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Med service från hjärtat

J

ust nu satsar vi lite extra på att
utveckla vår personal. Alla gick
nyligen utbildningen ”Service
från hjärtat” för att skapa en mer
anpassad service med omsorg
och trygghet för våra hyresgäster. Vi
hoppas naturligtvis det ger en långsiktig
effekt där ni är fortsatt nöjda med vår
service och där våra medarbetare trivs
bra med att jobba för oss.
Nu har äntligen sommaren nått våra
breddgrader och med den kommer inte
bara värmen, grillkvällarna, havsbaden,
ljusa sommarnätter och mygg, utan även
de olika sommaraktiviteter som ni kan ta
del av. Vi vill så klart fortsätta engagera er
och skapa möjlighet för er att delta i olika
evenemang.

Innehåll
3 Notiser
till
4 Välkommen
Vävstugan

I år har vi nya aktiviteter som ni kan
anmäla er till. En av dem blir en tur till
natursköna Hasselö. Vi erbjuder också
reducerat pris till er som vill se den
glittriga och stjärnspäckade showen
Diggiloo på Bökensved, fredagen
den 18:e juli. Ta med er familjen,
campingstolen, picknickkorgen
och njut!
Jag önskar er en skön sommar!

Sven-Åke Lindberg
VD

Thomas
tipsar!
Du vet väl om att man inte får
röka i de gemensamma
utrymmena som trapphus,
tvättstuga och förråd? Det
bästa är om man inte heller
röker utomhus i anslutning
till entrén och inte slänger
fimpen på marken.

Ett besök på
6 Återbruket

dag på Västervik
8 Enteater
& konferens
11 Mitt smultronställe
ett grillproffs med
12 BliHenrik
Arkåsen
14 Malin Wall ger boktips
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Vad tycker du om
Bostadsbolaget?
Efter sommaren är det dags för kundundersökningen där alla hyresgäster
får svara på frågor som rör bolaget,
boendet och bemötandet. Vi
analyserar svaren noga och lägger
upp mycket av vårt arbete med
utgångspunkt i dem. Så ta chansen
att påverka i höst, dina svar spelar roll.

NOTISER

Skatteverket får mer plats
När Systembolaget flyttar till Storgatan i sommar flyttar Skatteverket in i en
del av lokalerna på Kvarngatan. Här finns plats för fler hyresgäster så tveka
inte att höra av dig till vår lokaluthyrare Jonas Ålstam på telefon 0490-25
72 16 om du är intresserad av att hyra.

Hallå
där!

Joakim Svensson
Projektledare på Bostadsbolaget som just nu
jobbar med tre olika skolprojekt i Gamleby.

Anmäl ditt intresse
Varje år byter ca 500 av Bostadsbolagets lägenheter hyresgäst. Om du vill
ha chans på din drömlägenhet är det viktigt att du står i vår bokö. Varje dag
i kön ger poäng och det kostar ingenting alls. Ställ dig i kö på bostadsbolaget.vastervik.se eller ring vår Bobutik på telefon 0490-25 72 50.
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Spännande, berätta mer!
En av sakerna vi jobbar med där är att bygga en
helt ny förskola med 10 avdelningar och ett
alldeles eget tillagningskök! Den kommer att
ersätta de båda förskolorna som finns idag och
kommer att vara klar för inflyttning den första
november i år. Vi började med projektet för två
och ett halvt år sedan och har under hela
processen haft ett nära samarbete med förskolerepresentanter. De har kunnat komma med
förslag och synpunkter och det har gjort att vi
kunnat utforma och anpassa lokalerna på bästa
sätt. Så gillar vi att jobba!
Vad hittar ni mer på?
Vi bygger om Åbyängskolan. I dagsläget har
Gamleby två skolor för låg- och mellanstadiet, nu
skapar vi istället en gemensam skola för dessa
elever. Vi har startat ett projekt där vi börjat
renovera och bygga till Åbyängskolan. Redan i
höstas bytte vi taket där och nu ser vi också över
ventilationen och bygger en liten gymnastiksal.
När allt är klart kommer skolan att vara anpassad
för 220 elever.
Om jag räknat rätt borde det vara ett
projekt till…
Vårt färskaste uppdrag i Gamleby är ju högstadiet! Ett beslut är taget att slå ihop högstadierna
i Överum och Gamleby. Man har enats om att de
nya högstadielokalerna ska ligga på “neutral
mark” och valet föll på Kunskapsskolans lokaler.
Projekteringen är i full gång och lokalerna
kommer att byggas om och anpassas. Detta gör
vi på Bostadsbolaget i ett nära samarbete med
arkitekt och skolpersonal. Ambitionen är att
projektet ska vara klart till höstterminen 2015.
Även den skolan kommer att ha plats för 220
elever och med största sannolikhet kommer
skolan också få ett nytt fräscht namn.
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Välkommen till

L

ite försenad och med
wienerbrödspåsen hängande
på cykelstyret trampar jag på
genom stan i ösregnet. Hittar
fram till garagelängan vid
bostadsområdet Midgård men lyckas irra
mig vilse och får krypa till korset och
fråga mig fram. Till min stora lycka stöter
jag på en dam som gärna visar mig vägen
och det visar sig att vi är på väg
till samma ställe! Vävstugan som visar sig vara så mycket
mer än bara en vävstuga.
Redan i hallen hör jag sorlet
och känner kaffedoften, här är
damerna i full gång.
Det stickas, virkas, vävs och
broderas, på vägen in passerar jag köket
och inser att min wienerbrödspåse inte alls
står sig i konkurrensen till deltagarnas
bakverk. Damerna i vävstugan presenterar
sig som Solisterna och bjuder in mig i
gemenskapen.
– Detta borde finnas i varje bostadsområde, säger Ann-Marie Andersson.
Efter en stund i deras sällskap är jag villig
att hålla med. Här träffas man varje
torsdagseftermiddag och umgås och
tillverkar de mest fantastiska handarbeten
- små tröjor, filtar, strumpor, löpare och

