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VDs ord:

ler och fler vill bo hos oss och kön till 
våra bostäder växer hela tiden. Så vad är 
det då som lockar med att bo i hyresrätt 
hos Bostadsbolaget? Svaret på frågan ser 
förstås olika ut beroende på vem man 

frågar. Men om jag skulle försöka mig på att koka ned 
fördelarna med att bo i hyresrätt skulle jag säga 
orden Trygghet och Trivsel. De fungerar som en sorts 
ledord för oss på Bostadsbolaget och jag tror att de 
ligger väldigt rätt i tiden. Hela västvärldens befolkning 
blir äldre och ju äldre vi blir desto större behov har vi 
av just trygghet. Eftersom många äldre bor ensamma 
blir det också extra viktigt att skapa en känsla av 
sammanhang och trivsel i livet utanför lägenhets-
dörren.

Hos Bostadsbolaget är det fastighetsskötarna som 
krattar och skottar och klipper och lagar saker och 
ser till att allt fungerar som det ska. Det är tryggt. 
Det är också en trygghet att bo hos en hyresvärd 
med stabil ekonomi som är rädd om både husen och 
om hyresgästerna. Hyresgäster som får ekonomiska 
problem kan känna trygghet i att Bostadsbolaget har 
en särskild bosocial handläggare som hjälper till med 
avbetalningsplaner och andra sociala insatser. De 
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senaste åren har vi också lagt in en extra växel i 
trygghetsarbetet genom att bygga särskilda 
trygghetsboenden för äldre. Just nu bygger vi 
ett trygghetsboende på Långrevsgatan som 
ska stå till våren 2018.

Trivsel är ju inget som vi på bolaget ordnar 
själva men vi kan hjälpa till att skapa 
förutsättningar för trivsel. Det mest 
grundläggande är kanske att vi valt 
att låta våra fastighetsskötare utgå 
från driftkontor ute i våra bostads-
områden. På det viset kan de skapa 
relationer till hyresgästerna och 
just det där med bekanta ansikten 
tror vi är jätteviktigt för trivseln. 
Andra trivselfaktorer är att vi 
utökat vår sociala verksamhet 
Träffpunkten och att vi bjuder in 
till festligheter i bostadsområdena 
några gånger per år.

Trygghet och trivsel
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Sven-Åke Lindberg
VD

Innehåll
Vattenbesparing kräver 
nya smarta lösningar4

Poke- eller Buddha Bowl
Spännande snabbmat13

Byggboom
Här är byggplanerna8

7
Totebo sporthall har 
utrustats med solceller 
som producerar energi 
för drift av bergvärme-
anläggningen. På så sätt 
har vi en extremt låg 
energikostnad för hallen. 
Eventuellt överskott av 
energi säljs vidare till 
elnätet.

Satsning resulterade i extremt låg 
energikostnad för sporthall  

Bredbandstjänster ger 
större valfrihet 6

63.100
lägenheter började byggas i Sverige under 2016  

Siffran är från SCB, Statistiska Centralbyrån. Uppdaterad rapport för 2017 
kommer publiceras av SCB senare i maj, efter Bostadsbladets tryckning.
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Överums fritidsgård
Överums fritidsgård har att flyttat till lokaler i tidigare Överums 
högstadium.

Ny hyresgäst
Nu renoverar vi Systembolagets gamla lokal på Kvarngatan. 
Här kommer företaget 3D Center att flytta in under hösten.

Nya lägenheter på 
Markörgatan
Före detta förskolan Kornet på Markörgatan har byggts om till 
två stycken trerumslägenheter. Hyresgästerna flyttade in i mars.

Åbyhöjden 5
Nu är renovering och stambyte klart på hela Åbyhöjden 5.

Fixaren i 
Västerviks 
kommun 
Äldre och människor med 
funktionshinder i Västerviks 
kommun kan få hjälp med enklare 
praktiska sysslor i hemmet för att 
minska risken för fallolyckor. Fixaren 
kan till exempel byta batteri i 
brandvarnaren, byta taklampor, 
säkra kablar vid trösklar, flytta på 
möbler, sätta upp gardiner och 
halksäkra mattor. Tjänsten är gratis. 
Välkommen att ringa måndagar, 
tisdagar, torsdagar och fredagar 
mellan 07.00 och 09.00 på telefon 
0490-25 72 46 för att boka en tid 
med Fixaren Anders Dahlqvist.

Brandsäkerhet
Kom ihåg att testa dina brandvarnare. 
Fungerar inte din brandvarnare, kon-
takta din fastighetsskötare eller Fixaren. 

Bilkörning och parkering 
inom våra områden   

• Bilkörning är endast tillåten för i- och urlastning av tunga saker 
och parkering i max 15-20 minuter.

