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VDs ord:

ostadsbolagets vision är att 
vara det naturliga valet för 
boende i Västervik. Vi ska vara 
det första Västerviksborna 
tänker på när de ska byta 

bostad och vi ska vara ett stöd för dem 
som flyttar in till vår kommun. Om vi ska 
nå den visionen så måste vi ha bra koll på 
vår omvärld och människors förväntningar 
och behov. Vi måste försöka se runt 
hörnet. En sak som varit enkel att se är att 
invånarna i Västervik lever längre och att 
fler därför behöver boende som är 
anpassat för äldre.  Därför bygger vi in 
hissar i våra hus och därför bygger vi 
trygghetsboenden för äldre runt om i 
kommunen.

Men ibland händer saker i vår omvärld 
som vi inte kunnat förutse och då gäller 
det att kunna agera snabbt i den nya 
verkligheten. Ett tydligt exempel är att krig 
och oroligheter i vår omvärld ledde till att 
Västerviks befolkning ökade ganska 
kraftigt 2015 och 2016. Därför har vi byggt 
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asylboenden för nyanlända och ordnat boenden för 
ensamkommande barn.

Nästa steg blir att bygga för den befolkningsökning 
som faktiskt blir på sikt. Vi vet ju inte hur många av 
våra nya invånare som stannar i Västervik.  Förra 
året bestämde vi oss för att bygga 150 
lägenheter under fem år och vi har kommit 
en bit på väg sedan dess. Segersborgs-
gatans tio nya lägenheter i gamla 
Kvännarskolan stod klara för inflyttning i 
november och just nu bygger vi om ett 
par lokaler till lägenheter helt centralt. 
Nyligen stod det klart att detaljplanen 
för Centrumgården är beslutad vilket 
betyder att vi kan gå igång med det 
projektet på allvar. 

Jag önskar er alla en riktigt god jul och 
ett gott nytt år!

Byggoffensiven är inledd
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Sven-Åke Lindberg
VD
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Byggboom
150 nya lägenheter6

Läraren Henrik
satsade på ny karriär10

Ökad valfrihet med
tv och internet8

Den 3 september firades Midgård som fyllde 50 år. 
Det blev en trevlig  familjedag fylld med bland annat 
dansuppvisningar och musikunderhållning  av 
Valley Cats, Mathilda Lindström och Timoteij. 
En lyckad dag med många besökare.
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Åbyhöjden 5
Stambyte och renovering av Åbyhöjden 5 i Gamleby pågår. Första 
trapphuset är klart.

Hallå
där!

– Det här är ett perfekt jobb för mig, menar Marie 
som började sin tjänst som fastighetsskötare den 
första september.

Som en drottning glider hon fram över isen. Tar 
varje kurva med stil och ser till att hockeyspelarna 
får bästa tänkbara underlag. Marie Johansson har 
efter ett par månader som fastighetsskötare i 
ishallen fått riktigt bra koll på ismaskinen.

– Det var lite klurigt i början, men nu flyter det på!
Marie är ganska så flexibel i sin roll som 

fastighetsskötare. Hon alternerar mellan Markör-
gatan, Midgård och Bökensved.

– Perfekt, säger hon med ett leende. Jag gillar 
inte att sitta still och då passar det alldeles 
utmärkt att ingen dag är den andra lik och att jag 
får åka runt på olika arbetsplatser.

Namn: Marie Johansson
Ålder: 53
Familj: sambo och tre vuxna barn
Fritidsintressen: första barnbarnet tar i stort sett 
all ledig tid just nu och Marie njuter av varje 
sekund.
Favoritmat: fläskfilé, pommes och bea…då vet 
man vad man får, konstaterar Marie.

Full fart framåt är Marie Johanssons melodi. 
Hon började yrkeskarriären i en kiosk, fort-
satte till Lysingsbadet och är nu på plats hos 
Bostadsbolaget. 

Marie Johansson
Arabia
Den nya förskolan Arabia har invigts. Bostadsbolaget fanns på plats 
och uppvaktade. 

Utbyggnad av Campus
Första etappen av utbyggnaden av Campus är färdig. Nu är projekter-
ingen igång för etapp 2, ytterligare 200 kvm ska byggas ut för lärare 
och administration.