Vävstugan

mattor. Jag känner mig fullkomligt överväldigad av all deras kunskap och kreativitet.
Jag får lära mig att man tar vara på det
mesta, att garnrester som blivit över när
man stickat tröjan klart är perfekta att
använda till små rutor i filtarna man stickar.
Ann-Marie berättar för mig att förr i tiden
kunde man krypa omkring på mattan och
hitta sin gamla sommarklänning! Detta får

larna och nu väver jag in det i hennes
matta, säger Margareta Ryberg.
Mycket av det damerna stickar och
virkar skänker de till barn i Rumänien med
hjälp av organisationen Bistånd Östeuropa i Västervik. Och är det så att det
ligger lite garn hemma hos dig som aldrig
blev det du hade tänkt dig så finns
möjligheten att smita ner med det till
vävstugan så att damerna där
kan förvandla dina nystan till
en liten kofta eller halsduk åt
någon som behöver den.
Snart väntar sommaren och
då flyttar Solisterna ut sin
verksamhet på gården. Då
brukar de grilla, ha räkfrossa
eller tårtkalas!
- Men först väntar Gökotta ute vid
Segersgärde dit vi gör utflykt, då grillar vi
lite och lyssnar efter göken, förra året var
första året vi hörde den, men man brukar
alltid kunna höra näktergalen, säger
Ann-Marie.
När jag summerar dagens möte så inser
jag att jag idag fått höra fniss, gemenskap,
livserfarenhet, värme och omtanke och i
mina öron har det skapat en musik minst
lika ljuv som näktergalens.

Mycket av det damerna stickar och
virkar skänker dom till barn i Rumänien med hjälp av organisationen
Bistånd Östeuropa i Västervik
jag beviset på när jag kikar på en av
mattorna som håller på att vävas just nu.
Mattan har ett annorlunda snitt och är
utformad för att passa in i en vinkel i
väverskans dotters hus, färgerna är
anpassade till dotterns kök och jag blir helt
rörd när jag inser vilken omtanke, tid och
kärlek som vävs in i varpen. Även lite
nostalgi och humor finns invävt.
– Det du ser här är ett Beverly Hills- påslakan, min dotter var så förtjust i den där
tv-serien som gick på 90 talet, så hon fick
ett påslakanset med en bild av skådespe-

Är något trasigt
eller fel?
När du har problem med din lägenhet och vill göra en felanmälan finns flera vägar att gå. I första hand anmäler du felet på
Mina sidor på bostadsbolaget.vastervik.se eller ringer vår
centrala felanmälanstelefon 0490-25 72 40. Du kan också
vända dig till fastighetsskötarna på ditt driftkontor. Akuta fel
utanför kontorstid anmäls till jourtelefonen 0470-132 78.
(Klipp ut och sätt på anslagstavlan)
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Goda grannar med Ett mer
spännande
grannsamverkan SPÖTORG

Nu har det gått ett tag sedan grannsamverkan startade upp i bostadsområdet
Midgård och vi kan nu se alla fördelar
som detta för med sig.

G

rannsamverkar skapar inte bara
trivsel och trygghet, utan även en
gemenskap bland dom som
engagerat sig.
Vi har bra kontakt i vår trappuppgång och vi ställer upp för varandra, bland annat
tar vi hand om posten när någon är bortrest, säger
Chandanie Magnusson.
Chandanie var en av de drivande personerna för
bakom grannsamverkan i trappuppgången där hon
bor. Hon säger att hon fick både uppmuntran och
uppbackning av Bostadsbolaget när det var dags
att starta upp.
Många i bostadsområdet känner igen
Chandanie eftersom hon har bott
där i 5 år och sitter med i den
lokala styrelsen i hyresgästföreningen.
– Jag har hund, så jag är ju
ofta ute och går och på det
viset får jag ju ganska bra
koll på vad som händer
här. Upplever man att
något känns lite
underligt eller
konstigt så har man
ju möjlighet att kolla
upp det med de
andra som är med i
grannsamverkansgruppen. Det
skapar trygghet för
Chandanie Magnusson, Midgård
alla i området!
– Vi har en bra
dialog med Bostadbolaget och kan kontakta
dem om det skulle vara
något de behöver veta om.
Ett exempel är om någon
utebelysning är trasig, sådana saker
påverkar ju också boendemiljön och
trygghetskänslan, avslutar Chandanie.
Intresset för grannsamverkan växer
bland Bostadsbolagets områden och
det har verkar fungera bra. Kontakta
gärna oss på Bostadsbolaget om du vill
starta en grupp i ditt bostads-område.

Upplever man att något känns
lite underligt eller konstigt så har
man ju möjlighet att kolla upp
det med de andra som är med
i grannsamverkangruppen

Här är det på gång att hända
spännande saker, säger
Susanne Hamilton
marknadschef på Bostadsbolaget och tittar ut på
Spötorget.
– Just nu tittar vi på hur vi
kan lyfta torget och skapa
en härlig mötesplats mitt i
centrum tillgängligt för
alla.