• Vägbommar får ej lämnas öppnade.
• Parkering och bilkörning på gräsmattor är förbjuden.
• Parkering endast tillåten på markerade platser
För allas trivsel och säkerhet tänk på att endast köra bil inne på 
bostadsområdet om det är absolut nödvändigt. 

Att tänka på med husdjur
Du får gärna ha husdjur i din lägenhet men
tänk på att du alltid har ansvar för dem.

• Släpp inte ut dem utan tillsyn.
• Se till att hundar och katter 
 inte förorenar i området,  
 speciellt inte i närheten av 
 barnens lekplatser.



B R A  A T T  V E T A

Smarta funktioner!
Appen är fylld med 
smarta och enkla 
funktioner. Bl.a. kan du, 
om du redan är hyres- 
gäst, se avtal och avier 
och göra en felanmälan 
om något behöver 
åtgärdas i din bostad.

Enkelt att söka lägenhet!
I appen kan du snabbt och enkelt söka efter lediga 
lägenheter. Och hittar du någon som du är intresserad av, 
så kan du också direkt göra en intresseanmälan.

Appen är gratis och finns att 
ladda ned både från App Store 
och Google Play, beroende på 
vilken telefon du har. Sök på 
Bostadsbolaget Västervik så 
hittar du appen.

SMART 
ocH 

eNkelT

ladda ned 
vår egna app!
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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.

Fredrik Andersson på 
Bostadsbolaget går med 
vatten i tankarna. Bokstavligt 
talat.

– Nu börjar säsongen då 
våra gräsplaner ska börja 
vattnas och på grund av risk 
för vattenbrist måste vi hitta 
nya vägar och sätt att  
bevattna under de varma 
månaderna. Vi kan inte köra 
vidare med vanligt dricks-
vatten.

Förra årets vattenbrist och bevattnings-
förbud  i Västerviks kommun är ett känt 
faktum. För Bostadsbolaget som ska se 
till att både Karstorpsfältet, Örbäcken, 
Bökensved och gymnasiets idrottsplats 
bjuder på grönt och fint gräs i sommar 
kan det bli ett knepigt problem om 
grundvattennivån sjunker igen.

– Vi arbetar ihop med Västerviks 
kommun på en bra lösning, berättar 
Fredrik. Det finns en hel del bra idéer så 
nu väntar vi i stort sett bara på en 
beställning och sedan rullar vi igång.

Slöseri
En fotbollsplan slukar i runda slängar 80 
kubikliter vatten på en natt när normal 

bevattning sker. Detta betyder att det i 
slutänden blir ansenliga mängder vatten 
som pumpas ut varje sommar. Hittills så 
har det alltså varit dricksvatten som 
använts, något som Fredrik Andersson 
och hans kollegor anser vara ett rent 
slöseri.

– Det var verkligen dags att tänka om, 
menar han. Inte bara för vattenbristen i 
Hjorten utan också för att det egentligen 
är oförsvarbart att använda behandlat 
vatten till att vattna fotbollsplaner.

Konstbevattning handlar både om 
ekonomi och miljö och i framtiden 
kommer vattnet bland annat att tas från 
specialbyggda dammar.

Nya tankar om vatten

Det är ansenliga mängder vatten 
som pumpas ut varje sommar. 

Det var verkligen dags att tänka om.
Fredrik Andersson
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45 år har  Ulla-Britt Eek varit 
anställd på Bostadsbolaget. Hon 
har under den tiden träffat tusen-
tals hyresgäster, pratat och skrattat 
tillsammans med hundratals 

arbetskamrater och även hunnit med att 
avverka fem stycken vd:ar.

– De har inte orkat med lika länge som 
jag, säger hon med ett stort leende och 
glimten i ögat.

Mycket har hänt sedan 1972 och när 
Ulla-Britt ska summera sitt yrkesliv så gör 
hon det med både förundran och glädje.

– När jag började var vi bara tio stycken 
som jobbade på kontoret och vi var 
inträngda i ett par lägenheter på 
Viborgsgatan. Då jobbade jag med 
felanmälan och satt tillsammans med en 
kollega vid ett skrivbord i köket!

Efter ett par år av felanmälningar gick 
Ulla-Britt över till uthyrningen, en uppgift 
som även den ändrats en hel del med 
åren.

– Från början var det vi som tog emot 

I

uppsägningarna men skickade sedan 
uppdraget att hyra ut till kommunens 
bostadsförmedling, minns Ulla-Britt. I dag 
är det vår bobutik som hanterar hela 
flödet från uppsägning till uthyrning.

Känt ansikte
Sedan i våras har Ulla-Britt Eek fått 
ytterligare en arbetsuppgift: att skola in 
sin efterträdare Tony Ståhl.

