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SOM ALLMÄNNYTTIGT bostadsföretag i 
Västervik är vi ett bostadsföretag som ger 

något extra till kommunen. Det hänger ihop med 
att vi på samma gång ska ta ett samhällsansvar och 
vara affärsmässiga. Vi tänker på hela kommunens 
bästa och har ett särskilt ansvar för att främja 
bostadsförsörjningen i Västervik. Runt om i Sverige 
finns kommunala bostadsföretag som precis som vi 
ska ta ansvar för sin kommuns bästa. Det där 
ansvaret kan handla om vitt skilda saker - integra-
tion, trygghet, gemenskap eller miljö. Vilken väg 
bolagen väljer hänger ihop med varje kommuns 
speciella utmaningar. 

I Västervik är en av utmaningarna just nu behovet 
av fler bostäder. Därför planerar vi att bygga hyres- 
rätter på flera platser i Västervik de kommande 
åren. Det gör vi trots att det är väldigt svårt 
ekonomiskt att bygga hyresrätter just nu. Om vi 
bara skulle tänka affärsmässigt skulle vi kanske 
inte sätta spaden i jorden. Men eftersom vi också 
har ett samhällsansvar så tänker vi långsiktigt och 
bygger hyresrätter för att det är bra för Västerviks 
utveckling. 

En annan av kommunens utmaningar är den 
åldrande befolkningen. Därför bygger vi hissar och 
trygghetsboenden och särskilda boenden runt om i 
kommunen. Det här är bra på flera sätt. Samtidigt 
som våra äldre får tryggt och bekvämt boende så 
tjänar hela Västervik på att få igång flyttkedjor och 
få snurr på bostadsmarknaden totalt sett. Vi har 
just byggt klart ett fantastiskt fint särskilt boende 
och trygghetsboende på Långrevsgatan. Jag tror att 
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det här boendet kommer att bli 
flaggskeppet för boende bland äldre 
i Västervik. Inte minst för att det 
har en stor inglasad atriumgård 
med tropiska växter där våra 
hyresgäster kan träffas. Vi har 
också köpt Dalsgården i 
Gunnebo från kommunen 
för att riva och bygga ett nytt 
boende på samma tomt och vi 
projekterar för ett nytt 
trygghetsboende och ett 
särskilt boende i Gamleby. 

”Om vi bara skulle tänka affärs-
mässigt skulle vi kanske inte 
sätta spaden i jorden. 
Men eftersom vi också 
har ett samhälls-
ansvar så tänker 
vi långsiktigt”

Långrevsgatans atrium-
gård en ny mötesplats

Rabatt på biljetter till 
Diggiloo, söndag 29 juli
I sommar återkommer Diggiloo till Västervik! Du som är hyresgäst hos Bostadsbolagets 
erbjuds att köpa ”I det gröna-biljetter” till Diggiloo 2018 för endast 200 kr (ordinarie pris 
395 kr). Biljetten ger inträde för en vuxen samt två barn under 14 år och innebär plats på 
gräsmattan, så ta med egen stol eller filt och picknickkorg. Köp biljetterna i vår Bobutik 
på Spötorget, Västervik. Kostnaden för biljetterna lägger vi på din hyresavi.
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A K T U E L L T

Äldre och människor med 
funktionshinder i Västerviks 
kommun kan få hjälp med 
enklare praktiska sysslor i 
hemmet för att t.ex. minska 
risken för fallolyckor. Tjänsten  
är gratis. 

Välkommen att ringa på 
måndagar, tisdagar, torsdagar 
och fredagar mellan 07.00 och 
09.00 på telefon 0490-25 72 46 
för att boka en tid med Fixaren 
Benny Söderlund.