S

pötorget är ett prioriterat
område för Bostadsbolaget.
Just nu tittar en arbetsgrupp bestående av
representanter för kommunen, näringslivet, handlarna och
fastighetsägarna runt torget på
platsens utveckling. Grundtanken är att
skapa en mötesplats - ett torg där det
händer saker. Diskussionerna handlar
mycket om hur man kan förändra med
hjälp av gatubeläggning, sittplatser och
belysning och om folkliv och aktivitet
på torget
- Idéerna bollas friskt fram och tillbaka,
alla i arbetsgruppen deltar aktivt för att
det ska bli så bra som möjligt och vi
räknar med att komma igång med
projektet 2015. Tanken är att utsidan på
fastigheten Bryggaren ska anpassas
och förstärka de verksamheter som
finns där, till exempel biblioteket och
Västerviks Teater och Konferens. Vi vill
låta kulturen få växa sig utåt, säger
Susanne Hamilton.
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ÅT E R B R U K

Återbruk

– kreativ & miljövänlig omvandling

Det ligger i tiden, det som förr var en självklarhet. Att ta vara på nötta ting och ge
dem nytt liv i annan form eller bara någon
annanstans, för att minska vår negativa
inverkan på miljön.

På Återbruket
finns en plats för alla

n på Målserum

de
Återvinningsbo

Vid Målserum i Västervik
kommer deltagarna i gång i
arbete samtidigt som Återbruket får Västerviksborna att
både återanvända och återvända för att hitta fler inredningsoch byggmaterialfynd.

gan som dagens ungdomar inte får.
– I vår verksamhet finns en plats för alla!
Alla har något att tillföra. Vi försöker hitta
en uppgift och det brukar funka. Utöver
vårt arbete här utför vi en del serviceuppdrag som snöskottning och sånt som
kommunen kan behöva hjälp med,
berättar Lars-Göran.

nheten för arbete och
kompetens på Västerviks
kommun leder arbetet på
Återbruket vid Målserum.
Tanken bakom verksamheten
är dels att öka miljötänket i kommunen,
dels att med hjälp av arbete, rutiner och
gemenskap bygga upp självförtroende
och arbetskapacitet hos personer som
behöver komma ut i arbetslivet.
Lars-Göran Andersson, samordnare på
Återbruket, berättar att han idag möter
allt fler ungdomar som inte kommit in på
arbetsmarknaden ännu. Ovissheten leder
ofta till ångest och han tror att de
generationer av unga män som gjorde
lumpen fick en praktisk skjuts in i rutiner,
envishet och en tro på den egna förmå-

Återvinningen ökar hela tiden
Vad gäller återbruksaspekten ser
Lars-Göran tydligt att viljan att återvinna
material och använda sig av begagnade
varor ökat drastiskt och spritt sig till
betydligt fler kommuninvånare på
senare år.
– Det är nästan som en vanlig affär idag.
Vi har en kalasfin anläggning! Andra
kommuner kommer på studiebesök för
att kunna utveckla liknande verksamheter
på hemmaplan. En av de förändringar vi
gjort är att vi numera renodlar metallåtervinningen. Vi lämnar aluminium,
koppar och mässing vidare till Stena
Gotthards för nya användningsområden.
Även järnskrot och elkablar återvinns och
kommer till nytta, berättar han.
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Använd boden på tippen för
Återbrukets räkning
Vid Målserums avfallsanläggning finns en
liten bod att ställa in saker i för att de ska
få hämtas till Återbruket och kunna
återanvändas av någon annan. Enligt
regelverket får ingen plocka upp slängda
saker, så det som kan gå vidare är det som
lämnats direkt till Återbruket innan
kassering eller som ställs i boden.
De nya fina byggnaderna på Återbruket
har de byggt själva, mestadels med
återvunnet material, och butiksutrymmet
är fräscht. I bottenvåningen inreder de den
nya byggmaterialsavdelningen där det
redan finns chans att fynda takstolar,
fönster, dörrar, rör, vinkeljärn och oändligt
mycket mer material till det egna bygget.
På ovanvåningen finns de övriga sakerna
som kan bli fina i ett nytt hem, men vad
som efterfrågas varierar över tid.
– Stora bokhyllor, gungstolar och gamla
spinnrockar är helt ute just nu och svåra
att bli av med. Det som efterfrågas mest är
cyklar, ytterdörrar, små handfat och små
fönster, berättar Bitte Ring som är
föreståndare för butiken.

ÅT E R B R U K

Med blick för

återbruk

Många tycker det är roligt att omvandla gamla saker till något
nytt och användbart. En av dem är Tea Axklo, som gjort det
till en sport att använda sin fantasi och se kreativa lösningar
där andra tröttnat.

R

edan som åttaåringar sydde
Tea och hennes syster dockor,
som de stoppade med
kaveldun. De blev bra och
roliga att leka med – tills
systrarna såg att det var larver i dem.
Påhittigheten har följt med genom livet.
Sitt första egna hem inredde Tea
med secondhandfynd från Myrorna, innan secondhandmarknaden
blivit en självklarhet, och hennes
barn förknippar tippen snarare
med skojiga fynd än skräp.
Kockums emaljerade pottor från mormors
vind blev snabbt snygga blomkrukor. Men
de var ett tveksamt fynd i mormors ögon.
– Just pottorna gillade hon inte riktigt,
men annars tog min mormor tillvara på
allt. Jag har det där i mig och har alltid
skapat mycket och försökt hitta praktiska,

lite roliga lösningar, förklarar Tea.
Möjligheterna till förnyelse är många.
Ett av hennes senare fynd är två runda
rivjärn från en loppis, som med värmeljusstakar inuti sprider ett fint sken
omkring sig.

om gamla t-shirtar till nya toppar. Nöjd
med resultatet upptäckte hon att det
faktiskt gömde sig en hel del kläder i
garderoben som var nog så fina att hänga
med på några danser till.
– I en sommarstuga hittade jag en gång
ett par 70-talsgardiner som ingen ville ha,
men jag stördes inte av hur de
såg ut i rummet. Jag såg en
klänning i stället, förklarar Tea,
som raskt sydde om dem och
fick en häftig klänning till
midsommarfesten.
– När jag ser något slitet glimtar det till;
vad kan jag göra av det? Nu får symaskinen vara framme igen och jag känner
nästan ett förälskelsepirr när jag ser den!
Jag blir lite stressad av alla idéer jag får,
men har insett att jag faktiskt varken
hinner eller måste göra allt!