– Han började gå bredvid på halvtid ett 
tag men har sedan ökat upp till 100 % och 
nu är han redo att ta över, säger den 
blivande pensionären med ett leende.

Tony är inget okänt ansikte bland 
Bostadsbolagets hyresgäster och 
personal. I fem år har han varit med och 
jobbat som bland annat fastighetsskötare.

– Men nu gäller det att ta på nya 
glasögon och växa in i min nya roll, menar 
han. Men jag trivs i kontakten med våra 
hyresgäster och har redan hunnit skapa 
många värdefulla och givande kontakter 
inför framtiden.

I början av augusti blir Ulla-Britt 
pensionär på allvar och kommer spendera 
en hel del tid ute i skärgården tillsammans 
med resten av släkten.

– Vi driver bland annat ett litet glasskafé 
så det kommer inte bli svårt att få tiden 
att gå, säger hon och skrattar.
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Ett par månader hann de spendera tillsammans på jobbet. 
Sedan var det dags att gå skilda vägar. Ulla-Britt Eek går ut 
genom dörren och in kommer ersättaren Tony Ståhl.

– På sätt och vis blir det skönt att gå i pension, menar Ulla-
Britt. Men jag kommer ju sakna alla arbetskamrater och våra 
fantastiska hyresgäster.

i dörren
De möts

Ulla-Britt Eek

Då satt jag till-
sammans med 
en kollega vid ett 
skrivbord i köket

Tony Ståhl har under våren 
skolats in av Ulla-Britt för att 

vara redo när hon går i 
pension i augusti.
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et var i början av  april 
1977 som Rolle började 
jobba som vaktmästare på 
Markörgatan. I dag, 40 år 
senare, så är det fort-

farande hans arbetsplats. En arbetsplats 
som verkligen har förändrats genom åren.

– Från början var vi enbart vaktmästare, 
berättar han. Då handlade det om mindre 
reparationer och en hel del yttre skötsel 
och underhåll. Nu är ansvarsområdet 
betydligt bredare och det handlar om allt 
från lägenhetsvisningar, besiktningar och 
ekonomi.

När Roland började på Markörgatan 
hade området ett ganska skamfilat rykte. 
Även det har ändrats med åren och i dag 
är det otroligt populärt och många 
hyresgäster bor kvar där mycket länge.

– Jag har fått följa en del familjer under 
väldigt lång tid, säger Roland. De har 
flyttat hit som unga, skaffat barn och 
sedan bott kvar även efter det att 
ungarna flyttat hemifrån.

1994 fick Markörgatan en rejäl ansikts-
lyftning och Rolle är övertygad om att det 
var där vändpunkten för områdets 
popularitet kom.

Skyhöga betyg
Bostadsbolagets förvaltare, Fredrik 
Andersson, har jobbat med Roland Eek i 
många år.

– Han har lärt mig allt, menar Fredrik. 
Han blev som en mentor för mig när jag 
började i företaget i slutet av 80-talet.

Fredrik har bara gott att säga om den 

D
firade jubilaren. Konkret, rak och ärlig är 
tre ord som ständigt återkommer.

– Ställer du till med något så säger Rolle 
ifrån men om du sköter dig och behöver 
hjälp med något så finns han alltid till 
hands.

När Bostadsbolaget gör sina ”nöjd-
kund-undersökningar” så är det utan 
tvekan skyhöga betyg på Rolle varje gång.

– Ja, det är ingen tvekan om att han är 
populär bland hyresgästerna. Jag är 
övertygad om att både de och vi kollegor 
kommer att sakna honom när han väl går 
i pension någon gång.

Men hur kommer det sig att Roland 
blev kvar på Markörgatan i alla dessa år?

– Jag trivs här och jag lär mig hela tiden 
nya saker, menar han. Dessutom så trivs 
jag med våra hyresgäster, jag känner de 
flesta riktigt bra.

Arbetsmiljön har även den förändrats 
en hel del under Rolles 40 år i tjänsten.

– Så här såg det inte ut 1977, säger han 
och visar fikarummet där han och 
kollegorna varje dag samlas för frukost. 
Då hade vi en skrubb på fem kvadrat-
meter och något ordentligt omklädnings-
rum var det inte tal om.

jubilar

Steg för steg fortsätter 
Bostadsbolaget arbetet med 
att uppgradera bredbands-
nätet i alla lägenheter.

– Det här skapar större val- 
frihet då det står varje hyres-
gäst fritt att nyttja de tjänster 
som passar bäst, menar Pär 
Hallinder. Ett stort steg mot ett 
nytt sätt att använda sin tv, 
dator och telefon.

Fiber 
på gång

Roland “Rolle” Eek har
varit trogen Markörgatan

under alla sina år på 
Bostadsbolaget.