NOTISER
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Fixaren i Västervik kommun

Välkommen in i vår Bobutik på Spötorget, 
mitt i centrala Västervik. Här kan du som 
söker boende få information om våra 
bostadsområden, om oss, och få hjälp 
med ärenden som rör bostadskö. Vi 
informerar gärna också om vilka mer-
värden du får som hyresgäst hos oss. 
Våra öppettider: måndag-tisdag 10-18, 
onsdag-torsdag 10-16, fredag 10-13. 
Varmt välkommen!

Välkommen till
Bobutiken

Under 2017 fick ett urval av våra hyresgäster delta i en 
hyresgästundersökning. Syftet med undersökningen 
var att vi ville ta reda på hur våra hyresgäster 
uppfattar Västerviks Bostads AB 
som hyresvärd.

Totalt fick vi in 62 procent 
svar och tackar alla som 
deltog för de värdefulla 
synpunkterna. Under-
sökningen är ett viktigt 
verktyg i vårt arbete 
med att förbättra 
våra boenden och 
visar vad som upp- 
fattas som bra och 
vad som behöver 
förbättras.

Våra hyresgäster påverkar sitt boende 

94% 
av våra hyresgäster upplever att 
de blir bra bemötta av Bostads-

bolagets fastighetsskötare

av våra hyresgäster kan 
rekommendera Bostadsbolaget 

som hyresvärd

96% 

Du har väl inte missat oss på 
Facebook? På vår Facebook-sida 
lägger vi upp nyheter, information, 
lediga tjänster, bilder från vad som 
händer inom Bostadsbolaget och 
mycket mer. Sök på Västerviks 
Bostads AB och gilla vår sida om du 
inte redan följer vårt flöde.



L Å N G R E V S G A T A N
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L Å N G R E V S G A T A N

gemenskap
Den stora atriumgården på Långrevsgatan står nu färdig och här kan alla 
boende i området samlas och umgås. Väggarna är vackert dekorerade 
av konstnären Benny Ekman, möblerna noggrant utvalda och överallt 

finns frodiga gröna växter. Riktigt mysigt med andra ord!

forts >>

Byggt för
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SÖREN OCH MARITA Anders-
son har nyligen flyttat in i en tre- 

rummare i Långrevets trygghetsboende 
och njuter i fulla drag när de äntrar 
atriumgården.

– Riktigt vackert, utbrister Sören. Här 
känns det att man kan trivas.

Och trivs gör också paret i sin nya 
lägenhet.

– Att lägenheten skulle ligga på mark- 
plan var en självklarhet, menar de. 
Balkong och uteplats så att det nästan 
känns som att bo i hus.

På frågan om de kommer att utnyttja 
restaurangen i atriumgården blir det ett 
rungande ja:

– Absolut, det är ju perfekt att kunna 
gå hit utan att behöva bylsa på sig en 
massa ytterkläder, menar Marita. Dess- 
utom kommer det ju hända en hel del 
här i form av aktiviteter, musikunder-
hållning och föredrag.

ÖPPET FÖR ALLA
Restaurangen har fått namnet Nätet  
och drivs av Västerviks kommun. Gina 
Svensson är kostchef och blickar nöjt ut 
över lokalerna.

– Här kommer vi att servera frukost-
buffé, lunch och middag, berättar hon. 
Sedan kommer vi självklart att ha 
caféverksamhet som kommer vara 
öppen hela dagarna.

Restaurang Nätet kommer också att 
leverera maten till tre av kommunens 
boenden; Gertrudsgården, Annagården 
och Tjustgården. Maten som kommer att 
serveras på Nätet blir klassisk husmans-
kost med lite nytänk.

– Vi har ju öppet för alla i hela 
Västervik så då måste vi bredda utbudet 
lite för att tilltala så många som möjligt, 
menar Gina.

GRÖNT ÄR SKÖNT
Grönt är en färg som återkommer 
överallt i atriumgården. I allt från tyget 
på soffgrupp och fåtöljer till gröna växter 
och Benny Ekmans fantastiska skapelser 
som pryder väggarna.