Åbyängskolan
Åbyängskolan i Gamleby är renoverad och ombyggd till en F-6 skola.

Trohetsrabatt
Till dig som har bott hos Bostadsbolaget längre än 10 år lämnar vi en 
trohetsrabatt. Rabatten kommer att dras på din januarihyra 2017. Hur 
stor rabatten blir ser du här:
Boendetid Rabatt 
 10 – 14 år 10%               
 15 – 19 år 15 % 
 20  - 24 år 20 % 
 25 ->         40 % 

Hänsyn till dina grannar 
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 vid entrén och 
inte slänger fimpen på marken. 
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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 o 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.

Brandsäkerhet
Lämna aldrig levande ljus obevakade. 
Kom ihåg att testa dina brandvarnare. 
Fungerar inte din brandvarnare så 
kontakta din fastighetsskötare eller Fixaren. 

Bilkörning och parkering 
inom våra bostadsområden   

• 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. 

Anders Dahlqvist ny fixare   
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 brand- 
varnaren, 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.

Kundnöjdhet  
Under hösten vi har genomfört en kundundersökning med våra hyresgäster och vi är 
väldigt glada över resultatet där 84 % ger oss högsta och näst högsta betyg totalt sett.  
Det är viktigt för oss att få reda på vad våra hyresgäster tycker. Nu kommer vi att 
analysera resultatet och se vad vi kan förbättra.84%

sMArT 
oCH 

eNKeLT
ladda ned 
vår egna app!
Smarta funktioner 
ger ökad service
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et råder en febril verksam-
het på Bostadsbolagets 
verkstad på Kristinebergs-
gatan 20. Smeder och 
fordonstekniker gör sitt 

yttersta för att alla jobb ska bli klara och 
för att allt ska flyta på inom verksam- 
heten.

– Vi sköter hela fordonsenhetens 
vagnpark på uppdrag av Västerviks 

D

kommun, förklarar verkstadschefen 
Magnus Karlsson. Det kan handla om allt 
från rekonditionering av bilar till service 
och däckbyte på räddningstjänstens 
fordon.

Ska man enkelt förklara vad som ingår i 
verkstadspersonalens uppgifter så har 
Magnus den perfekta beskrivningen.

– Vi sysslar med allt från minsta lilla 
grästrimmer till Västervik Miljö & Energis 
stora sopbilar och vägskrapor.

Men Magnus och hans personals 
uppgifter upphör inte där.

– Vi sysslar också en hel del med smide, 
berättar han. Nu ska vi bland annat byta 
balkongräcken på Nygatan 4. En lite äldre 
fastighet som kräver specialdesignade 
räcken för att ska stämma in med 
byggnadsstilen.

Specialdesignat bord
Handikappsramper är också något som 
verkstadsgänget ofta får tillverka.

– Nya lagar och regler kräver mer 
lättillgängliga lokaler och då fixar vi 
självklart det, konstaterar Magnus.

Bostadsbolagets verkstad har dessu-
tom, på uppdrag av företagets förvaltare 
Fredrik Andersson, specialdesignat och 
tillverkat ett utomhusbord till Midgård.

– Det är gjort så att även rullstolsburna 
kan komma ända intill bordsskivan, 
berättar Magnus.

Bordet kan stå utomhus året runt och 
Magnus är övertygad om att den 

Magnus Karlsson

Vi sysslar med allt 
från minsta lilla 
grästrimmer till 

stora sopbilar 
och vägskrapor
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modellen kan komma att tillverkas fler 
gånger.

Rekonditionering, däckhotell, fordons-
service och diverse smidesuppdrag…  lite 
snack och mycket verkstad blir nya 
favorituttrycket på Bostadsbolagets 
verkstad.

