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VDs ord:

arje tid och varje plats har 
sina utmaningar. För 
Västerviks del handlar några 
av utmaningarna just nu om 
en åldrande befolkning som 

behöver tillgängliga lägenheter, behov av 
inflyttad arbetskraft, en ökad invandring 
och ett behov av fler bostäder.

Eftersom Bostadsbolaget är kommu-
nens allmännyttiga bostadsföretag har vi 
ett särskilt ansvar för att möta de 
utmaningar och behov som finns. Bolaget 
ska drivas affärsmässigt men också ta ett 
samhällsansvar.

När jag tillträdde som VD för Bostads-
bolaget i början av 2000-talet stod en hel 
del av bolagets lägenheter tomma. Idag är 
bolagets lägenheter uthyrda. Eftersom 
omkring 15 procent av lägenheterna byter 
hyresgäst varje år finns det ändå goda 
möjligheter att få en lägenhet hos oss.

Men vi vet att det behövs en rörlighet 
inte bara mellan lägenheter, utan också 
mellan olika boendeformer. Därför arbetar 
Bostadsbolaget med att förädla fastighet-
erna så att de passar för boende genom 
alla livets faser. Genom att bygga tryg-
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ghetsboenden och bygga hissar ökar vi rörligheten på hela 
bostadsmarknaden. 

Bostadsbolaget tar ansvar för kommunens behov av 
inflyttad arbetskraft genom att erbjuda lägenhet till alla 
som flyttar hit från en annan kommun för att arbeta. Vi 
arbetar också med att ta fram migrationsboenden för 
asylsökande. Det nya asylboendet i Ankarsrum står 
klart för inflyttning innan jul och vi bygger just nu 
om förskolor och skolor så att de kan användas 
av ensamkommande flyktingbarn.

En ny utmaning som vi ser är behovet av 
fler bostäder. Närmast kommer vi att 
bygga om gamla Kvännarskolan till tio 
lägenheter i olika storlekar och vi planerar 
för fler lägenheter i Västerviks centrum.

Och det är ju precis det här som är 
nyttan med allmännyttan – bostads-
företag som driver verksamheten 
affärsmässigt och samtidigt tar ett 
samhällsansvar i kommunen.

Jag önskar er en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År!

NYTT ÅR – NYA UTMANINGAR
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Till dig som har bott hos Bostadsbolaget 
längre än 10 år lämnar vi en trohetsrabatt. 
Rabatten kommer att dras på din 
januarihyra 2016. Hur stor rabatten blir ser 
du här:

Boendetid  Rabatt 
10 – 14 år  10%               
15 – 19 år  15 % 
20  - 24 år  20 % 
25 ->           40 % 

Trohetsrabatt

Grattis Kajsa Andersson vinnare i vår slogantävling i samband med vår kundunder-
sökning. Kajsas slogan Västerviks bostads ab – bästa boendet i alla lägen.

Totebo sporthall har utrustats med 
solceller som producerar energi för 
den egna driften och eventuellt 
överskott för försäljning till elnätet.

Slogantävling avgjord

Självförsörjande sporthall  

Sven-Åke Lindberg
VD för Västerviks Bostads AB

Innehåll
Notiser3

Satsning på
hantverkare6

Kvännarskolan &
Ljungbergaskolan8
Testa en
ekologisk jul11

Mums för Midgård

Triss i tjejer
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• Inte släppa ut djur utan tillsyn

• Se till att hundar och katter inte förorenar i  området,  
  speciellt inte i närheten av barnens lekplatser

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet men 
du har alltid ansvar för att djuren inte är till 
obehag för dina grannar. Tänk på att:

Husdjur – en familje-
medlem som kräver
särskilt ansvar

Överums fritidsgård

Förskolan Arabia  

Överums fritidsgård kommer att flytta till lokaler i tidigare 
Överums högstadium i början av 2016.

Bygget av förskolan Arabia pågår för fullt.  Den nya förskolan 
beräknas vara klar för inflyttning till höstterminen 2016.

Gamla Kunskapsskolan och Hammargymnasiet i Gamleby 
har byggts om till högstadium. Elever från Åbyskolan och 
Överums högstadium går nu på den nya skolan som fått 
namnet Östra Ringskolan.

