDER
Måndag - Tisdag		
Onsdag - Torsdag		
Fredag 		

10.00-18.00
10.00-16.00
10.00-13.00

Oväntat besök?
Hoppsan, där ringde svärmor och tänkte komma hit till helgen. Vad gör du då?
Bäddar i badrummet? Nej, självklart bokar du någon av Bostadsbolagets
gästlägenheter. Svärmor är väl värd det allra bästa, eller hur?
SOM HYRESGÄST med lägenhetskontrakt hos Bostadsbolaget har
du möjlighet att hyra en möblerad lägenhet om det skulle dyka upp
gäster som behöver en sängplats, eller rättare sagt 4 sängplatser som varje
gästlägenhet innehåller. Det enda du behöver göra är att slå en signal till
Bobutiken och hoppas på att just den lägenheten där du bor är ledig.

FAKTA - GÄSTLÄGENHETER
Gästlägenheterna finns på…
VÄSTERVIK:
Markörgatan 24 B
		
Midgård 9 A
		Långrevsgatan 26
		
Gösta Bernhards Gata 1 B
		
Nedre Norrbackagatan 1

NÅGRA SAKER DU SKA TÄNKA PÅ ÄR FÖLJANDE:
• Lägenheten får hyras max 3 nätter.

• Du kan bara boka max 3 månader i förväg.
• Utnyttja din bokning innan du bokar på nytt.
• Djur/rökfria lägenheter.

GAMLEBY:

Bondevägen 2 C

• Städa lägenheten ordentligt innan dina gäster lämnar den. Annars
tillkommer kostnad för detta.

ÖVERUM:

Prästgårdsgatan 1 B

ANKARSRUM:

Vikingvägen 1

Lägenheten kostar från och med den 1 januari nästa år 200:-/natt och
kostnaden hamnar på din hyresavi.

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.
BETALSÄTT
Tänk på att du kan betala din hyra på ett smidigt sätt via autogiro
eller e-faktura. Mer information hittar du på vår hemsida.

BOSTADSKÖ
I Västervik är det stor efterfrågan på hyresrätter och vi har en
kötid i genomsnitt på tre år. Nu kan du som fyllt 16 år ställa dig i
vår bostadskö för att samla poäng inför framtiden. För att behålla
din plats i kön måste du logga in på Mina sidor minst en gång var
tolfte månad annars tas du bort från vår kö och förlorar dina
köpoäng. Du är själv ansvarig för att hålla dina kontaktuppgifter
uppdaterade.
FELANMÄLAN
En felanmälan gör du per telefon till ditt driftkontor eller till vår
Bobutik 0490-25 72 50 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
larmtjänst på telefon 0470-132 78.
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HEMMA HOS

Familjen Hamilton trivs i sin nybyggda fyrarummare
med utsikt över både havet och skogen.

Familjen Hamilton
bor i en idyll!
Tallskog och hav. Utsikten från lägenheten på Vallmogatan i Ekhagen är magnifik.
Ett nytt fräscht boende med naturen inpå knuten. Ett paradis för familjen Hamilton.
“Ja, läget lockade verkligen när vi bestämde oss för att flytta hit” säger pappa Niklas
och får medhåll från resten av familjen.
FRUKOSTDAGS FÖR familjen
Hamilton betyder att de alla fyra
samlas vid köksbordet. Dagen till ära
bjuds det på scones och barnen Isabelle
och Vincent låter sig väl smaka.
– Mer smör, utbrister Isabelle!
Hunden Sansa, som är en finsk
lapphund, intar sin plats vid sidan av
bordet i hopp om att en och annan smula
ska trilla hennes väg.
Köket och vardagsrummet i familjens
nybyggda fyrarummare har en öppen
planlösning, fint ljusinsläpp och utsikt
över både havet och tallskogen.
– Det är skönt att bo nära naturen,
konstaterar mamma Eva. Det finns gott om
fina promenadstigar här i området och
barnen har gott om kompisar i närområdet.
Isabelle och Vincent har sedan
inflyttningen i början av september fått
en ny fritidssysselsättning.
– Golfbollar, skriker de i kör!
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Närheten till Ekhagens golfbana gör att
en och annan golfboll förirrar sig in i
tallskogen och barnen är snabba på att
plocka upp dem.

CYKELAVSTÅND
Och på tal om golf har även den välskötta
gräsmattan utanför det lilla huset kommit
väl till pass.