När jag ser något slitet glimtar det
till; vad kan jag göra av det?
Tea Axklo, återbrukare

Symaskinens betydelse
Tea älskar att dansa, vilket gjorde att hon
ett tag gärna ville köpa nya toppar till
danserna. Det blev kostsamt och för att
spara pengar gav hon sig själv inköpsstopp vad gäller kläder, plockade fram
symaskinen ur gömmorna och började sy
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Foto: Magnus Karlsson

T E AT E R & KO N F E R E N S

Kulturell
samlingspunkt
Hela dagarna sjuder det av
liv i Västerviks Teater &
Konferens vid Spötorget,
där föreningar och företag
arrangerar allt från små
kurser och konferenser till
stora evenemang. På ett år
passerar i snitt 60 000 personer genom lokalerna.

8

i förvandling

E

n vanlig torsdagsförmiddag
arbetar Jonas Eilersen med
att ställa i ordning konferensrum, denna gång för SPF som
ska ha möte. Totalt kan det bli
nästan två tons möbelflyttande en aktiv
konferensdag. När allt är på plats finns han
eller Patrik Winge till hands för deltagarna
när de behöver teknisk hjälp eller annat
som blir aktuellt under dagen.
I Västerviks stadsteater pågår denna
torsdag samtidigt förberedelserna för fullt
inför musikalföreställningen Panik med
arsenik. Kulturskolans musikalensemble

med Beatrice Johansson och Ingrid
Lindebratt i spetsen finslipar det sista av
rörelser, sång och ljud inför premiären
samtidigt som rörelserna håller premiärnerverna i schack.
– Är ni redo? ropar Ingrid från ljud- och
ljusbåset.
– Jaaa, nu kööör vi!
Tio stämmor fyller teatern och det fåtal
personer som är på plats redan under
förberedelserna rycks med av all energi
och glädje som en större publik strax ska
få ta del av.
Halv tio öppnas dörrarna i entrén.

T E AT E R & KO N F E R E N S

En röst ur publiken efter föreställningen
Panik med arsenik:

Foto: Illka Ranta

Mia Fältsjö:
- Jag blev imponerad av sång, dans och hur
proffsigt ungdomarna agerade på scenen! Hade
en fantastiskt kul fredagskväll, en totalupplevelse.
Fars är inte min grej annars men SÅ bra var de!
Synd att det inte var fullsatt i publiken.

Ljudnivån ökar från enstaka rop, sång och
förberedelser till ett crescendo av röster
medan stadsteatern stolar fylls av
skolelever. Gänget bakom scenen är
förväntansfulla, drivna, entusiastiska. Nu
ska allt klaffa inför publik.
– De är så vana, så det går bra det här,
säger Beatrice Bisse Johansson bestämt,
några minuter innan ljuset släcks och
föreställningen börjar.

människor att må bättre. Därför är det
väldigt viktigt att Västervik får ha ett stort
och varierat kulturutbud, som fler får
chansen att upptäcka. Fler besökare gör
också att vi kan utöka utbudet och med
det attraktionskraften, säger Jessica H
Gustavsson.
Det nya namnet signalerar både plats
och inriktning, en nödvändig och praktisk
detalj när Västerviks Teater & Konferens

invånare från andra städer kunna komma
till Västervik i större utsträckning när de
vill göra något annorlunda? Vi kommer att
jobba mycket med helhetsupplevelsen
och samarbeta mera med Västerviks hotell
och restauranger i vår satsning framöver,
berättar Jessica H Gustavsson.
Nu syns också Västerviks Teater &
Konferens mer i sociala medier. De har
arbetat fram en ny profil och logga, fixat
en hemsida där nya spännande arrangemang
regelbundet läggs ut och det
går att få uppdateringarna
via facebook och även via
andra mediakanaler framöver.

Kultur är viktigt för samhället och får
människor att må bättre. Därför är det
väldigt viktigt att Västervik får ha ett
stort och varierat kulturutbud, som
fler får chansen att upptäcka