– Jag fick berättat för mig hur det var 
tänkt med möbler och inredning, 
berättar Benny. När jag även fick reda 
på att det skulle finnas gott om gröna 
växter så väcktes idén om blommor på 
väggarna.

Benny pekar stolt på en nära sex 
meter stor blomma som sträcker sig från 
golvet upp mot taket.

- När idén om blommorna kom så var 
det ingen tvekan om att de sedan skulle 
kompletteras med fåglar, på så sätt får vi 
ju in naturen i en helt ny vinkel här.

Trygghetsboendet på Långrevsgatan 
består av ett ombyggt hus med samman-
lagt 18 lägenheter, till detta kommer 
också 30 nya lägenheter i det särskilda 
boendet som drivs av kommunen.

forts >>

L Å N G R E V S G A T A N

GINA SVENSSON

”Vi har ju öppet
för alla i hela 

Västervik så då 
måste vi bredda 

utbudet lite”

Sören och Marita Andersson är nyinflyttade 
i Långrevets trygghetsboende

Benny Ekman är skaparen till
konstverken som pryder väggarna



G A M L E B Y
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SAMMANLAGT KOMMER det 
nya trygghetsboendet innehålla 20 

lägenheter fördelat på 12 stycken 2:or 
och 8 stycken 3:or. 

– Trygghetsboendet är etapp ett av 
bygget, förklarar Rolf. I etapp två kommer 
vi bygga gemenskapslokaler samt särskilt 
boende och hälsocentral där kommunen 
och landstinget blir hyresgäster.

Nybyggnationen kommer att ligga vid 
Åbyskolan på den mark där delar av 
skolan rivits, granne med Åby herrgård 
helt enkelt. Delar av den befintliga Åby- 
skolan kommer användas till restaurang 
för både trygghetsboende och särskilt 
boende.

Efter det att projektet fick uppmärk-
samhet i media så har intresset varit 
stort och det märks att det finns ett 

I skrivande stund pågår förberedelser kring trygghetsboende, 
särskilt boende och hälsocentral i Gamleby.
– Efter semestern börjar planeringen på allvar och till 

hösten tas det första spadtaget, berättar Bostadsbolagets 
projektledare Rolf Johansson.

uppdämt behov av ett trygghetsboende i 
Gamleby.

– Redan nu så vill folk ställa sig i kö för 
en lägenhet, säger Bostadsbolagets 
Annelie Wredberg som hänvisar hugade 
spekulanter till Bobutiken på Spötorget i 
Västervik.

2020
När det kommer till vilka entreprenörer 
som ska vara inblandade i projektet så 
räknar Bostadsbolaget med att anbuden 
är inne i slutet av juni och lagom till att 
årets semestrar är över så startar den 
slutgiltiga planeringen.

– Sedan är det äntligen dags för bygg- 
start och lagom till våren 2020 så står 
trygghetsboendet färdigt, avslutar Rolf.

Gamleby i startgroparna

FAKTA TRYGGHETSBOENDE
Ett trygghetsboende är en vanlig lägenhet med hög tillgänglighet för de 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 t.ex. vill ha hemtjänst får själva ta 
kontakt med kommunens äldreomsorg.

Norr

0 10 20 30 40 meter 

Västerviksvägen

B
ild

e
r 

p
å
 d

e
n

n
a
 s

id
a
: S

w
e
c
o

2020 ska nytt trygghetsboende, särskilt 
boende och hälsocentral stå klart i Gamleby



E K H A G E N
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SAMMANLAGT KOMMER det 
bli 39 stycken lägenheter i det 

attraktiva, natursköna området kring 
golfbanan. Lägenheterna rymmer fyra 
rum och kök och kommer att mäta 104 
kvadratmeter. 

– Standarden på lägenheterna kommer 
att vara hög och alla har uteplats, carport 

Nära till både skog, hav och 
golf. Är det kanske något 
som lockar dig? Bostads-
bolagets lägenheter på 
Ekhagen kommer med all 
säkerhet att gå åt som smör 
i solsken.
– Det här är verkligen ett 

unikt boende med villakänsla, 
menar projektledaren Andreas 
Throzell.