Fyra nya modulhus för asylboende är på plats i Ankarsrum.  
Älö Trä har byggt husen i fabrik i Västervik och monterat på 
plats. Varje hus har två lägenheter om 70 kvm och i varje 
lägenhet ska sex personer bo. Husen kan flyttas och använ-
das som vanliga bostäder eller som särskilt boende för äldre 
när de inte behövs som asylboende längre. Inflyttning 
kommer att ske under december.

Från 1 januari finns en ny gästlägenhet på 2 rum 
och kök att hyras av våra hyresgäster.  Den 
maximala hyrestiden är tre dygn. Kostnaden 100 
kronor per natt. Kostnaden läggs på din hyresavi 
för samma månad som bokningen avser. Tänk på 
att boka i god tid.

Lämna aldrig levande 
ljus obevakade. Kom ihåg 
att testa dina brandvar-
nare och byta batterier 
en gång om året. Ett tips 
är att alltid byta batterier 
vid adventstid varje år. 
Behöver du hjälp med att 
byta batterier så kontakta 
din fastighetsskötare eller 
Fixar Lars. 

Gamleby
– nytt högstadie

Asylboende byggt
i Ankarsrum

Ny gästlägenhet på 
Nedre Norrbackagatan 
för våra hyresgäster

Brandsäkerhet

HT–Hallen 
& förskolan Pandan
Sporthallen i Totebo (HT-Hallen) och förskolan Pandan är 
färdigbyggda. Förskolan flyttade in sina nya lokaler under 
höstlovet.
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Efter att ha drivit restauranger i både Uddevalla och Åre 
satsar nu Lucien Szabo på hemmaplan.

– Jag hade faktiskt tänkt lämna Västervik när jag helt 
plötsligt fick en förfrågan att starta restaurang på Midgård, 

säger Lucien och skrattar. Nu blir han kvar i stan och 
gör en storsatsning på vällagad husmanskost!

Mums för Midgård!
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nder hösten har planer-
ingen gått på högvarv för 
att allt ska hinna bli klart 
till månadsskiftet februari/
mars då restaurangen slår 

upp sina portar.
– Det är mycket som ska falla på plats, 

menar Lucien. Allt från inredning och 
möbler till grytor, kastruller och menyer.

Just det där med menyerna är något 
Midgårds krögare lagt ner extra mycket 
arbete på.

– Jag har redan gjort tre stycken som fått 
gå raka vägen 
i papperskor-
gen, säger han 
med ett stort 

leende. Det 
är viktigt att 
menyn blir bra 
från första 
början, den 
ska passa alla 
och måste få ta 
sin tid att få ihop.

Restaurangen kommer att vara öppen 
för alla och när Lucien berättar om sina 
gastronomiska planer så förstår man att 
han är mån om att alla ska hitta sin lilla 
favorit i den kommande menyn.

Husmanskost
Lucien har som sagt drivit restauranger 
både i Uddevalla och Åre, men aldrig 
hemma i Västervik.

– Äntligen blir det av, säger han. Det var 

U

Lucien Szabo

Vi kommer öppna tidigt på 
förmiddagen och inte stänga 
förrän sent på kvällen, allt för 

att ge hela Västervik så bra 
service som möjligt.

en kompis till mig som på uppdrag av 
Bostadsbolaget såg till att den drömmen 
blev verklighet.

Bostadsbolaget har aktivt gått ut för att 
söka efter rätt person som ska driva 
restaurangen.

– Vi har sett till att utrusta lokalerna med 
fullständig köksutrustning och sen får vår 
hyresgäst komplettera med det som 
behövs för att sätta hans prägel på 
restaurangen, berättar Bostadsbolagets 

Susanne Hamilton som inte sticker 
under stol med att hon är väldigt nöjd 

med att få 
med just 
Lucien Zsabo 
i projektet.

Lucien 
räknar med 
att ha tre 
anställda och 
är medveten 
om att det 

kommer att bli 
långa och slitsamma dagar i restaurangen.

– Vi kommer öppna tidigt på förmidda-
gen och inte stänga förrän sent på kvällen, 
allt för att ge hela Västervik så bra service 
som möjligt.

Midgårds restaurang kommer att ha 
fullständiga rättigheter och servera 
husmanskost som dagens rätt men även 
kunna erbjuda pizzor och a la carte. Till 
sommaren kommer en uteservering att 
byggas och Lucien räknar med allsång- 
och grillkvällar.

Annelies Fotvård kommer att erbjuda 
kunder från hela Västervik allt från fotmas-
sage till nagelklippning och borttagning 
av liktornar och förhårdnader.