Brinner för kulturen och
vill öka Västerviks
attraktionskraft
I en annan del av byggnaden
hittar jag Jessica H Gustavsson. Hon är föreståndare på
Västerviks Teater & Konferens
Skönt välkomnande entré
och arbetar bland annat med
på gång
marknadsföring och bokninAtrio
Arkitekter arbetar nu
Jessica H Gustavsson, föreståndare på Västerviks Teater & Konferens
gar. Jessica brinner både för
fram förslag till en ny entré och
ska bli känt för konferensbokare och
kulturen med dess stora betydelse för
mer representativ utsida. Efter en del
nöjesarrangörer över hela landet.
människor och för att öka Västerviks
arbete med fasadbelysning och färg, textil,
– Det är dags att attrahera även nya
attraktionskraft. I sitt arbete på Västerviks
ljus och ljud inomhus kommer besökarna
kunder och gäster, för dem som inte
Teater & Konferens har hon möjlighet att
att få ett fint välkomnande när allt är klart.
känner till verksamheten sedan tidigare är
kombinera dessa två faktorer i vardagen
– Det blir en rejäl uppfräschning med helt
det jätteviktigt att det hörs vad vi gör och
och det blir säkerligen mera glitter och
nytt entrékoncept och det kommer att
var vi finns.
glamour både på stadsteatern och på våra
synas bättre utifrån att vi finns här,
– Vi Västerviksbor åker till större städer
arenor framöver.
berättar Jessica. Omställningen från
på nöjestrippar ibland, så varför skulle inte
– Kultur är viktigt för samhället och får
kommunal drift till affärsdrivande
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T E AT E R & KO N F E R E N S
verksamhet kommer att ta tid och det är
en genomgripande förändring som sker,
fortsätter hon.
Lokaler för alla typer av arrangemang
Västerviks Teater & Konferens har sju
lokaler för konferenser och andra sammankomster, där stadsteatern är den
största. I byggnaden vid Spötorget går det
varje år att besöka konstutställningar,
teaterföreställningar, film, föreläsningar
och musikuppträdanden. Kräver evenemanget utrymme för mer än 300-400

tillkommit och det upplevs dyrare. Behöver
ni en lokal för ert evenemang eller möte så
hör av er, ibland kan det funka även med
kort varsel till bra pris, säger Jessica.
Nya tider är här alltså och grundtanken
är att allt är möjligt. Vem vet vad det
närmaste året för med sig i kultur- och
evenemangsväg? Jessica kanske. Delvis i
alla fall.
- Känner du att du har roliga evenemangssidéer så ring gärna och prata
med mig! Kanske utvecklas det till en

kanongrej, eller så genererar samtalet nya
idéer i stället, säger Jessica.

INFO
Föreståndare:
Jessica H Gustavsson,
tel 0490-25 56 80,
teaterkonferens@vastervik.se
Hemsida:
www.teaterkonferens.vastervik.se

Vi Västerviksbor åker
till större städer på
nöjestrippar ibland,
så varför skulle inte
invånare från andra
städer kunna komma till Västervik
personer finns Västerviks olika arenor att
tillgå. Sporthallen, Ishallen, Bökensved och
Speedwayarenan har plats för många
besökare. Hos Västerviks Teater &
Konferens hyrs lokaler för sällskap som
varierar från fem personer och ända upp
till 10 000!
– Våra lokaler är smidiga med god
tillgänglighet och bra ljud. Prissättningen
hänger mycket på vad man ska göra.
Ideella föreningar har fortfarande ett
kraftigt reducerat pris, även om momsen

Det blir en rejäl uppfräschning med helt
nytt entrékoncept och det kommer att
synas bättre utifrån att vi finns här…
Jessica H Gustavsson om nya fasaden

Kalendarium
fredagen 18 juli 2014
DIGGILOO
Häng med på stor familjeshow på
Bökensved med kända artister som
Eric Gadd, Nanne Grönwall, Lena
Philipsson och Nassim Al Fakir. Våra
hyresgäster kan köpa ”I det gröna”biljetter för halva priset i Bobutiken.

söndagen 7 september 2014
TERRANOVADAGEN
Stor familjefest vid fältet på Markörgatan. Massor av aktiviteter, loppis och
uppträdanden.
Preliminärt tisdagen 23 september 2014
KUL PÅ GÅRDEN PÅ VIBORG
Vi grillar och fikar och ordnar
tipspromenad och andra aktiviteter
för stora och små.
Preliminärt onsdagen 3 december 2014
MIDVINTER
Kul på gården i vintertappning. Vi bjuder
på korv och glögg och roar med
uppträdanden.
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S O M M A R S P E C I A L : M I TT S M U LT R O N ST Ä LLE
Hasselö

Mitt eget

smultronställe

Lina Johansson
Skärgårdsentreprenör |
Hasselö
Jag har flera smultronställen i Västerviks skärgård
som jag gillar att åka till på
utflykt med mina barn.
Smultronstället framför
andra är klipporna längst ut
på Sladös östra sida. Där kan
man hitta en egen klippa och äta
picknick med utsikt över horisonten.
Ett annat smultronställe på Sladö är Lindhagen med sina
hamlade träd och där är det särskilt vackert på våren!
Hasselö är också en favorit, dit vi ofta åker själva är Vikareklinten - Hasselös högsta berg - hela 28 meter över havet.
Förr hade man en jättefin utsikt mot Rågö, Smågö och Björkö
härifrån och barnen på Hasselö Skola fick åka på skolutflykt hit.
Nu har tallarna vuxit sig höga men det är fortfarande en jättefin
promenad upp och ett härligt picknickställe på toppen.

Harald
Hjalmarsson
Kommunalråd | Tindered
Jag har flera fina smultronställen men eftersom jag
älskar vår skärgård vill jag
gärna rekommendera en
utflykt till Rågö. Denna
fantastiska ö ligger utanför
Loftahammar och hit tar du dig
antingen med skärgårdsbåten
eller med egen båt och lägger till i
gästhamnen. Det finns fina badmöjligheter på ön, både
stränder och klippor samt en restaurang där du kan äta
lunch eller bara ta en fika. På Rågö är det härligt att först ta
en promenad på naturstigen och sedan gå ner till Anita och
Palle som driver restaurangen.
- Det är en upplevelse för alla sinnen.