Unikt läge
och braskamin, upplyser Andreas kol- 
lega Henrik Ankarvall. Vill man ha 
ytterligare bekvämligheter som garage 

och bastu så finns det som tillval.
Under maj månad påbörjades 

förberedande markarbeten och efter 
sommaren så sätter arbetet igång på 
allvar med själva byggnationen av de 
moderna parhusen.

– Sensommaren 2019 kommer den 
första etappen med 13 lägenheter stå 
klar, berättar Andreas.

NÄRA TILL DET MESTA
I Bobutiken räknar man med rusning 
efter de attraktiva lägenheterna.

– Jag rekommenderar spekulanter att 
komma in till oss på Spötorget för att 
titta närmare på ritningar och bilder av 
lägenheterna, säger Tony Ståhl. Det 
kommer bli ett fantastiskt område med 
natursköna omgivningar och ett boende 
med det där lilla extra.

Så vare sig om du är inbiten golfare, 
naturälskare eller bara vill ha ett boende 
som ger lite mer så kan Ekhagen vara 
perfekt för dig.

– Dessutom finns förskola på behändigt 
avstånd och det är faktiskt inte så långt 
till centrum heller, konstaterar Andreas 
Throzell.

”Standarden 
kommer vara 

hög och alla har 
uteplats, carport 
och braskamin”

HENRIK ANKARVALL

INTRESSERAD AV ATT FLYTTA TILL EKHAGEN?
Inflyttning är preliminärt planerat till sensommaren 2019. Är du intresserad, kontakta vår personal på 
Bobutiken, antingen genom att ringa tel. 0490- 25 72 50 eller besöka Bobutiken på Spötorget 1, Västervik. 



E K H A G E N
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Andreas Throzell och Henrik Ankarvall 
blickar ut över vad som kommer bli 
ett fantastiskt nytt bostadsområde



T R Ä F F P U N K T
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BOKLÄSARTRÄFF, musikunder- 
hållning, bingo och gympa. 

Aktiviteterna på Bostadsbolagets olika 
träffpunkter är många och bakom dem 
står Susanne med en outsinlig entusiasm.

– Jag trivs alldeles fantastiskt bra med 
det här jobbet, konstaterar hon innan 
hon åter igen ger sig i kast med några av 
damerna från Midgårds trygghetsboende.

Lättare gympaövningar blandas med 

Ett ständigt leende på läpparna och en energi som gör de 
flesta avundsjuka. 

Susanne Steinvall, värdinna hos Bostadsbolaget, sprider 
glädje var hon än går. Hon pendlar mellan beståndets olika 
träffpunkter och håller bland annat igång trygghetsboendet 
på Midgård med en väl anpassad gympa.

ramsor och en hel del musik. Per Myr- 
bergs gamla 34:an ljuder från högtalaren 
och damerna plockar imaginära äpplen 
för att sträcka ut på lederna ordentligt. 
På väggen hänger ett antal visdomsord 
varav ett verkligen speglar damernas 
inställning: ”Man är inte gammal så 
länge man letar efter något!”

Gympapasset fortsätter med balans- 
övningar vilket är det enda momentet i 

övningen där damerna ställer sig upp.  
I övrigt är det sittande gympa som gäller 
så att det ska passa alla.

UTVECKLING PÅ GÅNG
Det blir ballongvolleyboll som får avsluta 
tisdagens gympapass på Midgårds 
träffpunkt. Stämningen är hög och 
deltagarna kan sedan äntligen pusta ut 
och slappna av till tonerna av Mando 
Diaos Strövtåg i hembygden. 

– I dag gick det inte lika lätt som vanlig, 
utbrister en av damerna. Jag var så 
otroligt stel i nacken.