För att beskriva  förändringen på ett 
enkelt sätt kan man säga att Bostads-
bolaget tecknar avtal med kommunika-
tionsoperatören Open Universe. De ser 
till att hyresgästerna i sin tur kan teckna 
avtal med valfri tjänsteleverantör för 
bredbandstjänster.

I och med det nya fibernätet blir 
grundutbudet av tv-kanaler mindre och 
därför sänks hyran med 40 kronor per 
månad.

– Vi ska bara ha de kanaler som är 
lagstadgade, berättar Pär.

De lagstadgade kanalerna är alla 
SVT-kanaler samt TV4. Och det är de 
enda kanalerna som kommer att ingå i 
hyran, resten är upp till var och en att 
beställa från valfri tjänsteleverantör 
tillsammans med till exempel internet-
uppkoppling och telefoni. 

Tv-utbudet ska i framtiden inte gå via 
traditionella antennuttag, utan genom 
moderna fiberledningar.

Information
Successivt får boende i Västervik och 
Gamleby möjligheten till större valfrihet. 
Varje lägenhet får besök av tekniker som 
ska installera den nya tekniken.

– Självklart kommer förändringen på 
sikt att omfatta även Ankarsrum och 
Överum, tillägger Pär.

SVT och TV4 kommer alltså att ingå i 
hyran och så även en bredbandsupp-
koppling på 0,5 Mbit.

– Det betyder att om du som hyresgäst 
nöjer dig med den uppkopplingen för att 
till exempel bara kunna skicka mail så 
tillkommer det ingen kostnad förutom 
hyran.

Information om hur allt går till och hur 
du som hyresgäst kan göra dina val 
kommer efterhand att landa i allas 
brevlådor. 

Roland Eek

Jag trivs här och 
lär mig hela tiden 

nya saker

Omtyckt
I 40 år har Roland Eek varit Bostadsbolaget trogen.  I år 
jubilerar han, men det där med pension vill han skjuta på 
framtiden ett tag till.

– Jag trivs på jobbet och tror att det skulle bli ganska tomt  
om jag gick i pension nu, konstaterar han krasst.
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Kärleken förde honom från Norrköping till Västervik och 
Bostadsbolaget. Från lagbas på byggen till byggplatschef 
på tre år.

– Ett otroligt utvecklande jobb, konstaterar Janne Carlkvist 
som nu sliter för att byggprojektet på långrevsgatan ska 
hinna bli färdigt i tid.

september ska det  nya särskilda 
boendet på Långrevet stå klart och 
till våren därpå får det sällskap med 
ett helt hus fyllt av lägenheter 
avsedda för trygghetsboende.

– I huset där det särskilda boende ska 
vara blåste vi ut precis allt och byggde 
nytt, berättar Janne medan entreprenör-
erna springer in och ut på hans provi-
soriska kontor i en av byggbodarna.

De båda husen på Långrevsgatan 
byggs nu ihop med hjälp av ett trapphus 
och en atriumgård och kommer, när allt 

I
står färdigt, även att hänga ihop med 
Korallen. I atriumgården kommer det att 
finnas både ny restaurang och gemen-
samhetsutrymmen.

– Det är ett rejält bygge och sammanlagt 
är det uppemot 30 man på plats samtidigt, 
säger Janne. 16 av dem kommer från 
Bostadsbolaget och resten är inhyrda 
entreprenörer.

Snart klart
Trots att Janne Carlkvist är relativt ny på 
jobbet så märks det att han smälter in bra 

När Arbetsförmedlingen hörde av sig och ville starta ett 
integrationssamarbete så nappade Bostadsbolaget direkt.

– Det är viktigt att vi alla drar vårt strå till stacken för att 
nyanlända ska få en bra väg in i det svenska samhället,  
menar affärsområdeschefen Stefan Karlsson.

Integrera 
mera!
I kvarteret Hyvlaren  pågår arbetet 
för fullt med att förbereda för till-
verkning av färdiga väggelement till 
vissa av Bostadsbolagets byggprojekt. 
Integrationsprojektet som görs till- 
sammans med Arbetsförmedlingen är 
döpt efter kvarteret och heter kort och 
gott Hyvlaren.

och att han är uppskattad av arbetskam-
raterna. Gliringar och skämt haglar när 
Janne guidar genom bygget och han är 
inte sen att bita tillbaka med glimten i 
ögat.

– Jag tillträdde min nya tjänst i höstas 
och så som planerna ser ut just nu så blir 
det gott om jobb i framtiden, menar 
Janne och syftar på Bostadsbolagets 
satsning på nya lägenheter i kommunen.

Snickare och målare springer om 
varandra i korridorerna på det särskilda 
boendet och det märks att arbetet nu 
gått in i en ny fas.

– Nu händer det saker, säger Janne.  
För varje liten del som blir klar så kommer 
vi ett stort steg på vägen mot färdig- 
ställandet. 