Mycket snack och lite verk-
stad. Det uttrycket känns väl 
igen? När det kommer till 
Bostadsbolagets verkstad så 
stämmer det inte alls. Där 
händer det saker hela tiden 
och det finns en svårslagen 
kreativitet samlad i den nio 
man starka besättningen.

verkstad
Mångsidig

Specialdesignat 
bord  på Midgård

Att vara klurig och kreativ är 
en fördel  på verkstaden.
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är den gamla Kvännar-
skolan stod klar med tio 
nya lägenheter så var en 
del av uppdraget gjort. 
Men än så länge finns en 

hel del kvar att ta tag i.
– Det finns nu ett antal punkter på vår 

lista att pricka av, säger Susanne. Ett 
spännande projekt är Centrumgården 
som ska bli till cirka tjugo lägenheter. Där 
är detaljplanen redan klar och Centrum-
gården kommer att rivas för att ge plats 
för en helt ny fastighet. Marken kommer 
att behöva saneras eftersom det en gång  
i världen låg en bensinmack där.

Kvarteret Syrenen
Vidare planerar Bostadsbolaget nya 
lägenheter i kvarteret Syrenen som ligger 
mitt emot Corner vid stadsparken. När 
detaljplanen för det kvarteret är klart 
kommer byggnaden att rivas.

– Villa Sonderburg som ligger i samma 
kvarter kommer självklart att stå kvar, 

N

Bostadsbolaget har ett uppdrag. Ett uppdrag som innebär att 150 nya lägenheter 
ska stå klara inom en femårsperiod. Omöjligt? Inte en chans. Här finns det planer 
som borgar för att uppdraget ska klaras av.

– Vi inväntar beslut på en del detaljplaner och ser mycket positivt på att hinna bli 
klara i god tid, berättar Bostadsbolagets Susanne Vidvik.

men byggas om och rymma fina lägen-
heter, berättar Susanne.

Fler bostäder i Västervik och Gamleby
Ja, Bostadsbolaget har många projekt på 
gång och det krävs en hel del insatser för 
att allt ska gå i lås.

– Det är många beslut som ska fattas på 
olika nivåer, säger Susanne Vidvik.

Ekhagens golfbana är ett område där 
det kommer att hända saker.

– Ägaren har för avsikt att sälja av mark 
till både villatomter och hyresrätter, 
berättar Susanne. Där skulle det vara 

Uppdraget

Arkitektskisser på kvarteret Syrenen, så som det kan komma att bli. Kvarteret Syrenen idag.

Susanne Vidvik

Det är många beslut
som ska fattas på

olika nivåer

Susanne Vidvik
ser över skisser.
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möjligt för oss att kunna bygga lägen-
heter så småningom.

Även Annagården och Didrikslund finns 
med i Bostadsbolagets planer och Gamle- 
by kommer även att få sin släng av sleven.

– Där planerar Landstinget nu en ny 
hälsocentral och vi hoppas på att kunna 
bygga både trygghetsboende och särskilt 
boende där Åbyskolan står i dag, säger 
Susanne.

Boende för äldre blir det även på 
Långrevsgatan där Korallen byggs ut med 
30 lägenheter för särskilt boende och 18 
lägenheter för trygghetsboende. I direkt 
anslutning till dessa boenden byggs också 
lokaler som kommer att innehålla kök, 
matsal och övriga utrymmen för gemen-
skap. Bygget beräknas vara helt klart 
årskskiftet 2017/2018. 

Kvarteret Syrenen idag. Arkitektskiss med Villa Sonderburg i mitten på innergården. 

Anita och Sven-Erik Andersson har flyttat in på Segersborgsgatan. De är väldigt nöjda 
över sin nya lägenhet som är mycket ljus och fräsch. Båda är också nöjda över bra 
service från Bostadsbolaget.

Kornet, en före detta förskola på Markörgatan byggs om till två st. trerumslägenheter. Inflyttning beräknas till mars 2017.
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ör att beskriva bytet av kom-
munikationsoperatör på ett 
enkelt sätt så kan man säga 
att Bostadsbolaget tecknar 
avtal med ett företag som 

heter Open Universe. De ser till att 
hyresgästerna sedan i sin tur kan teckna 
avtal med valfri tjänsteleverantör för 
valfria bredbands- och TV-tjänster.

– På det sättet skapar vi en betydligt 
större valfrihet i det otroliga utbud som 
finns, menar företagets IT-ansvarige  
Pär Hallinder.