Hans-Åke
Harrysson
Korvgubbe | Västervik
Den tid jag får över
med min familj tar vi
gärna bilen och åker
Slingövägen, där finns
det ett trevligt café.
Sedan kan man fortsätta
mot Blankaholm där det
finns bad, café och gästgiveri.
Närmare staden har vi Händelöby och Händelöudde med klippor och mycket fina
badmöjligheter.
Om du vill hitta en härlig plats riktigt nära centrum så tar
du en kort promenad förbi slottsruinen där du till vänster
kommer att se härliga klippor där du kan sola, bada eller
bara sitta och fika. Det här är bara några av alla pärlor kring
Västervik, vill du ha fler tips är det bara att komma förbi mig
på stan. Trevlig sommar önskar Korvgubben.

Anki Nilsson
Vd Västervik Framåt |
Västervik
Jag älskar verkligen
Västerviks skärgård!
Svårigheten är att välja
ut en plats i skärgården
som sticker ut lite extra.
En ö bland alla tusentals
är Idö och den ön har en
speciell plats i mitt hjärta.
Härifrån har jag många härliga
minnen och upplevelser. Ön bjuder på vackra klipphällar,
fantastisk utsikt och ett underbart djurliv. Har man tur så kan
man se både säl och havsörn samma dag. Innan det är dags att
ta båten hem brukar jag äta en god middag och ta en liten
glass. Sedan njuter jag av båtturen i kvällssolen hela vägen in
till Västervik och hela jag känner mig lycklig!
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S O M M A R S P E C I A L : G R I LL

Henrik Arkåsen hjälper dig att

Bli ett

Foto: Ola Axman

grillproffs
i sommar

Henriks

Wet BBQ Ribs
Riktiga BBQ-ribs är fantastiskt goda,
möra och saftiga, men faller inte
sönder i munnen. Visst, det tar lite tid
men det är faktiskt varken särskilt
svårt eller jobbigt. Köttet tillagas med
indirekt värme under lång tid. Fuska
inte genom att förkoka köttet - visst
blir det mört, men nästan all köttsmak
försvinner.
INGREDIENSER
Ca 1 1/2 kg revben av fläsk
Dry rub – använd färdig kryddblandning
eller gör en själv:
2 msk farinsocker
1 msk salt
1/2 msk oregano
2 msk paprikapulver
1/2 msk chilipulver
1/2 msk vitlökspulver
1/2 msk spiskummin
4 msk olivolja
2 dl äppeljuice
1 dl BBQ-sås – gör en egen eller använd
din favoritsås.
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1. Börja med att skära bort det sega
membranet som finns på bensidan.
Gnid sen in köttet med kryddblandningen
och oljan. Låt gärna stå i en till två timmar.
2. Förbered grillen för indirekt grillning (se
guide till höger).
3. Låt ribsen ligga på grillen, med bensidan
neråt, i svag värme (mellan 110 och 120
grader) tills köttet blir mört och saftigt – i
ungefär 1 till 1 1/2 timme. Vänd ribsen och
grilla ca 1 timme till.
4. Slå in ribsen i aluminiumfolie eller i en
rostfri kantin med lock. Häll över äppeljuice.
Lägg tillbaka på grillen ytterligare 1 timme.
5. Ta ut ribsen ur folien/kantinen, pensla
med BBQ-sås och lägg tillbaka direkt på
gallret 15 minuter så att såsen hinner
karamelliseras. Vänd efter halva tiden.
6. Skär upp och servera.

S O M M A R S P E C I A L : G R I LL

Henrik förklarar skillnaden mellan

direkt och
indirekt grillning?
När man pratar om olika sätt
att grilla menar man ofta
direkt grillning eller
indirekt grillning.

Direkt grillning
Detta är kanske det vanligaste sättet att grilla på.
Man grillar direkt ovanför värmekällan vilket
medför att det är ett snabbt sätt att tillaga
maten på. Man brukar säga att mat som tar
mindre än 15 minuter skall tillagas med direkt
grillning.
Exempel: korvar, hamburgare, kycklingfiléer,
skivade köttskivor, grönsaker etc.
Med kolgrill:
Har du en kolgrill tar du helt enkelt och placerar
ut briketterna jämnt över undergallret, lägger på
grillgallret och placerar ut det som skall grillas.

Direkt grillning med gasolgrill

Direkt grillning med kolgrill

Med gasolgrill:
Använder du dig av en gasolgrill värmer du först
upp grillen, lägger på maten och justerar temperatur enligt recept.
Tips: Vänd köttet bara en gång per sida. Tänk på
att varje gång du vänder på köttet så rinner den
köttsaft som finns på köttet ner bland briketterna
och köttet blir inte alls lika saftigt.Man kan säga
att när köttsaften kommer upp genom köttet är
det dags att vända.

Indirekt grillning

Indirekt grillning med kolgrill

Denna metod kan liknas vid en ugn. Värmen
stiger och reflekteras av locket och på så sätt
cirkulerar värmen inne i grillen. Indirekt grillning
passar för mat som tar mer än 25 minuter att
tillaga. Börja helst med att lägga steken/köttet
direkt på värmekällan, alltså direkt grillning, för
att få en yta på köttet. (ca 1-2 minuter på varje
sida). Sen kör du indirekt grillning, på ganska låg
temperatur. (Max 175 grader).
Exempel: hel köttbit, hel kyckling, revben, större
fiskfiléer etc.
Med kolgrill:
Har du en kolgrill placerar du ett lika antal varma
briketter på var sida i grillen. Lägg på grillgallret
och placera maten mitt på gallret.