– Vare sig du bor på Midgård eller i 
Gertrudsvik så är du välkommen in till mig, 
berättar Annelie som också poängterar att 
åldern på kunderna inte spelar någon roll.

Annelie har sedan 2003 arbetat för 
både privatkunder och omsorgen i 
Västervik som en slags ambulerande 
fotvårdsspecialist. Det kommer hon 
fortsätta med, men utgå från lokalen på 
Midgård.

– Planen är att jag kommer vara här 
två eller tre dagar i veckan och resten 
ute på fältet.

Upplägget passar perfekt in i Bostads-
bolagets planer för Midgård 1.

– Både fotvården och restaurangen är 
viktiga för både området och Västervik, 
menar Bostadsbolagets Susanne 
Hamilton. Nu saknar vi bara en frisör, sen 
är konceptet komplett!

Annelie är även hon nöjd med Bostads-
bolagets engagemang och planer.

– Det är perfekt här, både för mig och 
Lucien i restaurangen. Parkeringsmöj-
ligheterna är utomordentliga och vi 
hoppas att hela Västervik kommer hit till 
oss på Midgård!

2003 startade Annelie 
Risberg sin karriär inom 
medicinsk fotvård.

– Jag hade jobbat på kontor i 
en herrans massa år innan jag 
bestämde mig för att göra en 
helomvändning och omskola 
mig, berättar Annelie som till 
årsskiftet startar fotvård i 
Midgård 1.

Fint för
fötterna

Lucien Szabo

Det är mycket som ska falla på plats. 
Allt från inredning och möbler till 

grytor, kastruller och menyer.
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är Bostadsbolaget gjorde 
en satsning på de egna 
hantverkarna så nyanställ-
des fem stycken målare. Tre 
av dem var tjejer. I dag har 

de hunnit finna sig till rätta i jobbet och är 
var och en ute dagarna i ända för att sätta 
färg på tillvaron hos Bostadsbolagets 
hyresgäster.

– För min del var det 
ingen tvekan om saken, 
säger Sara Cederlöv. 
Pappa är målare hos 
Bostadsbolaget och jag 
var bombsäker på att det 
var dit jag skulle. Måleriet 
har varit en del av min uppväxt och jag är 
till och med gift med en målare,

Även för Saras kollegor, Ronja Synstad 
och Fanny Spets, var valet av yrke något av 
en självklarhet.

– När jag skulle söka till gymnasiet ville 
jag göra något kreativt, säger Fanny och 
får medhåll av Ronja.

N

För alla tre verkar målaryrket vara en riktig fullträff. På frågan 
om vad de skulle blivit om de inte blev målare är svaren inte riktigt 
lika tydliga som när frågan om de trivs på jobbet kommer upp:

– Jättebra! säger Ronja, Sara och Fanny med en mun.

Triss i tjejer

Fanny Spets

Känns tryggt att arbeta åt Bostadsbolaget,
att ha en massa bra arbetskompisar och
dessutom vara garanterad jobb året om.

Inte så glammigt
Alla tre tjejerna är också rörande överens 
om att det behövs fler kvinnliga aktörer 
inom alla hantverksyrken.

– Det är otroligt viktigt att det är 
blandat med tjejer och killar, menar 
Ronja Synstad. På så sätt blir jargongen 
bättre och stämningen är viktig för hur 

man trivs på arbetsplatsen.
Bostadsbolagets målare är ofta ute 

och arbetar två och två vilket betyder att 
alla tre tjejerna dagligen jobbar tillsam-
mans med en kille.

– En perfekt kombination, menar Sara. 
Det kan dock bli lite dråpligt hos en del 
kunder då de alltid vänder sig till min 

manlige kollega när de vill fråga om 
något. Det märks att en del hyresgäster 
inte riktigt vant sig vid kvinnliga hant-
verkare.

Fanny tillägger att målaryrket verkli-
gen inte är något glammigt yrke där det 
bara handlar om inredning och att 
kombinera färgerna rätt.

– Det är ett slitgöra, 
säger hon bestämt. 
Mycket tunga lyft och 
när jag kommer hem på 
kvällarna är jag oftast 
dödstrött!

Sara, Ronja och 
Fanny trivs bra i sina 

yrkesroller och tycker det är toppen att 
jobba inom en så pass stor organisation.