– De har verkligen fastnat för golf och
puttar hej vilt, konstaterar Niklas när han
hejar på Vincent som verkligen visar
framfötterna när han slår storasyster i en
improviserad puttävling.
Men trots att Ekhagen ligger en bit
utanför centrala Västervik så upplever
inte familjen att avståndet är ett problem.
– Egentligen är det inte så långt och jag
cyklar lätt in till jobbet på Bredgatan på en
kvart, konstaterar Niklas som jobbar som
butikschef på secondhandbutiken Trippolo.
Innan familjen flyttade till Ekhagen
bodde de i en fyra på Markörgatan.
– Vi trivdes jättebra där också, men att
få bo i en helt nyproducerad lägenhet
med närheten till naturen gjorde att vi
inte tvekade en sekund när erbjudandet
dök upp, menar Eva. Här är det perfekt
för barnen att växa upp. Här kan de bygga
kojor, mata fåglarna nere vid kanalen och
få så mycket frisk luft de vill.

HEMMA HOS

“Att få bo i en helt
nyproducerad lägenhet
med närheten till naturen
gjorde att vi inte tvekade
en sekund när
erbjudandet dök upp”
EVA HAMILTON

Barnen Isabelle och Vincent har
gott om kompisar i närområdet.
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DIDRIKSLUND & GAMLEBY

Stort intresse för

Didrikslund

Nu står det första huset för boende på Västerviks högsta
punkt klart. Didrikslund väntar in sina första hyresgäster,
men redan nu är intresset stort för de nästa två etapperna.
“Jättekul att så många visat intresse” menar Catrin Nilsson
på Bobutiken.
SAMMANLAGT KOMMER DET att byggas 50 lägenheter på
Didrikslund, fördelade på två loftgångshus och ett femvåningshus.
Lägenheternas storlek sträcker sig från två rum och kök
(65 - 67 kvadratmeter) till tre rum och kök (78-80 kvadratmeter).
Samtliga lägenheter kommer att vara utrustade med förråd samt
balkong eller uteplats, dessutom finns det hiss i alla hus.
– Nu sker inflyttningen i det första loftgångshuset, berättar Catrin.
14 trerumslägenheter på mellan 78 och 80 kvadratmeter.
Härnäst är det etapp två som står på tur, ett femvåningshus med
20 lägenheter. Inflyttning där kommer att ske i november 2020 och
det verkar som en god idé att (redan) nu anmäla sitt intresse.
Slutligen så handlar det om etapp tre med ytterligare 16 lägenheter
som kommer stå inflyttningsklara i maj 2021.
Asta Jansson ser fram emot
att flytta in i sin nya lägenhet.

Gamleby blomstrar
Nu står den första etappen av Bostadsbolagets satsning i Gamleby klar: ett trygghetsboende
med 20 lägenheter. Suget har varit stort och alla lägenheterna är redan uthyrda.
DÄR DEN GAMLA ÅBYSKOLAN stod
stoltserar nu ett boende för de familjer där
åtminstone en har fyllt 65. När hela projektet
väl är klart kommer det i anslutning till
trygghetsboendet även finnas ett särskilt boende
samt en toppmodern hälsocentral.
– Samvaro, rekreation och måltid är de tre
ledorden, berättar Bostadsbolagets Rolf
Johansson och hintar därmed också om att det
kommer finnas gemensamhetslokaler i området.
Men innan allt står klart, detaljplanearbetet
pågår just nu, så finns gemensamhetslokalerna i
Åby herrgård som ligger 80 meter från
lägenheterna. I dessa lokaler ryms idag också
både bibliotek och fritidsgård.
– På Åby herrgård finns det personal varje
vardag, berättar Rolf. Vissa tider kommer
Susanne Steinvall, Bostadsbolaget att vara där
för att aktivera hyresgästerna och finnas till för
att skapa den trygghet som ett trygghetsboende
handlar om.
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GYMNASIET

Full aktivitet råder på restaurangskolan
på Västerviks Gymnasium.