Sänkt hyra med grundutbud
– Vi kommer i framtiden enbart att ha de 
kanaler som är lagstadgade, berättar 
Mikael Westerholm som tillsammans med 
Pär varit inblandad i projektet. Det här 
betyder att det så kallade grundutbudet 
av tv-kanaler minskar och därför sänks 
hyran med fyrtio kronor per månad.

De lagstadgade tv-kanalerna är (SVT1, 
SVT2, TV4. SVT24 och barn-och kunskaps- 
kanalen) som måste ingå i alla abonne-
mang. Och det är alltså de enda kanalerna 
som kommer att ingå i hyran, resten är 
upp till var och en att beställa och betala 
från valfri tjänsteleverantör tillsammans 
med till exempel internetuppkoppling och 
telefoni. 

Tv-utbudet kommer i framtiden  
inte gå via traditionella antenn- 
uttag, utan genom fiberledningar som 
dras mellan hallen och vardagsrummet.

F

Nu öppnar Bostadsbolaget upp fibernätet och skaffar en 
operatör av bredbandstjänster. Ett steg som skapar betydligt 
större valfrihet när det står varje hyresgäst fritt att utnyttja 
de tjänster som passar bäst. Ett stort steg mot ett nytt sätt att 
använda sin tv, dator och telefon.

Framtidens tjänster
Från årsskiftet kommer successivt 
område för område i Västervik och 
Gamleby att få större valfrihet. Varje 
lägenhet kommer, med start i början av 
2017, vid ett par tillfällen att få besök av 
tekniker som ska installera den nya 
tekniken som möjliggör för varje hyres-
gäst att utnyttja framtidens tjänster på 
bästa möjliga sätt.

Du kommer få mer information i din 
brevlåda när det är dags för installation i 
ditt område.

– Så småningom kommer även förän-
dringen att omfatta även Ankarsrum och 
Överum, tillägger Pär Hallinder.

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, berättar 
Mikael.

 Som sagt - ett steg som skapar en 
betydligt större valfrihet för dig som 
hyresgäst.

Nya möjligheter
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Nya möjligheter
Här är vi 

som kommer 
och  installerar 

hemma hos dig!

Pär Hallinder, 
it-ansvarig och 
Mikael Westerholm 
projektledare på 
Bostadsbolaget, 
ser positivt på den 
ökade valfriheten 
för hyresgästerna. 

Kim Bergström

Kent Hermansson

Jesper Nilsson

Anton Båtman
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efter ett år av operationer och strålbe-
handling kunde Henrik till slut börja 
hoppas på en ny framtid tillsammans med 
hustrun och de tre barnen.

– Då kände jag att jag ville göra något 
nytt, konstaterar 43-åringen. Jag trivdes 
som högstadielärare men kände att det 
var dags att fånga dagen och våga se mig 
omkring.

I samma veva bytte även Henriks fru 
arbetsplats och när annonsen om ett 
fastighetsskötarjobb dök upp så hoppade 
han på. Ett beslut han inte ångrar. 

– Jag gillar att vara ute i friska luften och 
är dessutom relativt händig, gillar teknik 
och att lösa problem, säger han med ett 
leende.

Nu har han hunnit bli varm i kläderna 
och kan inte annat än lyckönska sig själv 
till valet att byta yrke.

Vissa händelser i livet kan få oss att tänka om och ändra på 
vår tillvaro. För Henrik Hallberg var det en hjärntumör som 
vände upp och ned på tillvaron.

– Den satte verkligen perspektiv på mitt liv, berättar Henrik 
som lämnade sitt jobb som lärare för att bli fastighetsskötare 
hos Bostadsbolaget.

Namn: Henrik Hallberg
Ålder: 43
Familj: fru och tre barn
Fritidsintressen: familjeliv, pyssla med 
sommarstugan och åka MC
Favoritmat: kycklingrätter av alla slag 
och numera även en hel del vegetariskt.

– Jag trivs otroligt bra och har fått en 
fantastisk introduktion här på företaget, 
berättar han. Alla har verkligen gjort allt 
för att jag ska komma in i min nya roll och 
känna mig välkommen.

Och läraryrket behövde han inte släppa 
helt.

– Det här är också ett väldigt socialt 
arbete där man möter mycket människor 
och så får jag ju ibland ta hand om en och 
annan PRAO-elev, avslutar han.