Indirekt grillning med gasolgrill

Med gasolgrill:
Använder du dig av en gasolgrill värmer du först
upp grillen, stänger av mittersta bränn-aren så
att bara brännarna i ändarna är på. Därefter
lägger du på maten mitt på grillgallret och
stänger locket.

Grilltillbehören
du inte visste
att du behöver!
Vem sa att marinad bara
är för utsidan?
Marinadspruta
Den här sprutan må se ut som något från
en sjuk skräckfilm eller medeltida sjukhus,
men det enda som är sjukt med en
marinadspruta är maten du
kommer laga. Sjukt god, alltså!
Principen är enkel: när man lägger
mat i marinad så smakar ytan på
maten som god mat, och insidan
av maten smakar bara vanlig
mat. Om du istället fyller
marinadsprutan med din
favoritmarinad, sticker den i
fläskfilen/kycklingen/
köttbiten och trycker till så
kommer även insidan av
maten att smaka god
krydda.

Laga mat trådlöst!
Grilltermometer för din smartphone.
Trådlös stektermometer för iPhone, iPad &
Android. Stick termometern i maten som
vanligt, och håll full koll på temperatur, tid
och resten av matlagningens ädla konst via
en app. I appen kan du se aktuell temperatur, ställa alarm, se ungefär hur lång tid
som återstår, se och spara din matlagningshistorik inklusive grafer, få grilltips och
recept samt se
rekommenderade temperaturer för olika
typer av mat.

Vem sa att man behöver
flera olika bestick?
Sked, kniv- och gaffel i ett.
Denna geniala sked-kniv-gaffel som
kallas spork tillverkas i Västervik av
företaget Light My Fire. Spork
funkar lika bra i skogen som
stadsdjungeln och är klockren
att ha med sig i ryggsäcken,
picknickkorgen, lunchlådan, handväskan eller
portföljen!
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S O M M A R S P E C I A L : BO K T I P S

Bostadsbladet bad Malin Wall, som driver Erik
Hultgrens bokhandel i Västervik, att plocka fram
de bästa böckerna för vårens och sommarens
lässtunder.
FÖR BARN OCH UNGA

Malin Wall tipsar om
sommarens hetaste

Boktips
FÖR VUXNA
När kejsaren var gudomlig
Julie Otsuka
Detta är en bok i det lilla formatet, den
är väldigt tänkvärd och samtidigt
kortfattad. Det är en konst att skriva så.
Handlingen utspelar sig i USA under
andra världskriget och handlar om
tvångsevakueringen till interneringslägren. Den berättar om ett öde som
drabbade över 100 000 människor.
Boktjuven
Markus Zusak
Riktigt bra och tänkvärd bok.
Den handlar om vänskap och mod.
Även denna bok utspelar sig under 2:a
världskriget. Berättelsen handlar om
en flicka som under kriget stjäl böcker
från nazisternas bokbål. Boktjuven är
översatt till mer än 40 språk och har
även filmatiserats
MemoRandom
Anders de la Motte
Detta är en riktig bladvändare. Den
har ett bra tempo. Boken är lättläst
och superspännande! En man vaknar
på ett sjukhus med minnesluckor. Det
visar sig att han jobbat som informatörshanterare vid polisen och helt
plötsligt jagas han av både brottslingar och kollegor. Alla ljuger. Lita inte
på någon.
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Ryttarna
Mats Wahl
Detta är den första boken i serien
Blodregn. Boken utspelar sig i
Sverige i framtiden. Miljökatastrofen
är ett faktum och Sveriges befolkning tvingas flytta längre och
längre norr ut. Tonåriga Elin råkar
döda en man i självförsvar och
hennes bror blir kidnappad. Berättelsen har ett bra tempo och är
riktigt, riktigt spännande.
Eleanor & Park
Rainbow Rowell
Denna berättelse fångar på ett bra
sätt hur det faktiskt är att vara
ungdom. Boken växlar mellan de
båda karaktärerna Eleanor och Park
och den skildrar olika familjeförhållanden och uppväxtmiljöer. Boken
riktar sig till unga vuxna och gillade
du “Förr eller senare exploderar du”
så kommer du att älska denna!
Hej igen - Samlade sagor
Ulf Nilsson och Eva Eriksson
En väldigt fin bok med texter och
sago. Boken innehåller superfina
illustrationer och sagor i olika längd.
Perfekt som presentbok till dop och
födelsedagar men kanske även till
dig själv och dina egna sagostunder.
Stora guiden till alla
minifigurerna
LEGO
Boken för alla små och stora LEGO
älskare! Här får du veta allt du
behöver om de små minifigurerna.
Alla figurer presenteras på varsin sida,
med roliga fakta. Perfekta boken att
ha med sig i baksätet och bläddra i
under semesterns bilturer.
Tinas recept för unga kockar
Tina Nordström
En härlig kokbok för unga kockar
och även deras föräldrar! I denna bok
blandas både vardag och fest. Boken
innehåller dessutom en liten
kockskola med fakta om redskap,
tillagning och praktiska tips. Jag kan
varmt rekommendera nutellamoussen. Smarr!!

N Y PÅ J O B B E T

INFO
Namn: Tony Johansson
Ålder: 33 år
Familj: Sambo och barn på gång
inom en snar framtid.
Intressen Snickra, träna och vara
ute på sjön. Körde tidigare mycket
motorcykel men har gjort en
omprioritering efter en motorcykelolycka.