Mat för ALLA
På restaurangskolan i Västervik står glädjen högt i tak. Nya lokaler, fullt med glada
elever och dessutom fullbokat så fort det bjuds till bord. “Julborden var fullbokade
redan i augusti” berättar Ing-Marie Rais som är en av lärarna på skolan.
EN DOFT AV NYLAGAD MAT sprider sig på
restaurangskolan i Västervik. Full aktivitet råder i
köket och i matsalen sitter det en handfull elever och går
igenom hur serveringen ska gå till när det kvällen efter ska
öppnas upp för allmänheten.
– Hur var det nu med dryckespaketet? frågar Ing-Marie Rais.
– Öl eller vin, både med och utan alkohol, svarar Simon
Nyström som är en av de eleverna som skall vara med och
jobba medan han stoppar kylen full med lättöl.
Det är mycket att tänka på och det kan dessutom vara
lite krångligt att komma ihåg vad de franska vinerna heter,
och hur namnen på dem uttalas.
FULLSATT
Samtidigt jobbas det på för fullt med att preparera för
morgondagens efterrätter i köket. Kort sagt så har varenda
en av de inblandade eleverna fullt upp.
– Det är väldigt uppskattat när vi har öppet för
allmänheten, berättar Ing-Marie. Både på kvällar och när
det är öppet för lunch.
Sammanlagt är det upp emot 40 elever på restaurangskolan och Ing-Marie Rais och hennes fyra kollegor är mer
än nöjda med de nya lokalerna som ligger i anslutning till

“Det är väldigt uppskattat
när vi har öppet för
allmänheten, både på
kvällar och när det är
öppet för lunch!”
ING-MARIE RAIS

Västerviks gymnasium.
– Vi trivs verkligen här och närheten till resten av skolan
underlättar för både oss och eleverna. Att vi nu dessutom
får fördelen att ha alla våra lokaler på ett och samma
våningsplan underlättar.
Restaurangskolan slog upp portarna i sina nya lokaler i
januari i år och den nya matsalen dit allmänheten bjuds in
rymmer 60 personer.
– Så det märks verkligen när det är fullsatt. Då är det full
fart, konstaterar Ing-Marie medan hon ger eleverna råd och
tips om serveringen.
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MIDGÅRD

Full fart på Midgård
Västerviks bästa pizza varje dag och raggmunk varje onsdag! Livet kan
väl knappast bli bättre än så? Sedan augusti är det Jacob som driver Restaurang
Smak på Midgård. “Vi satsar stenhårt på flera fronter och har öppet från lunch till
kväll varje dag”, konstaterar en nöjd krögare.
DET DOFTAR UNDERBART när man
kommer in på Smak. Bakom disken jobbar
Jacob och hans personal på för glatta livet så att
dagens lunch ska bli klar i tid. Dagen till ära så bjuds
det på pasta med oxfilé. Det går också välja Dagens
sallad och över 60 olika pizzor.
– Här ska finnas något som passar alla, konstaterar
Jacob som varit krögare i Västervik i snart 30 år.
Till maten ingår salladsbuffé, bröd, dryck, kaffe
och kaka. Risken att gå härifrån hungrig är med
andra ord minimal.
– Vi kommer också att satsa på catering till företag
och privatpersoner i Västervik, berättar Jacob. Vi har
precis köpt en bil för att underlätta utkörningen av
allt från pizzor till specialbeställningar.
Som en extra fördel för boende just på Midgård
meddelar Jacob att utkörningen av mat för dem
är gratis. Idéerna sinar aldrig, Jakob har fler saker
på gång.
– Jag vill se min restaurang som en mötesplats där
man kan landa, ta en kopp kaffe och macka och
prata lite med sin granne, avslutar Jacob leende.

FIXAR ALLT
I en annan del av entrén till Midgårds trygghetsboende ligger Salong Style. Där huserar Zainab
och sonen Alan, båda med en gedigen erfarenhet
inom frisöryrket.
– Jag sköter kvinnornas hår och Alan koncentrerar
sig på skägg och manliga frisyrer, säger Zainab med
ett leende.
Nu är det 4 år sedan hon kom från Syrien till
Sverige och 15 år sedan hon började sin karriär
inom yrket.
– Jag gör allt från vanliga klippningar till färgningar
och slingor, berättar hon.
Något som är speciellt för Salong Style är att
Zainab erbjuder sina kvinnliga, muslimska kunder
klippning i avskildhet. Något som verkar mycket
uppskattat.
Arbetsveckan är lång för mor och son. Salongen är
öppen mellan 10 och 18 på vardagar och mellan 10
och 15 på lördagar.
– På söndagarna är jag ledig, det kan behövas,
avslutar Zainab med ett skratt.