När gänget lämnar träffpunkten i 
samlad trupp så styr de kosan mot 
Restaurang Smak för en kopp kaffe med 
glass därtill.

– Den sociala biten är otroligt viktig, 

Träffsäkra
träffpunkter

Glada deltagare kopplar av med fika efter 
dagens gympapass i Midgårds träffpunkt 
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”Den sociala biten 
är otroligt viktig”

SUSANNE STEINVALL

T R Ä F F P U N K T

poängterar Susanne Steinvall. Många av 
de här människorna kände inte varandra 
alls innan vi körde igång. Nu umgås de 
för fullt och firar både nyår och påsk 
ihop.

Bostadsbolaget utvecklar just nu 
träffpunktsverksamheten. Bit för bit ska 
den inte bara involvera trygghetsboenden 
utan även vända sig till andra boende 
som behöver gemenskapen som uppstår 
när det drar ihop sig till gympa, poker 
eller bingo.

Susanne Steinvall, nedan, 
är värdinna på Bostads-

bolagets träffpunkter 



ATT KOMMA IN i Västervik 
Climbings lokaler är en upplevelse 

i sig. Ett fantastiskt gytter av klätter- 
väggar av olika slag och svårighets- 
grad. Jim Wasmuth, som var med och 
startade klubben på 80-talet, berättar:

– Här kan alla klättra, både ny- 
börjare, barn, ungdomar och den 
svenska eliten.

Att klätterklubben äntligen fått nya 
lokaler är något som både Jim och 
Bostadsbolagets Jonas Ålstam är mycket 
nöjda över.

– För oss är det här rena paradiset 
jämfört med våra gamla lokaler, menar 
Jim och Jonas fyller i:

– Det var en del strul med bygglov först, 
men nu när allt fallit på plats så kan vi 
konstatera att det här var ett riktigt 
lyckokast.

FINT BEMÖTANDE
Föreningen har i dag 150 medlemmar 
och anordnar även barnkalas och 
företagsträffar där nyfikna kan få prova 
på att klättra.

– Själv har jag klättrat sedan slutet av 
70-talet, berättar Jim Wasmuth som är 
mycket nöjd med det bemötande 
klubben fått av hyresvärden Bostads-
bolaget.

– Ja, fast vi har egentligen inte gjort så 
mycket, konstaterar Ålstam. Vi fixade 
lite med ventilationen och resten har 
Västervik Climbing gjort själva.

Ebba Rasmussen är en av alla de som 
regelbundet besöker lokalerna på 
Kristinebergsgatan. Hon både jobbar där 
och tränar där och det ser nästan löjligt 
lätt ut när hon svingar sig upp på en av 
klätterväggarna.

H Y R E S G Ä S T

På Kristinebergsgatan 12 i Västervik är det full fart sedan 
årsskiftet. Då flyttade nämligen Västervik Climbing in i sina 
nya lokaler och nu har klubben till och med varit värd för 
SM i klättring.

Jim Wasmuth stormtrivs 
i de nya lokalerna
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En klubb på
väg uppåt 

Ebba Rasmussen jobbar 
på klätterklubben och får 

det att se lekande enkelt ut  



T I P S
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1. Fyll småkrukor med såjord.

2. Lägg ca 2-4 frön i varje   

 småkruka.

3. Täck fröna med jord.

4. Sätt etiketter för att märka  

 upp.

5. Spraya med sprayflaska   

 och håll jorden lätt fuktig.

6. När fröna börjar gro, flytta  

 till ljusare plats, t ex fönster- 

 brädan, men glöm ej att vattna.

7. När plantorna har ett eller ett  

 par bladpar är det dags att  

 plantera om dem i större krukor,  

 en planta per kruka. Kom ihåg  

 att flytta med etiketterna.

8. Sätt i en stödpinne vid varje  

 planta om det behövs.

9. När utomhustemperaturen når  

 10 grader över hela dygnet är  

 det dags att plantera ut dina  

 grödor om du har möjlighet.  