– När vi fick frågan om det här projektet 
så tänkte vi till lite och kom fram till att 
det kunde gynna både oss och de som blir 
engagerade i arbetet, berättar Stefan.

Initialt var det sex stycken som sökte 
tjänsterna och av dessa var det två som 
uppfyllde de kriterier som ställts. Dessa 
två ska nu tillsammans med en 

arbetsledare och en snickare vara 
verksamma i projektet Hyvlaren.

– Vi söker fler med rätt kompetens och 
rätt yrkesbakgrund, säger Stefan. Då  
kan vi höja produktionstakten av 
väggelementen och samtidigt bidra till  
en bra integration för de som flyttar till 
Västervik från andra länder.

Full fart
på bygget Byggbas Janne Carlkvist 

och byggteamet har 
bråda dagar.
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Långrevet 
Om- och nybygge 
 På Långrevsgatan 16 och 23 i kvarteret 
Nätet så har det varit idogt arbete den 
senaste tiden. Ett helt nytt tillagningskök 
och en helt ny matsal börjar nu färdig-
ställas.

– I de befintliga fastigheterna blir det nu 
ett särskilt boende med 30 lägenheter 
och ett trygghetsboende med 18 lägen- 
heter, berättar Stefan. Ett gammalt skal 
med nytt innehåll helt enkelt.

Projektet startade i början av förra 
sommaren och inflyttning i det särskilda 
boendet sker nu i september. Trygghets-
boendet står klart för inflyttning i april 
2018. Dessutom kommer cirka 35 nya 
hissar att installeras i övriga hus på 
Långrevet.

B Y G G P L A N E R

Det råder byggboom hos Bostadsbolaget 
och systerbolaget TjustFastigheter. 
Det byggs nya bostäder och lokaler byggs 
om för kommunens verksamheter. Joakim 
och Stefan berättar här om bolagens bygg-
planer för de närmaste åren. 
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Vad är ett trygghetsboende?
Ett trygghetsboende är en 
vanlig lägenhet med hög till- 
gänglighet för de som vill ha 
extra trygghet, bekvämlighet 
och möjlighet till gemenskap i 
vardagen. Minst en i hushållet 
måste ha fyllt 65 år. Trygghets-
boende ska inte sammanblan-
das med särskilt boende som 
förmedlas genom kommunens 
äldreomsorg.

Rökfritt boende
Trygghetsboendet på Långrevsgatan 
blir Bostadsbolagets första rökfria 
boende.

boom
Bygg

Fr. v. Teknikchef Joakim Svensson 
och Affärsområdeschef för bygg & 
teknik Stefan Karlsson
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Stuverum Exklusiva parhus med närhet till golfbana
Mellan hål fem och hål åtta på Ekhagens golfbana kan du, om allt går i lås, från och med hösten 2018, bo riktigt fint.

– Vi planerar för att kunna bygga 20 parhus med sammanlagt 40 lägenheter där, säger Stefan.
Lägenheterna rymmer fyra rum och kök, mäter på drygt 100 kvadratmeter och en del av dem 
kommer att få en gudomlig utsikt över Gudingen.

– Dessutom får varje lägenhet carport och egen trädgård, tillägger Stefan.
Om allt går enligt planerna kan de lite extra lyxiga parhusen i Stuverum står färdiga för inflyttning hösten 2018 och 
hösten 2020.

Syrénen
Centralt
Vid den västra delen av 
Stadsparken ligger kvarteret 
Syrénen 3 och 4. Hösten 2019 
hoppas Bostadsbolaget att det 
ska stå en ny flervånings-
byggnad på plats där. 

– Fastigheterna som ligger 
där nu behöver i så fall rivas 
och i dagsläget väntar vi bara 
på detaljplansändringarna från 
samhällsbyggnadsenheten på 
kommunen, berättar Stefan.

Huset ska innehålla 30 
lägenheter och även här får 
hyresgästerna möjlighet att 
påverka standarden.

– Det blir ett fint och 
centrumnära boende beläget 
ett litet stenkast från både 
skola och förskola, säger 
Stefan.
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Havsutsikt 
Centrumgården
Kvarteret heter Långholmen 3 men 
västervikare känner bättre till platsen som 
Centrumgården. Där smids just nu 
planerna på extra exklusivt boende.

– Vår ambition är att samtliga lägenheter 
ska ha havsutsikt över Skeppsbrofjärden 
och att inflyttning kan ske i årsskiftet 
2018/19, berättar Joakim.

Sammanlagt planeras cirka 20 lägen-
heter i en mix av både 2:or, 3:or och 4:or. 
Blivande hyresgäster kommer att få 
chansen att välja standard på sin lägenhet 
och garage kommer att finnas i suterräng-
planet.