– Känns tryggt att arbeta åt Bostadsbo-
laget, menar Fanny. att ha en massa bra 
arbetskompisar och dessutom vara 
garanterad jobb året om.
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Sara               
Cederlöv
Ålder: 34

Familj: make och 
fyra barn

År i yrket: fyra

Drömresa: Nya 
Zeeland

Ronja              
Synstad
Ålder: 22

Familj: sambo

År i yrket: snart 
fyra

Drömresa: jorden 
runt

Fanny Spets
Ålder: 29

Familj: sambo, 
två barn och en 
bonusdotter

År i yrket: 10

Drömresa: 
Kroatien

Ronja Synstad

Det är otroligt 
viktigt att det är 

blandat med 
tjejer och killar. 

På så sätt blir 
jargongen bättre 
och stämningen 
är viktig för hur 

man trivs på 
arbetsplatsen.

Sara Cederlöv

För min del var 
det ingen tvekan 
om saken, pappa 

är målare hos 
Bostadsbolaget 

och jag var 
bombsäker på

att det var dit
jag skulle.
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nder sensommaren satte  
planerna på att bygga om 
Kvännarskolan till nya, 
fräscha lägenheter igång 
och enligt arkitekten och 

projektledaren Eva 
Hebbel sätter själva 
byggandet igång 
så snart som 
möjligt.

– Vi hoppas på en 
snabb byggstart 
och kommer så småningom kunna 
presentera tre stycken fyror, fem stycken 
treor och två stycken tvåor, berättar Eva 
Stolt.

Lägenheterna kommer storleksmässigt 
att hålla sig mellan 65 och 93 kvadratmeter.

– Jättekul att öka på vårt bestånd och 

U

När Kvännarskolan växte ur sina lokaler och flyttade vidare var 
det ingen tvekan om vad som skulle göras. Nya lägenheter 
såklart! Och faktum var att skolans lokaler en gång i tiden 
byggdes med tanke på att de en gång skulle bli bostäder.

skola
ny uppgift

får
Gammal

ännu roligare att kunna presentera 
ytterligare några större lägenheter med 
fyra rum och kök, menar Bostadsbolagets 
marknadschef Susanne Hamilton.

De gamla skolbyggnaderna är indelade i 

fem olika hus och var från början alltså 
avsedda att byggas om från skola till 
kedjehus.

– Men de stämmer inte riktigt överens med 
dagens krav och behov, menar Eva Hebbel. 
Därför valde vi att bygga om helt och göra 
tio lägenheter av de fem huskropparna.

Fruktträd
När alla skolbarnen nu försvunnit från den 
gamla Kvännarskolan finns det en hel del 
att göra. Först och främst ska byggnad-
erna blåsas ut och totalrenoveras. Därefter 

tar Bostadsbolaget 
steget upp till fas 
två: att göra 
iordning utomhus-
miljön.

– Där kommer vi 
att få en hel del att 

göra, menar Eva. Området är ju anpassat 
för en massa barn och vi får ta oss en rejäl 
funderare innan vi sätter igång.

Klart är i alla fall att de gamla fruktträden 
och en hel del av naturen ska få stå orörda. 
Lekplatsen kommer dock att förminskas en 
del för att passa ett mindre antal barn.

Susanne Hamilton

Området i sig är jättefint och vi räknar med att det 
både blir barnfamiljer och äldre som sålt sina hus 

som kommer att flytta in i de nya lägenheterna
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Onsdagen den 4 november 2015 var det dags för den officiella 
invigningen av Ljungbergaskolan. Skolan invigdes med sång från 
en jättekör, bandklippning och tal.

Området kring Kvännarskolan har de 
senaste åren varit ett  område i för-
vandling. Generationsskifte, nybyggnation 
och allt fler barnfamiljer gjorde den gamla 
skolan trångbodd och något var tvunget 
att göras.

– För att möta efterfrågan från invånar-
na ställde vi oss frågan om skolan skulle 
byggas om och byggas till eller att istället 
bygga en helt ny, mer ändamålsenlig, 
skola, berättar projektledaren Pär Liffner. 
Svaret blev att vi istället byggde nytt på 
en obebyggd tomt på Vattentornsvägen.

Resultatet stod klart lagom till årets 
hösttermin och fick namnet Ljungbergas-
kolan. Att den nya  skolan blivit både 
större och mer modern medför en hel del 
positiva nyheter för Västervik.