Henrik 
sadlade 
om 

Gästlägenheterna är  utrustade med 
fyra sängplatser och nödvändiga 
husgeråd. Sänglinne och handdukar får 
man ta med själv. Hyresgästen ansvarar 
själv för städningen.

Gästlägenhet kan bokas max tre 
månader i förväg. Om du avbokar senast 
två dagar innan det bokade datumet 
kostar det ingenting men om du avbokar 
senare debiteras full hyra.

I Västervik har vi gästlägenheter på 
Markörgatan, Midgård, Långrevsgatan, 

Du som är hyresgäst hos oss 
på Bostadsbolaget har möj-
lighet att hyra en möblerad 
lägenhet när du behöver 
extra sängplatser. Den 
maximala hyrestiden är tre 
dygn och kostnaden är 100 
kronor per natt. Kostnaden 
läggs på din hyresavi.

Praktiskt när 
du får gäster 

Boka gästlägenhet 
Om du vill hyra någon av gästlägen-
heterna ringer du Bobutiken på 
telefon 0490-25 72 50.

Gösta Bernhards gata och Nedre 
Norrbackagatan.

I Gamleby ligger gästlägenheten på 
Åbyhöjden, i Överum på Prästgårdsgatan 
och i Ankarsrum på Tjädervägen.

Gästlägenheten på Nedre 
Norrbackagatan. 



11

et är måndag, klockan har 
precis passerat lunchdags 
och ”Keso” har tagit plats i 
matsalen där han snackar 
hockey med A-lagsspelarna 

Victor Öhman och Pierre Gustavsson.
– ”Keso” brukar komma upp hit och ta 

en kaffe när vi käkar och ibland så tittar vi 
in till honom och de andra för en kopp, 
menar Pierre Gustavsson som nu gör sin 
fjärde säsong i VIK.

D Han får medhåll av lagkompisen Victor 
som tror att storleken på stad ofta avgör 
vilken sammanhållning de blir mellan de 
olika aktörerna i en ishall.

– På små orter är det lättare att lära 
känna varandra och för oss som spend-
erar så mycket tid här i hallen så blir ”Keso” 
och de andra som en familj.

I ishallen i Västervik samlas 
gamla som unga, aktiva och 
funktionärer. Och så de som 
bara älskar hockey. Gemen-
samt är att alla fungerar som 
en enda stor hockeyälskande 
familj.

Bästa exemplet är Matz 
”Keso” Carlhall. Som ”vaktis” 
fixar han allt från att köra 
ismaskin till att värma mat-
lådorna åt småkillarna som 
nästan tycks ha bosatt sig i 
ishallen.

P Å  J O B B E T

– Vi som jobbar här blir ju liksom lite 
offentliga, menar ”Keso”. Alla hejar på oss 
när de kommer hit och många vill stanna 
till och snacka lite hockey.

Framgångar
”Keso” och hockeyspelarna har dessutom 
ett stort gemensamt mål: att få isen så 
bra som möjligt.

– Men det fixar ”Keso” och de andra 
perfekt, menar Pierre.

– Ja, det är väl så att när isen är bra då 
är det ingen som säger något, men när 
den är dålig då blir det ett jäkla liv, säger 
Matz ”Keso” Carlhall och skrattar gott.

Ishallen är hockeyspelarnas arbetsplats 
och det handlar mycket om att göra 
arbetsmiljön så bra som möjligt.

– Nu senast fixade Bostadsbolaget fram 
lite pengar för att restaurera omklädnings- 
rummen och klubbens eldsjälar hjälptes 
åt att bygga. Det kallar jag laganda, säger 

”Keso”.
Stämningen är hög i ishallen i Västervik. 

Inte bara tack vare A-lagets framgångar i 
hockeyallsvenskan. Gemenskapen mellan 
ledare, spelare, Bostadsbolagets anställda 
och alla hockeyälskare gör att tempera-
turen stiger ytterligare några grader.

Familjen i hallen 

Matz “Mr. Keso” Carlhall och Pierre 
Gustavsson trivs tillsammans i 
hockeyhallen

“Mr. Keso” på språng i 
sina arbetsdomäner



12

R E P O R T A G E

Underhåll investeringaroch

Fasadbelysning på vår fastighet 
på Strandvägen 1.
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n trasig dörr som byts ut 
mot en exakt likadan dörr 
faller under underhåll.