– Det blir verkligen boendet med det lilla 
extra och beläget bara ett stenkast från 
handel, restauranger och uteliv, tillägger 
Joakim.

Kostutredning 
Nya kök och 
matsalar
Västerviks kommuns kostutredning, som 
resulterade i att centralköket i Gertrudsvik 
upphör med sin verksamhet i augusti 
nästa år, gör nu att det byggs nya kök och 
matsalar på ett flertal ställen.

– Tjustgårdens särskilda boende är ett av 
dessa ställen, berättar Joakim.

Där har det nu kommit en beställning 
på både kök och matsal och bygget 
beräknas vara färdigt i juli 2018 för att 
kunna ta över verksamheten när 
centralköket stänger ned.

Ny matsal 
Edsbruk
Det särskilda boendet Edshöjden i 
Edsbruk kommer nästa sommar att få en 
ny tillbyggnad i form av en matsal.

– Även den byggnationen är en del av 
resultatet av kostutredningen, berättar 
Joakim.

Matsalen står färdig i juni 2018 och 
kommer nyttjas av både de äldre på 
Edshöjden och av de äldre eleverna på 
Ringeltaubska skolan.

– En riktigt bra lösning som gör att 
människor träffas över generations- 
gränserna, menar Stefan.

Katedern Särskilt boende, trygghetsboende och hälsocentral
Där gamla Åbyskolan i Gamleby låg blir det nu både särskilt boende, trygghetsboende och hälsocentral.

– Trygghetsboendets 20 lägenheter är inflyttningsklara vid årsskiftet 2018-2019, berättar Joakim. 
Hälsocentralen och det särskilda boendet kommer stå klara november 2019 respektive november 2020.

– Kommunens samhällsbyggnadsenhet ska ha detaljplanen klar nu under hösten och därefter sätter vi  
igång projekteringen, säger Joakim.

Det särskilda boendet kommer sammanlagt innehålla 70 lägenheter.

Kv Katedern Gamleby

hälsocentral och bostäder  skisser         Kalmar 2016.07.06
Olle Utterback ark SAR MSA

Gård

Passage
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Överum Ombyggnation
För personalen på det särskilda boendet Ekhamra i Överum blir 
sommaren 2018 en höjdpunkt. Då kommer det nya tillagnings-
köket stå färdigt efter en ombyggnation av de befintliga 
lokalerna. Även detta är ett resultat av kostutredningen.

Jättegrytan På ritbordet
Bara en liten bit från förskolan Jurabacken ligger kvarteret 
Jättegrytan 3. Bostadsbolagets ambition är att det inom kort 
kommer att byggas enplanshus där. Mellan 10 och 12 lägen-
heter fördelade på 1:or, 2:or och 3:or ligger just nu på ritbordet 
och Bostadsbolaget inväntar besked på detaljplansändring.

– Vi har inga datum klara för varken byggstart eller inflyttning, 
meddelar Stefan. Men så snart vi får det så kommer vi gå ut 
med nyheten.

B Y G G P L A N E R

Gunnebo 
Rivning och nybygge
Dalsgården i Gunnebo står inför ett rejält 
lyft. Där kommer cirka 80 % att rivas för 
att ge plats för ett nytt och fräscht särskilt 
boende.

– Vi kommer endast att behålla 
tillagningsköket och värmecentralen, 
berättar Joakim. I övrigt blir allt nytt!

Anledningen till rivningen är att lokal- 
erna i dag inte står upp mot de krav som 
myndigheterna ställer och det vore inte 
ekonomiskt försvarbart att renovera.

– Det är bättre att riva och börja om på 
nytt, menar Joakim.

Sammanlagt blir det 30 lägenheter i det 
särskilda boendet och det står inflytt-
ningsklart efter sommaren 2019.

– Uppvärmningen av fastigheten 
kommer att ske med befintlig bergvärme 
men vi jobbar nu tillsammans med Lin- 
köpings Universitet på att utveckla den 
biten och bygga för framtiden, berättar 
Stefan Karlsson.
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Didrikslund Nya lägenheter med stadsutsikt 
Efter sommaren så börjar bygget av två stycken tvåplanshus och ett femvåningshus i Didrikslund.

– Sammanlagt blir det 49 lägenheter fördelade på 2:or och 3:or, berättar Joakim Svensson.
De första lägenheterna står inflyttningsklara i slutet av hösten 2018. Sedan sker inflyttningen i 

etapper, sommaren och hösten 2019.
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R E P O R T A G EB Y G G P L A N E R

Stefan Karlsson på Bostadsbolaget är ständigt 
på jakt efter rätt energisystem för varje ny-
produktion.

– Vi lägger ner en hel del tid och arbete för 
både miljöns och ekonomins skull, konstat-
erar han.