– Dels kräver det utökade elevantalet 
en del nyanställningar och dessutom 
betyder det också att eleverna får gå i 
samma skola ända fram till högstadiet, 
säger Pär Liffner. Sen får Ljungbergas-
kolan också en ny idrottshall, ett eget 
tillagningskök med matsal samt en 
otroligt vacker och unik skolgård vilket 
saknades på den gamla skolan. 

Den gamla Kvännarskolan 
blir bostäder och den nya 
Kvännarskolan har flyttat 
in i nya  lokaler och får 
namnet Ljungbergaskolan. 
Antalet elever utökas och 
skolan kommer nu att rym-
ma årskurserna F till 6 mot 
tidigare F till 3.

Positivt 
nybygge

– Området i sig är jättefint och vi räknar 
med att det både blir barnfamiljer och 
äldre som sålt sina hus som kommer att 
flytta in i de nya lägenheterna, menar 
Susanne Hamilton.

Rymliga badrum
Enligt Bostadsbolagets planer så blir det 
inflyttning i gamla Kvännarskolan efter 
semestern 2016.

– Vi räknar med att det ska vara 
inflyttningsklart någon gång i augusti och 
då kommer de tio lägenheterna stå klara 

med rymliga badrum innehållande både 
torktumlare och tvättmaskiner, berättar Eva 
Hebbel.

– Det kommer självklart också att finnas 
en hel del gemensamhetsutrymmen för 

våra blivande hyresgäster, tillägger Susanne 
Hamilton.

Intresset har redan nu visat sig stort för att 
boka sig för en av lägenheterna i den gamla 
skolbyggnaden. Känner du att det vore något 
för dig är den rätta vägen en sväng förbi 
bobutiken på Spötorget i Västervik.

Eva Hebbel

Vi räknar med att det ska vara inflyttningsklart 
någon gång i augusti och då kommer de tio 

lägenheterna stå klara
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– Vi räknar med att börja bygga på allvar innan jul, 
berättar Bostadsbolagets biträdande projektledare 
Henrik Ankarvall.

Projekteringsstudien inför utbyggnaden började 
tidigt i höstas och kommer att resultera i 1000 nya 
friska kvadratmeter för Campus Västervik som 
startade sin verksamhet redan 1996. Utökningen av 
studios och grupprum görs på initiativ av Campus 
själva som märkt ett ökat tryck med fler studenter 
och fler utbildningar.

– Vi planerar att inflyttning i de nya lokalerna 
ska ske till utbildningsstarten hösten 2016, 
avslutar Henrik Ankarvall.

Annelie Wredberg på Bostads-
bolaget lägger allt mer tid och 
kraft på företagets Facebook-sida.

– För oss är Facebook ett viktigt 
verktyg när det gäller information 
till både våra hyresgäster och 
övriga kommuninvånare. Det gäller 
att vi hänger med i utvecklingen 
och syns på rätt ställen där vi når 
ut snabbt och effektivt.

Men hur funkar det då med 
Facebook och hur gör du för att 
gilla Bostadsbolagets sida?

Tidigt i höstas lanserade 
Bostadsbolaget sin Face-
book-sida. Här får du som 
hyresgäst veta  vad som 
händer kring ditt boende och 
övriga kommuninvånare får 
matnyttig information om 
vad Bostadsbolaget har i 
görningen.

Campus
bygger ut

Rätt sätt att nå ut!

Ser du en  lapp i trappuppgången från 
Michael Johansson så vet du nu vad som är 
på gång: förebyggande åtgärder!

– Det kan handla om att täta och byta 
fönsterlister eller mäta fukt i badrummet, 
berättar Michael. Vi kollar även ventila-
tionen och brandsäkerheten så att allting 
står rätt till!

På en dag kan han hinna med allt från tre, 
fyra lägenheter ner till bara en beroende på 
hur mycket åtgärder som skall göras.

Michael Johansson satsar på att besöka varenda lägenhet i 
Bostadsbolagets bestånd. För det är nämligen hans jobb. 

– Jag jobbar förebyggande med åtgärder som dels ska spara 
pengar och dels gynna hyresgästerna så att de slipper större 
och mer tidskrävande jobb.

Förebyggande
rondering

– Det här gör vi för att slippa obehagliga 
överraskningar i framtiden, menar Michael. 
Bättre för hyresgästerna att få besök av 
mig under en kortare stund än att något 
ska bli fel och lägenheten ska bli full av 
hantverkare under en längre tid.

Så när lappen från Michael dyker upp i 
trappuppgången: se till att vara hemma 
eller sätt dörrlåset i serviceläge. Han är där 
för din skull!