I samma hus driver Zainab salongen
Style tillsammans med sin son.

Jacob driver Restaurang Smak
på Midgård.

Bostadsbladet 8

A S PAG Å R D E N

Värdefullt

turistmål

Vid Sankta Gertruds kyrka i Västervik ligger
Aspagården. En unik byggnad där både hus och
gård är K-märkta. Där huserar konstnären Kerstin
Åhlin och i år firar hon 50 år som konstnär. ”Jag
kom hit 1969 och med åren har Aspagården blivit
en riktig turistattraktion”, konstaterar hon.
BÅDE GLÄDJE OCH KREATIVITET står högt i tak på
Aspagården, men knappast de som besöker den.
180 centimeter från golv till tak gör att de allra flesta får böja sig
ordentligt när de ska äntra Kerstins verkstad och butik.
– Enligt många, både Västerviksbor och utomsocknes experter,
så byggdes huset i början av 1600-talet, berättar Kerstin som
med åren blivit en riktig expert på Aspagården och dess historia.
Byggnaden består av två våningar som var och en rymmer en
kammare och en så kallad storstuga. I ett litet hus bredvid ligger
köket med sin stora öppna spis där det förr i tiden lagades mat
över öppen eld.
– Det var faktiskt jordgolv i köket ända fram till 1973,
säger 50-årsjubilaren.
K-MÄRKT
Och även om husen behållit sin gammeldags charm så finns det
både el och vatten.
– Det fanns det inte när jag flyttade in min verksamhet här,
berättar Kerstin. Men nu har Bostadsbolaget varit här och
elsäkrat husen på nytt. Det känns tryggt.
Men att göra renoveringar och ändringar på Aspagården är
inte det lättaste.
– Eftersom det hela är K-märkt så måste det alltid finnas
tillstånd från Länsstyrelsen, berättar Mattias Pettersson från
Bostadsbolaget. Lite krångligt kan det tyckas, men det är ju för
att vi ska bevara byggnaderna och gården på ett så bra sätt som
möjligt. Det här är en värdefull pärla för Västervik.
Att Aspagården genom åren blivit ett populärt besöksmål är
något Kerstin Åhlin är glad för.
– Det har varit viktigt för mig att låta människor få ta del av
husets historia och jag känner att jag kan göra dem glada och
intresserade med mina berättelser.

”Jag kom hit 1969 och med
åren har Aspagården blivit
en riktig turistattraktion”
KERSTIN ÅHLIN
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G AT U KO N S T

Färgglada

Västervik

Gatukonstfestivalen gjorde verkligen succé i Västervik.
Lovorden haglar över projektledaren Albin Wiberg. “Det känns
skönt nu när allt är klart och vi kan konstatera att Bank! Street
Art Festival blev precis så bra som vi hade hoppats på.”
DET VAR I DECEMBER 2018 som Albin fick en förfrågan att dra i
trådarna till en ny festival som skulle rikta in sig på gatukonst. Albin, som
själv är konstnär, började nysta i alla kontakter och kunde till slut ställa upp en
otroligt begåvad och meriterad konstnärstrupp som skulle pryda bland annat
fasader och kabelskåp i Västerviks centrum.
– Sammanlagt blev det uppemot 50 konstverk, konstaterar han stolt bara några
minuter innan han ska in på ett möte där budgeten för hela projektet skall
redovisas. Vi klarade det och lyckades få ihop allt!
För Bostadsbolagets räkning så dök frågan upp i vintras om de kunde upplåta
några fasader.
– Det är inte det lättaste att upplåta offentliga fasader till gatukonst, konstaterar
Mats Ekelid på Bostadsbolaget. Men med gemensamma krafter och en nyfikenhet
på vart det skulle sluta så hittade vi två fasader som passade perfekt som canvas
för konstnärerna.
LYCKAT KONCEPT
Två fasader på Ellen Key-skolan bidrog Bostadsbolaget med.
– Vi sponsrade med färg, byggnadsställningar och liftar, fyller Mats i.
Resultatet kan du idag njuta av när du promenerar förbi skolan. På ena gaveln
har den spanska konstnären Lula Goce signerat med sitt namn och det är
verkligen ett konstverk som tar andan ur sin betraktare. Lite längre upp längs
med Kvarngatan breder den svenske konstnären Tim Timmeys fantasifulla verk ut
sig. Även det en upplevelse utöver det vanliga.
– Fastighetsägarna som ställt upp har varit avgörande för festivalen, konstaterar
Albin Wiberg. Festivalen har också lockat till sig många människor som vi aldrig
annars ser på konstutställningar. Det tyder på att det är ett lyckat koncept och jag
hoppas att vi kan göra om det här igen!