– Den behöver inte vara 
exakt som den gamla, 

påpekar Fredrik. Men den ska motsvara 
originalet med dagens mått mätt.

En trasig dörr som däremot byts ut mot 
en ny med till exempel frostat glas och 
spröjs räknas som en investering. Ja, 
egentligen är det ju inte så svårt att se 
skillnaden. Men finns det några gråzoner?

– Självklart finns det gråzoner även här, 
menar Agne. Att byta stammar i ett hus 
räknas ju som underhåll och att kakla om 
ett badrum som tidigare hade våtrums-
tapet och plastmatta räknas som 
investering och borde egentligen utgöra 
en höjd hyra. Men i detta fall när stam-
marna byts ut och kräver ombyggnad av 
badrummet så räknas båda ingreppen 
som underhåll och kaklet hamnar inte på 
hyresavin.

Kort sagt så innebär standardhöjningar 
utanför underhållsplanen och det 
periodiska underhållet en hyreshöjning 
medan vanligt underhåll inte belastar 
hyresgästens plånbok.

Bra exempel
Bostadsbolaget har ständig kontakt med 
sina hyresgäster och både Fredrik och 
Agne har exempel på när hyresgästerna 
har fått vara med och säga sitt.

E

Att återställa något till sitt ursprung är att göra underhåll. 
Att göra något helt nytt, något som inte funnits där tidigare 

är att investera. För Bostadsbolagets förvaltare Agne Björk-
gren och Fredrik Andersson är detta vardagsmat. Men för 
gemene man är det kanske inte så självklart.

– Fast egentligen är det ganska enkelt, menar de båda och 
radar upp några exempel.

– Åbyhöjden i Gamleby är ett bra 
exempel, berättar Agne. Där bestämde sig 
hyresgästerna i Åbyhöjden 4 för att låta 
oss investera i fastigheten med hiss och 
inglasade balkonger medan hyresgästerna 
i nummer 5 nöjde sig med vanligt under- 
håll. Resultatet blev en hyreshöjning för 
4:an och bibehållen hyresnivå för nummer 5.

– Det finns ett bra exempel i Midgård 
också, fortsätter Fredrik. Där gjorde vi en 

”nöjd-kund-undersökning” som visade på 
att trygghet i utomhusmiljön efterlystes. 
Nu är belysningen utomhus och vid 
entréerna åtgärdad och ger en tryggare 
miljö för hyresgästerna.

Det lönar sig med andra ord att tycka 
till och ha en dialog med sin hyresvärd… 
vare sig det gäller underhåll eller invester-
ingar. För nu vet vi ju skillnaden!

Åbyhöjden 4 i Gamleby.

Förbättrad belysning vid förskolan 
Björken och  våra bostäder 

på Esplanaden.

Fredrik Andersson och Agne 
Björkgren är förvaltare.

Fasadbelysning
vid Midgård.

Belysningen utom-
hus och vid entréerna 

är åtgärdad och ger 
en tryggare miljö

för hyresgästerna
Fredrik Andersson

R E P O R T A G E
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eglerna är ganska  enkla och 
tydliga. Välj till det du saknar i 
lägenheten. Kanske en 
tvättmaskin med tork- 
tumlare när barnen är små 

och behovet av att tvätta ofta finns. 
Kostnaden läggs på din hyra.

– Det blir en ganska blygsam kostnad, 
menar Catrin och lämnar ett exempel på 
drygt 200 kronor per månad för tvätt-
maskin och tumlare.

Till detta kommer en startavgift för 
installation och administration. Men i 
övrigt är det alltså bara en liten höjning på 
hyran som tillkommer för att avsevärt 
höja lägenhetsstandarden.

– Vi ska dock komma ihåg att till 
exempel tvättmaskin inte alltid får plats i 
alla lägenheter, tillägger Catrin. 

Kontakta i första hand din fastighets-
skötare för att få besked om en installation 
är möjlig. När du fått klart besked vänder 

R
du dig till Bobutiken för att göra en 
beställning.