 Detta brukar vara i maj-juni, lite  

 beroende på var i landet du bor.

steg 
för steg

Odla själv 

Gott & 
grönt
Vill du skörda egenodlade och när- 
producerade grönsaker i sommar? 
Då är det hög tid att börja nu. 
Att dra upp tomater och annat gott 
från frö är inte svårt - så och odla t.ex. 
sparade frön från en favorittomat, 
gurka eller paprika du har ätit. 



H Y R E S G Ä S T E R
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FÖR GEMENE man kan det här 
med 3D-skrivare låta som rena 

science fiction. Men det är på riktigt och 
det är här och nu.

– Vårt företag har haft en brokig 
historia sedan starten 2012, berättar 
Caspers kollega Ulf Qviberg. Vi var 
kanske lite tidiga med tekniken och 
marknaden var inte riktigt redo.

Men nu har de landat och dessutom 
tecknat ett avgörande kontrakt med HP 
som tillverkar 3D-skrivare som ligger i 
framkant.

En gång i världen såldes här årgångsviner och andra drycker 
med en historia längre än ett normalt Vasalopp. Men nu har 
framtiden flyttat in i Systembolagets gamla lokaler på 
Kvarngatan i Västervik.
– Den här tekniken kommer ändra mycket på sikt, menar 

Casper Rosén som är en av ägarna till 3D Center som jobbar 
med 3D-skrivare.

”Bostadsbolaget 
lyssnade och 

fixade det som 
vi ville ha det”

CASPER ROSÉN

– Vår huvudsakliga verksamhet är att 
sälja dessa skrivare, berättar Casper.

Överallt i lokalerna på Kvarngatan 
finns bevis på vad den nya tekniken kan 
göra. Allt från reservdelar till industrin 
till reservdelar till människokroppen. 
3D-skrivare klarar allt.

CENTRALT
– Vår uppgift nu och det vi fokuserar på 
är att nå ut till företagare och upplysa 
dem om nyttan med våra skrivare, 
berättar Ulf. Vi vill få dem att upptäcka 
vilka otroliga möjligheter de kan skapa.

Möjligheter finns det också i företagets 
nya lokaler, som är designade av Ulf och 
Casper själva.

– Vi hade en hel del idéer, Bostadsbo-
laget lyssnade och fixade det som vi ville 
ha det. Bemötandet vi har fått har varit 
helt perfekt och vi är riktigt nöjda!

Lokalerna är rymliga, in- och utlast-
ningsmöjligheterna förnämliga och att 

de sedan är lokaliserade centralt i 
staden gör inte saken sämre.

– Vi gillar ju att visa upp Västervik och 
ett centralt läge passar oss alldeles 
utmärkt, avslutar Ulf och Casper.

Framtiden har flyttat in

Casper Rosén och Ulf 
Qviberg på 3D Center
i företagets nya lokaler



B L A N D A T
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Framtiden har flyttat in

MED HUS I Västervik, sommar-
stuga, träbåt och två barnbarn ser 

inte Eva några problem att fylla dagarna 
som pensionär.

– Dessutom spelar jag lite golf så det 
ska nog ordna sig, menar den nu mera 
pensionerade arkitekten.

Det hela började med en sejour i 
Skåne där Eva jobbade på Skanska i 
Malmö och utbildade sig till arkitekt i 

Lund. Men när hon tagit examen och 
introducerats i yrket kände både hon 
och maken att de längtade tillbaka till 
hemstaden Västervik.

– Vi åkte ju ändå skytteltrafik mellan 
hemmet i Skåne och sommarstugan i 
Västervik så det kändes naturligt.

KÄNNA EFTER
På frågan om hur arkitektyrket ändrats i 
och med teknikens framsteg visar Eva 
att hon är av den gamla skolan.