Albin Wiberg, projektledare
för Bank! Street Art Festival.
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HÅLLBARHET

Jonas Ålstam, Akko Karlsson
och Thomas Carlsson.

Siktet är inställt
Utan hyresgästerna blir det svårt för Bostadsbolaget. Utan Bostadsbolaget
blir det svårt för hyresgästerna. Att skapa ett hållbart boende är en sak som
måste göras gemensamt. “Vi satsar på att vara helt fossilfria 2030”, berättar
Bostadsbolagets hållbarhetscoach Akko Karlsson.
VISST HAR DU HÖRT ORDET
HÅLLBARHET? Ett ord i tiden
skulle man väl kunna säga. Ett viktigt
ord som handlar om att ta hand om den
jord vi har och att lämna efter oss en
värld som inte är på väg att gå under.
Bor du i lägenhet tillhör du per automatik några av de största miljöhjältarna.
– Att bo i lägenhet lämnar mindre
klimatavtryck än att bo i villa,
konstaterar Akko. Bostadsbolaget i
Västervik har redan kommit en bra bit på
vägen när det handlar om hållbarhet.
– All vår el är miljömärkt och redan nu
är uppvärmningen av våra fastigheter till
95 % fossilfri, berättar Bostadsbolagets
säljare/uthyrare Jonas Ålstam.
LÅNGSIKTIGT FÖRVALTANDE
Enligt Jonas handlar det om tre ben som
hållbarheten ska stå på: ekonomisk,
social och ekologisk.
– Vi gör årligen en kundundersökning
som är ett väldigt starkt verktyg i vårt
hållbarhetsarbete, det ger oss chansen
att ta till vara på hyresgästernas
värdefulla åsikter.
Bostadsbolaget är ett av de

6 enkla

Hållbarhetsråd
i vardagen
1. Byt till LED-lampa nästa gång
din glödlampa går sönder.
2. Stäng av vattnet under tiden
du borstar tänderna.
3. Om din WC eller kranar läcker
vatten kontakta ditt driftkontor.

4. Sortera ditt hushållsavfall i
möjligaste mån.
5. Om du tycker att det är för varmt
i din bostad så kan du reglera
värmen i stället för att vädra.
6. Ställ en kanna med vatten i
kylen så slipper du ”spola”
fram kallvatten.

kommunala bolagen i Västervik som har
fått i uppdrag att bli ledande när det
kommer till hållbarhet.
– I mångt och mycket utgår det från att
hyresgästerna trivs och känner sig trygga
i sitt boende, menar bolagets bosociala
samordnare Thomas Carlsson. Men för
att de ska trivas och ta sitt ansvar måste
vi också göra vårt jobb och investera i
deras boende. Det kan handla om allt
från att fixa bättre ytterbelysning till att
göra en tvättstuga mer tillgänglig, trygg
och miljövänlig.
Och för att hyresgästerna ska trivas så
arbetar Bostadsbolaget också med ett
långsiktigt förvaltande.
– Vi genomför regelbundet så kallat
periodiskt underhåll och våra
fastighetsskötare ronderar ständigt i vårt
bestånd för att i ett tidigt skede kunna
åtgärda fel som i slutänden kan bli dyrt
för både oss, miljön och i slutänden
hyresgästen, säger Jonas Ålstam.
– Tycker folk om att bo hos oss får vi
hög beläggning, det i sin tur ger god
ekonomi och resulterar i ett hållbart
hållbarhetstänk, avslutar Thomas.
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TRÄFFPUNKTEN

En levande träffpunkt
Högt till tak brukar det heta. På träffpunkten Nätet är det högt till tak i dubbel
bemärkelse. Både i diskussionen mellan deltagarna och i den underbart smyckade
lokalen på Långrevsgatan. Det här är verkligen en träffpunkt att trivas på.
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TRÄFFPUNKTEN