– För det första måste du ha ett 
eget Facebook-konto, berättar 
Annelie. Sen är det bara att söka 
på Västerviks Bostads AB och väl 
inne på sidan är du bara ett ”klick” 
från att vara en del i gemenskapen. 
Leta efter ”tummen-upp-symbol-
en” och ordet ”gilla” så är allt 
klickat och klart!

Glöm inte att du kan göra din röst 
hörd och komma med förslag på 
vad du vill att det ska pratas om på 
Bostadsbolagets Facebook-sida!

Fler studenter och 
fler utbildningar 
krävde större 
utrymme. Tidigare 
under hösten satte 
arbetet med att 
bygga ut
Campus
Västervik
igång.

B L A N D A T

1

2

Logga in på facebook och skriv 
Västerviks Bostads AB i sökfältet

Klicka på “gilla knappen”. Du kan 
nu ta del av oss på facebook

"Gilla knappen"
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Ekologiska produkter har ökat stadigt de senaste åren. Att det 
finns ekologisk julskinka har väl inte undgått någon vid det här 
laget. Men varför stanna där, för den som vill gå all in eko på 
julafton finns nu alla förutsättningar. Så börja en mer hålbar, 

tradition och testa en eco-jul i år.

ekologisk jul
Testa   en

Hållbara tips för en ekologisk jul
Pyntet:
Pyntet: Ta in naturen och använd kvistar, kottar & mossa.

led: tänk på energiförbrukningen och välj lågenergi & 
LED.

gör själv: gör eget pynt av återanvända böcker, burkar 
och stöp om gamla ljus till nya.

levande ljus: satsa på miljömärkta ljus.

  

Maten:
gör själv från grunden: skippa halv- och helfabrikat. 
Satsa på ekologiska produkter

Minska på köttet: testa vegetariska alternativ. 

Köp & laga efter säsong.

dryck: satsa på miljömärkt dryck. Det finns ekologisk 
glögg och julöl.

  

Julklapparna:
skippa julklapparna: behöver vi verkligen gå bort så 
mycket?

Välgörenhet: ge till något mer värdefullt 

Ska ni ge julklappar gör dem själv. Ge bort något ni bakat, 
eller något du sytt. Eller satsa på vintage & second-hand. 
Ska ni köpa helt nytt satsa på sådant som håller längre.

Så många procent ökade ICAs 
försäljning av ekologisk jul-
skinka förra året. I år förväntas 
ökningen bli ännu högre.

De viktigaste inslagen
på julbordet enligt ICAs 
kundpanel:
1. Julskinka*
2. Sill*
3. Janssons frestelse
4. Köttbullar*
5. Julmust*

* Finns som ekologisk alternativ

Enligt nyhetsbrevet ”Veckans 
Ekolantbruk” kommer Scan i
år kunna leverera

dubbelt så
mycket ekologisk 
julskinka som
förra året.

Hållbara julklappar
om man väldigt gärna vill ge bort julklappar, men inte 
har så mycket pengar, kan man göra dem själv och ge 
bort. ekonomisk, personligt och ekologiskt.

• Baka något att ge bort. En god julkaka, bröd, eller 
julgodis som lägger i fina burkar och slår in. 

• Nu när apelsinerna är billiga – gör egen apelsinmarmelad 
och ge bort i julklapp.

• Är du en duktig fotograf, kan du ge bort en kalender som 
du gjort själv. 

• Om man är duktig på att sy, sticka eller virka, kan man 
göra en fin duk eller något liknande

 Man kan ge bort tjänster under det kommande året. 

E K O L O G I S K  J U L
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Hemsida www.bostadsbolaget.vastervik.se

E-post bostadsbolaget@vastervik.se

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

Felanmälan
Telefon  0490-25 72 40
Öppettider måndag-fredag
  10.00-12.00

Ansvarig utgivare
Susanne Hamilton

Idé, produktion & design
LindströmRömbo Reklambyrå

www.lindstromrombo.se

Foto:
Fredérick Lindström m.fl.

Texter
Jonas Frykman, Annelie Wredberg, 

LindströmRömbo m.fl.

Skicka lösningen på korsordet till oss 
senast 9 januari 20156 Vi drar tre 
vinnare som får två biobiljetter var.

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

Namn

Adress

Lösningen publiceras på vår hemsida 
den 16 Januari 2016. Vinnarna
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren

Korsord - tävla & vinn
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