– Jag jobbar bäst med papper, penna 
och hjärnan. Men visst har digitaliserin-
gen inneburit en del fördelar, som till 
exempel att skicka ritningar och idéer 
till andra. Det går ju mycket snabbare 
och enklare idag. 

I slutet på april slog Eva Hebbel Åslin 
igen kontorsdörren för sista gången. 
Men att det blir helt fritt från jobb under 
pensionen finns det inga garantier för.

– Det är ju en av fördelarna med att 
vara arkitekt, det går att jobba även efter 
pensionen och då kan jag ju ta lite 
uppdrag när det känns bra och passar 
mig. Men vi får väl se, jag måste nog 

Fullt upp efter pensionen
Eva Hebbel Åslin är ett känt 
ansikte i Västervik. Sedan 
1985 har hon jobbat som 
arkitekt och de senaste  
åren har hon gjort det på 
Bostadsbolaget. Men nu är 
det färdigt och Eva har låst 
kontorsdörren.
– Jag tror att jag är färdig 

med jobbet nu och redo att 
gå i pension, konstaterar 
hon.

En skola i tiden

VARJE TISDAG träffar Bostads-
bolaget gymnasiets projektgrupp. 

Tillsammans går de igenom kommande 
vecka och vad den innebär för skolans 
verksamhet mitt uppe i den stora om- 
och tillbyggnaden.

– Det är mycket som ska stämma för 
att det inte ska tillstöta några problem, 
menar projektledaren Pär Liffner. 
Brandlarm, utrymningsvägar och 
ventilation måste ju fungera som vanligt 
även om vi och våra underentreprenörer 
är här och jobbar.

Det var under hösten 2017 som det 
omfattande arbetet påbörjades och i 
början av april stod etapp ett färdig.

– Det har fungerat jättebra, menar 
intendent Jenny Gustavsson. Vi har ju 
pratat om det här och förberett oss i ett 
och ett halvt år. Så vi var redo när allt 
satte igång.

– Ganska fascinerande att vi kan få 
verksamheten och byggnationerna att 

fungera sida vid sida, fyller Jörgen i. Men 
det gäller, som sagt, att vi är lyhörda och 
tar till oss information från alla berörda 
parter.

STOR UTMANING
Projektet betyder bland annat att 
Komvux ska flytta in, restaurangskolan 
ska få helt nya, ändamålsenliga lokaler 
på gymnasiets område och att det blir 
en helt ny restaurang för elever och 
personal.

– För oss är det här en jätteutmaning 
men inställningen från både elever och 
personal har verkligen underlättat, 
menar Pär Liffner.

När sommarlovet väl kommer i början 
av juni så går Bostadsbolaget och dess 
underentreprenörer in i en mycket 
intensiv fas.

– Det kommer ske en hel del här under 
sommaren och eleverna kommer märka 
stora förändringar när de kommer 

Full verksamhet samtidigt som i stort sett hela skolan ska 
byggas om och till. Är det en omöjlighet? Nej, inte om du 
frågar Bostadsbolaget och Västerviks Gymnasium. De vet 
värdet av gott samarbete och god planering.

tillbaka efter ledigheten, konstaterar en 
mycket nöjd intendent.

– När allt är klart kommer vi bli en 
skola som verkar i tiden, säger gym-
nasiechefen Jörgen Jonsson. Det blir 
spännande att ha både oss, Komvux och 
Campus i samma område, det skapar 
fantastiska möjligheter för framtiden.

känna efter hur det är att vara pensionär 
först.

Nu väntar en sommar i sommarstugan, 
några turer i båten och en och annan 
golfrunda.

– Det lär nog bli lite mer golf nu när 
jobbet inte kommer i första hand.

Pär Liffner och Jörgen 
Jönsson stämmer av

Eva Hebbel Åslin 
ser bl.a. fram emot att 

kunna ta fler golfrundor
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Skicka lösningen på korsordet till 
oss senast 24 augusti 2018. 
Vi drar tre vinnare som får två 
biobiljetter var.
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