SUSANNE STEINVALL som är ansvarig för
träffpunkterna ligger verkligen inte på latsidan. En
halvtimme innan dagens samling på Nätet så är hon i full
gång med att preparera och förbereda för dagens pysselstund.
– Jag har precis varit iväg och köpt lite extra material och
ett par geringssågar så att de kan tillverka egna små
sjömärken, berättar hon.
När klockan passerat 13 så börjar deltagarna att anlända,
alla ute i god tid för att inte missa något. En efter en slår de
sig ner vid långbordet i Nätets matsal. Ett bord som nu
dignar av pysselsaker.
– Här kan de klä stora tändsticksaskar med vackra tapeter,
göra egna sjömärken och annat som kan pryda deras hem,
berättar Susanne och ser till att de som vill får lägga vantarna
på både verktyg och material för att komma igång ordentligt.
Susanne är ansvarig för flera träffpunkter och är ett
välbekant ansikte bland de äldre. Det märks att hon är
uppskattad och samtalen som förs vid bordet vittnar om att
det hon gör är viktigt.
– Det här är en fantastisk chans för oss att komma ut och
träffa andra, berättar en av deltagarna som med geringssågen
i högsta hugg ger sig på kampen med ett blivande sjömärke.

Pysseldags för deltagarna under dagens
träffpunktssamling på Nätet.

UTFLYKTER
I dagsläget ansvarar Susanne Steinvall för tre träffpunkter:
Nätet, Midgård 1 och Tre Bröder.
– Efter årsskiftet kommer verksamheten på Tre Bröder att
flyttas till Johannesdal, berättar hon. I nuläget är det inte
klart i vilken lokal verksamheten ska vara. En ny Träffpunkt
kommer att öppnas i Gamleby i början av nästa år.
Något som är gemensamt för alla träffpunkterna är att
det övervägande är kvinnor som deltar.
– Men här på Nätet kommer det en hel del män också,
konstaterar Susanne.
Aktiviteterna är många och sträcker sig från pubkvällar
med quiz till dagens pysselstund med handarbete och
enklare former av träslöjd.
– Ibland gör vi lite längre utflykter också, berättar Susanne.
Vi har till exempel gjort en dagsutflykt som började i
Stensjöby och fortsatte via Figeholm och Skurö gårdsbutik.
Aktiviteterna på träffpunkterna är alltid till självkostnadspris.
– Det är så vi får det hela att gå runt, säger Susanne
samtidigt som hon inspekterar en vacker tändsticksask
som en av deltagarna skapat.
Stämningen stiger vid långbordet och det känns
verkligen att den här verksamheten är viktig, något som
alla deltagare ser fram emot. Både män och kvinnor.
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HLU

Håll koll på när det är dags för omtapetsering
i din lägenhet på “Mina Sidor”.

Håll dig uppdaterad
Nu drar det ihop sig till HLU. HLU? Men vad är nu det, undrar du. “Hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll”, svarar Tony Ståhl från Bobutiken. HLU innebär att du som
hyresgäst har möjlighet att vara med och påverka ditt boende. Du får välja tapeter
när det är dags för omtapetsering av din lägenhet.
JA, EFTER EN SÅDAN INLEDNING så kanske du
undrar hur du ska kunna hålla reda på när underhållet
ska göras? Lugn i stormen, det ordnar Bostadsbolaget.
– Vi skickar varje år ut information om vad som är på gång
när det gäller HLU, berättar Tony och hans kollega Catrin
fyller i:
– Nu mera skickas den här informationen endast ut
digitalt. Det betyder att du kan se informationen i datorn på
”Mina sidor”. I och med omläggningen till digital information
sparar Bostadsbolaget inte bara på miljön i och med en
lägre förbrukning av papper. Nej, informationen blir också
mer direkt och ett litet pling i mobilen kanske kan bli lite
mer påtagligt än ett brev i brevlådan.
RABATT ELLER RENOVERING?
När det kommer till HLU för kommande år så har varje
hyresgäst fram till den sista januari på sig att göra sitt val.
Bostadsbladet 14

– I informationen som gått ut ser alla hyresgäster vad som
är aktuellt för just deras lägenhet och de kan välja om de
vill få till exempel nya tapeter eller skjuta på det och få en
hyresrabatt, berättar Tony. Lockar hyresrabatten så behöver
de inte göra något och rabatten dyker upp på hyresavin.
Om du som hyresgäst istället väljer att få omtapetserat
och målat så är det bara att begära det direkt på
”Mina sidor”, sedan kommer Bostadsbolaget att inom ett år
genomföra renoveringen.
– Glöm inte att se till att vi har aktuella kontaktuppgifter
till dig, påminner Tony. På så sätt vet du att du får informationen direkt när vi släpper den. Kontaktuppgifterna kan du
uppdatera på ”Mina sidor” som du hittar på
bostadsbolaget.vastervik.se.
Skulle det vara så att du inte har tillgång till en dator så
går det självklart att vända sig till respektive driftkontor och
fastighetsskötare så står de till din tjänst.