Fjärrvärme, bergvärme, solceller och solpaneler. Det är vackra ord 
om du jämför med till exempel oljepanna. Tiderna förändras och 
energisystemen likaså. 

– Det här är ett systematiskt tänk som grundar sig på ett antal 
punkter, berättar Stefan. När det gäller nyproduktion av fastigheter 
så är det en hel del parametrar att ta i beaktning när vi väljer 
energisystem. Det handlar om geografiskt läge, byggnadens 
utformning, mark och grundförhållanden och ekonomi samt vilken 
verksamhet som ska bedrivas i fastigheten.

Även på befintligt bestånd så gäller det att vara med i svängarna 
och hela tiden kolla nya alternativ.

– Det här är ett ständigt pågående arbete vi gör för miljön och för 
allas ekonomi, avslutar Stefan.

Rätt energisystem
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Även i systerbolaget  Tjustfastig-
heter händer det grejer. Projekt 
pågår för fullt i hela kommunen 
och just nu arbetas det med att 
färdigställa en ny fristående 
byggnad vid förskolan Linden i 
Ankarsrum.

– Den byggnaden kommer att 
innehålla två nya avdelningar till 
Linden och beräknas stå färdig i 
juni i år, berättar Joakim Svensson, 
teknikchef på Bostadsbolaget.

Även i räddningstjänstens lokaler 
i Västervik händer det saker. Där 
ska nämligen ambulansverksam-
heten också få plats i framtiden 
och resultatet av det arbete som 
pågår står färdigt i juli i år.

– Sedan har vi det ständigt 
växande Campus som nu byggs till 
ytterligare med personalutrymmen 
och konferens- och grupprum, 
fortsätter Joakim. Även det arbetet 
blir klart nu till sommaren.

Ytterligare byggprojekt
Västerviks KomVux-verksamhet 
ska om ungefär ett år vara redo att 
flytta in i det kommunala 
gymnasiet i staden. I sommar 
startar en stor om- och tillbyggnad 
för att göra detta möjligt.

– Dessutom kommer gymnasiet 
att få nytt tillagningskök och ny 
matsal, berättar Joakim. Och så ska 
restaurang och livsmedels-
programmet, som tidigare hållit till 
i den gamla saluhallen, flytta in i 
gymnasiets lokaler.

Slutligen blir det också en del 
arbeten som ska färdigställas i 
Plivit Tradehallen.

– För att möta  
kraven från  
Hockeyall- 
svenskan så 
kommer vi  
nu under 
sommaren 
bland annat 
att förse 
hallen med 
en ny sarg, 
avslutar 
Joakim.

Tjustfastigheter 
- ett systerbolag till 
Bostadsbolaget

Joakim Svensson

Nytt för hästarna
För hästarna och de hästintresserade i både Målserum 
och Heda så händer det en hel del den närmaste tiden. I 
Målserum planeras det för en helt ny stallbyggnad istället 
för den befintliga. 

– Under året byggs en ny servicebyggnad med 
omklädningsrum med mera, berättar affärsområdes-
chefen Stefan Karlsson på Bostadsbolagets bygg och 
teknik.

Även Heda i Gamleby står med i företagets nya 
byggplaner.

– Där ska en ombyggnad av befintlig stallbyggnad ska 
göras, säger teknikchefen Joakim Svensson.
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T I P S

Sås
• 1 dl japansk soja 
• 4 tsk sesamolja 
• 1 tsk rostade sesamfrön, mörka och ljusa
• 2 krm chiliflakes

Innehåll
• 6 dl kokt rött ris eller råris
• 2 avokados
• 200 g blomkål, lila, vit eller grön (romanesco)
• 100 g sugarsnaps eller färska sojabönor
• 1 morot, strimlad
• En handfull skivade rädisor 
• En handfull tärnade mangobitar
• 150 g algsallad, finns att köpa i välsorterade 
matbutiker i fiskdisken

• 200 g tärnad rå fisk (t ex MSC-märkt tonfisk 
och/eller lax)

Gör så här:
1. Marinera fisken med soja, sesamolja och chiliflakes.
2. Lägg upp riset i skålar, kallt eller varmt.
3. Skala, kärna ur och skär avokadon i tunna skivor  
 och rulla ihop skivorna till avokadorosor.
4. Finfördela blomkålen i små buketter (om du vill kan  
 du koka dem lite innan i ett par minuter eller servera 
 dem råa som de är, eller skivade).
5. Koka upp lättsaltat vatten, lägg i sugarsnapsen i  
 ca 2 minuter. Häll av vattnet och strimla sugar- 
 snapsen fint.
6. Skala och strimla morot. Lägg upp algsallad och  
 de övriga ingredienserna i buketter i skålen.
7. Skiva rädisor och tärna mangobitar.
8. Lägg den marinerade fisken överst och strössla  
 med rostade sesamfrön.