Tony Johansson

– ny fastighetsskötare
på plats i Breviksområdet

I

vårdagarna har det varit aktuellt
med en hel del utearbete som att
hålla lekplatser och andra områden i
gott skick för Bostadsbolagets
boende, men fastighetsskötarna gör
mycket mer än så. Tony Johansson
började den i april och tycker det är ett
bra och varierat arbete.
Efter några års erfarenhet som
byggnadssnickare med våtrum som
specialitet, där dagarna såg rätt lika ut
och där kundmötena var få, uppskattar
Tony variationen i sitt nya arbete extra
mycket. Han har helt enkelt klivit ut i
ljuset efter att ha tillbringat väldigt

många timmar i badrum.
– Här kan det vara ett tjugotal trevliga
kundkontakter varje dag i stället. Det var
framför allt kundkontakten som fick mig
att välja yrket och variationen är en
bonus, säger Tony.
Bostadsbolaget har över tretusen
lägenheter i kommunen och drift- och
underhållsansvaret är uppdelat på de nio
driftkontor som finns ute i bostadsområdena för att hålla en nära kontakt med
hyresgästerna. Brevik är ett av dessa.
Eftersom Bostadsbolaget också ansvarar
för driften av kommunens lokaler servar
fastighetsskötarna inte bara privata

hyresgäster utan håller även i skötseln av
skolbyggnader, daghem och andra
kommunala fastigheter.
En av grundstenarna i jobbet som
fastighetsskötare är att se över driftområdet så att allt är i ordning. Hålla rent och
snyggt och fixa sånt som inte fungerar.
– Man vet aldrig riktigt vad som kommer
att dyka upp under dagen. Våra dagar
innebär omväxlande inomhus- och
utomhusjobb och det uppstår nya saker
som hyresgästerna behöver hjälp med.
Arbetet är ofta uppskattat av våra
hyresgäster och det känns riktigt roligt,
säger Tony.

FEM TYCKER TILL

Vad ska du göra i sommar?

Gull-Britt Bladh
Hölö
“Mina planer är enkla, jag
ska vara kvar här i
Västerviks skärgård.”

Johan Öhrling Elltorp
Västervik
“Jag ska jobba. Jag har
precis flyttat hit, så jag
ska sätta mig in i mitt
nya jobb.”

Marita Svensson
Västervik
“Det är inget bestämt än,
utan jag tar dagen lite som
den kommer. Jag ska
eventuellt hälsa på mina
söner, en bor i Stockholm
och en i Göteborg.”

Rebecka Nyhlen
Västervik
“Jag ska vara kvar här i
Västervik för att rida och
jobba lite, eftersom jag
precis jobbat i USA i
några månader.”

Stefan Lydig
Västervik
“Jag har inga större
planer, ska bygga lite på
vårt uthus. Det blir
kanske även att jag
hälsar på någon
släkting.”
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Korsord - tävla & vinn
INLEDER SOM EN
SOMMARKONEN
FORMAD
ANTILOP KRAVATT

SÄMRE
VÄDER
VILL BLI
FRÖKEN?

SKÅP
MED
NÄRING
ANRIKA

ÄR
KÄNDISEN

STRÖMMAT

55-14

BRA
BETYG
TILL 2011
RENMAT

HUSET I
SPANIEN

ANSAMLANDE

WEEKEND I
CHANIA
FRUKTAN
GRÖNSAKER FAST
RÖDA

TID FÖR
ANDBOLLÄMNE
LIGT
BEBLIDGÅVAD SINNAD VÄDER

BYGGER
HYDDOR
LEVER I
PIERRE

MITT I
KLOTET
UNGA OCH
RÖDA

FIKTIV
PETER

FÖRESLÅ
MITT I
VECKAN

MITT I
TOBAK
STOR
PIPPI

FILMJÄTTE
STUDIEFÖRBUND
FÖRR

REPLIKEN

KAL

FÖRBUNDIT
FÖRFÖLJA

VILL NOG
FÅNGEN
KOMMA

KONTURLÖSA

Namn

Adress

Telefon 0490-25 72 00 | Fax 0490-25 72 01
Hemsida www.bostadsbolaget.vastervik.se
E-post bostadsbolaget@vastervik.se
Felanmälan
Telefon		
0490-25 72 40
Öppettider
måndag-fredag
		10.00-12.00
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METODERNA
SYRIENGRANNE

NÄRA
INTILL
HAR SOMMARVISA

VET

Skickas till:
Bostadsbolaget, Box 502,
593 25 Västervik
E-posta till:
bostadsbolaget@vastervik.se
Lösningen publiceras på vår hemsida
den 20 augusti 2014. Vinnarna
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren

VINN!

Spötorget 1 | Box 502 | 593 25 Västervik

PICA
PICA
PIPPI

HADE
OS
2004

SKRÄLLET

Skicka lösningen på korsordet till oss
senast 18 augusti 2014. Vi drar tre
vinnare som får två biobiljetter var.

BYKET

LO-JOHANSSON
KLIRRAR I
GLAS

BALJA
KAN
FÅS PÅ
BRICKA

PYTTEMÅTT

MODERN

PÅ ÅK I
VILNIUS
PUHKOMPIS

GECKO

Kontor
Telefon		
0490-25 72 00
Öppettider
måndag-torsdag
		8.00-16.00
		fredag 8.00-15.00
		lunchstängt
		12.00-13.00
Bobutik
Telefon		
0490-25 72 50
Öppettider
måndag-tisdag
		10.00-18.00
		onsdag-torsdag
		10.00-16.00
		fredag 9.00-13.00

Ansvarig utgivare
Susanne Hamilton
Idé, produktion & design
LindströmRömbo Reklambyrå
www.lindstromrombo.se
Foto:
Fredérick Lindström m.fl.
Texter
Marie Nilsson, Anna Norén,
Linda Gross m. fl.