TIPS

Rätt kille

Ny på
jobbet!

på rätt plats

Tidigare harvade han runt på vägarna i Kalmar län som servicetekniker inom radio och
TV-branschen. Nu har Jörgen Rengren hittat
hem i sin roll som fastighetsskötare på
Bostadsbolaget. “Ett sådant här jobb skulle
alla ha!”
DET MÄRKS ATT JÖRGEN trivs i sin nya roll som
fastighetsskötare. Han verkar naturligt stöpt i sina
arbetskläder och möter varje hyresgäst med ett leende och
en glad hälsning.
– Det är en av de stora fördelarna med jobbet, menar han,
att få träffa så mycket trevliga människor och få chansen
att hjälpa dem i sin vardag.
Jörgen och hans kollegor på Markörgatan trivs i sitt
område och med sina hyresgäster.
– Vi sköter oss själva och skapar möjligheter utefter den
budget vi fått, berättar han innan han rycker ut på
tjänstemopeden för att hjälpa en av hyresgästerna.
ETT LEENDE
Det var i februari i år som Jörgen tillträdde sin nya tjänst.
Redan ett knappt år efter det så kan han konstatera att han
hamnat rätt.
– Kul jobb med ett fantastiskt gäng med bra kollegor, säger
han och skrattar.
Ja, det är inte bara kollegorna som får åtnjuta Jörgens
superlativer. Även hyresgästerna och arbetsuppgifterna får
högsta betyg av 48-åringen.
– Det är blandade uppgifter hela tiden och sedan
uppskattar jag att träffa människor jag aldrig skulle få träffa
annars. Jag gillar de naturliga möten som uppstår när jag
träffar hyresgästerna och jag stannar gärna och växlar
några ord när vi ses någonstans på gården.
Jörgens devis när det kommer till kontakten med
människor: ett extra leende kostar aldrig något! Ett perfekt
utgångsläge för att bli en uppskattad fastighetsskötare!

Rebeccas inredningstips

DIY Julkransar
Att binda en egen krans är ett roligt pyssel och skapar en
sagolik stämning inför jul. Här tipsar jag om hur du gör årets
finaste julkrans i några enkla steg.

Grönskande krans på metallring

När hårda och mjuka material som metall och grönska
blandas så uppstår en härlig harmoni. Bind några kvistar runt
en metallring och du får en trendig juldekoration som du
antingen kan hänga på dörren, använda som bordsdekoration
eller varför inte byta ut den traditionella julstjärnan i fönstret
mot en dekorerad metallring med en ljushållare i.
DU BEHÖVER:
• Metallring

• Tunn ståltråd
• Kvistar och bär i säsong, från naturen eller blomsteraffär.
Jag har använt eucalyptus, panicum och chasmanthium i
mina kransar.
GÖR SÅ HÄR:
• Börja med att bestämma vilka kvistar du vill använda till
din krans.

• Klipp sedan lagom stora bitar av kvistarna.
• Placera en kvist mot ringen och fäst den med ståltråd. Fyll
sedan på med kvistar tills du har uppnått önskat resultat.
Tänk på att inte placera kvistarna för nära varandra utan
fördela kvistarna så det blir en fin helhet.
TIPS! Testa att enbart fylla halva metallringen med kvistar.

Presentsnöre på halmstomme

Är du personen som tycker det ser så mysigt och inbjudande
ut med en krans på dörren, men som varken har tid eller
tålamod att binda en egen julkrans. Här kommer ett busenkelt
tips på hur du binder en klassisk julkrans på nolltid.
DU BEHÖVER:
• Halmstomme

• Presentsnöre
GÖR SÅ HÄR:
• Börja med att bestämma hur stram du vill att kransen ska vara.

• Vira sedan presentsnöret runt halmstommen.
• Knyt ihop ändarna av presentsnöret på kransens baksida.

Metallringarna är inköpta från Busfrö.
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