Nyttig, fräsch, färgstark snabbmat, “Poke Bowl” 
är fylld av ljummet ris, grönsaker och rå fisk 
medan ”Buddha Bowl” är fullproppad med
nyttiga gryn, grönsaker, kikärtor och linser.
Vilken blir din favorit? 

Poke Bowl

Sås
• 50 g tahinisås
• 1 msk lönnsirap
• 1 lime eller citronjuice
• 2-4 msk varmt vatten 

Innehåll
• 0,5 broccoli, uppdelade i små buketter
• 2 st avokados
• En handfull halverade rädisor 
• 2 dl rödkål strimlat
• 1 burk kikärtor + kryddor
• 1 st sötpotatis
• 1 st morot, strimlad
• 400 g matvete, durum
• 400 g kokta linser
• 150 g salladsblad som ruccola, mangoldskott, spenat

Kryddor till kikärtmixen
• 1 tsk kummin
• 0,5 tsk chili 
• 0,5 tsk salt och peppar
• 0,5 tsk oregano
• 0,5 tsk gurkmeja

Gör så här:
1. Skala, halvera och grilla sötpotatisen och broccolin med lite   
 ringlad olja och salt. 200° ca 20 min. 
2. Koka matvete och linser.
3. Häll av kikärtorna och torka lätt, blanda ihop kryddmixen och   
 blanda sedan i stekpannan och rosta på mellanhög värme i 
 ca 10 min.
4. Skala, kärna ur och skär avokadon i tunna skivor och rulla ihop   
 skivorna.
5. Fördela grönsakerna och salladsbladen i botten av en skål.   
 Placera matvete, linser och grönsaker i fina separerade högar. 
6. Toppa med sötpotatisen, linser, matvete, broccoli, kikärtor och   
 avokado. Strö över himalayasalt, servera med sås över.

Buddha Bowl
Vs

Alternativ sås:

• 1 lime eller citronjuice

• 2 dl yoghurt

PoKe boWl (4 portioner). En skål för alla. bUddHa boWl (4 portioner). En skål för alla.

Addera gärna vitlök eller rödlök
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R E P O R T A G E

Nytt liv
i Blankaholms skola

Efter att ha stått tom i fem år har nu äntligen den gamla skolan 
i Blankaholm fått nytt liv. Johan Levin och Susanne Elb har 
tillsammans med sina tre barn renoverat den gamla 40-tals 
kåken och flyttat in.

– I två månader lite drygt har jag jobbat med huset sju dagar  
i veckan, konstaterar Johan. Men nu börjar det bli klart!



R E P O R T A G E

är kommunen 2011  tog 
beslut om att lägga ner 
verksamheten i Blanka-
holms skola så blev den 
helt plötsligt tom och livlös.

– Vi har i och för sig skött om huset och 
sett till att det inte förfallit, menar Jonas 
Ålstam på Bostadsbolaget. Men visst har 
det varit lite tråkigt att det har stått tomt.

Men efter en annons på Tjustfastig-
heters hemsida så blev det ändring på 
den saken.

– Både jag och Susanne har kopplingar 
till Blankaholm och vid ett besök här i 
julas var det en bekant som tyckte vi 
skulle kolla på den gamla skolan, berättar 
Johan Levin. Så innan vi åkte hem till 
Vallentuna igen så tog vi en sväng förbi 
för att kolla.

N
Det ena ledde till det andra och helgen 

efter tog de ytterligare en sväng söderut 
för att inspektera huset lite närmare. 
Helgen efter det så slog de till och den 27 
januari så skrevs kontraktet.

Bra för barnen
Den gamla skolan byggdes 1947 och 
mäter på upp emot 350 kvadratmeter. Till 
det kommer en rejäl tomt på drygt 1600 
kvadratmeter. Ett ganska ordentligt 
projekt med andra ord.

– Sedan fanns ju inget kök och inga 
ordentliga badrum så det jobb som Johan 
har hunnit med på den här korta tiden är 
inte annat än helt fantastiskt, konstaterar 
Jonas Ålstam.

– Nu står de viktigaste rummen färdiga 
och det är inte så mycket jobb kvar, 
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konstaterar Johan som tillsammans med 
Susanne och barnen nu flyttat in.

Efter 17 år i Stockholm och Vallentuna 
tycker han det är perfekt att låta barnen 
växa upp i lilla Blankaholm.

– Här är lugnt, tryggt och nära till 
vattnet, menar han. Dessutom ligger ju 
förskolan precis bredvid och två av 
barnen går där. För äldsta grabben som 
går i skolan blir det också betydligt bättre 
med en mindre klass.

Johan Levin

Här är lugnt, tryggt
och nära till vattnet
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