Hyresgäststyrt underhåll
Bostadsbolaget genomför löpande det så 
kallade periodiska underhållet som 
innefattar målning och tapetsering. När 
du får ett erbjudande om tapetsering och 
målning i hela eller delar av din lägenhet 
kan du välja om du vill ha det utfört eller 

inte. Det är därför det heter hyresgäst-
styrt underhåll.

Är du nöjd med skicket på din lägenhet 
kan du tacka nej och få rabatt på din hyra. 
Du kommer att få ett nytt erbjudande 
varje år ända fram tills du vill ha ommålat 
och tapetserat då hyran återigen höjs till 
normalnivå.

– Vill man som hyresgäst veta mer om 
det här så är det bara att titta in i vår 
Bobutik på Spötorget, informerar Catrin 
Nilsson. Där finns gott om exempel på 
tapeter, köksbänkar och köksluckor. 
Springer du på din fastighetsskötare så 
går det även där utmärkt att få informa-
tion om periodiskt underhåll och sätt att 
höja standarden på ditt boende.

Visste du att du hur enkelt som helst kan höja standarden  
i din lägenhet? Tvättmaskin? Diskmaskin? Balkong-
inglasning eller kanske en mysig handdukstork nu när 
vintern smyger sig på?

– Det finns ganska mycket som kan göra vardagen lite  
trevligare, menar Bostadsbolagets Catrin Nilsson.

boendetPåverka

Catrin Nilsson och 
Agne Björkgren.

I Bobutiken kan du 
titta på tapetprover.

D I T T  B O E N D E
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T I P S

Du behöver:
200 g vit choklad, hackat i småbitar
200 g smör
2 dl strösocker
3 dl vetemjöl
0,5 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
30 g matchapulver

Matchabrownies 
med vit choklad 

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 175 grader och täck en rektangulär  
 ugnsform med bakplåtspapper.
2.  Smält vit choklad (spara gärna lite till dekoration) 
 och smör i ett vattenbad.
3.  Vispa ägg och socker poröst och blanda ner den  
 smälta chokladen.
4.  Blanda de torra ingredienserna för sig och sikta 
 sedan ner i smeten.
5. Häll den färdiga smeten i formen och grädda i ugnen 
 i cirka 35 minuter. Använd en sticka för att se om  
 kakan är färdig.
6. Låt svalna och dekorera sedan med smält, vit choklad.

Böcker att inspireras av

Mammas Persiska kök
Eja Nilsson
Det persiska köket ett av världens största och 
flödar av smaker, dofter och färger. Det bygger 
på utsökta ingredienser som saffran, granatäpple, 
tamarind, valnötter och lime, för att inte tala om ört-
kryddor som koriander, mynta och bockhornsklöver. 
När Rozbeh Javid och Amir Akhoond kom till Sverige i 
tonåren förde de med sig det persiska kökets fantast-
iska traditioner.  Boken innehåller ett 50-tal recept samt 
ett kapitel om Irans vinkultur och -historia. Dessutom 
finns en översikt över det persiska kökets mest karak-
täristiska ingredienser, som t.ex. rosenvatten.

Chicolat
Sofia Rydemalm
En vacker och lustfylld livsstilsbok med goda och enkla 
chokladrecept och fantastiska bilder omöjlig att 
inte inspireras av! Sofia Rydemalm blev galet 
förälskad i en fransman, flyttade från Stock-
holm till den lilla ön Belle Île utanför franska 
atlantkusten och startade en chokladfabrik. 
I boken får man ta del av hennes historia 
och bilder från Belle Île. Boken är fylld med 
fakta om choklad och bättre hälsa, härliga 
recept samt lite dryckestips. 

 Matchapulver 

framställs av japanskt 

te och köps i t.ex. väl-

sorterade matbutiker. 

Kan användas bl.a. till 

varma drycker, glass 

och kakor.



Spötorget 1 | Box 502 | 593 25 Västervik

Telefon 0490-25 72 00

Hemsida 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 10.00-13.00

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

Ansvarig utgivare
Susanne Vidvik

Idé, produktion & design
LindströmRömbo Reklambyrå 

www.lindstromrombo.se

Foto
Nathalie Chavez

Texter
Annelie Wredberg, Jonas Frykman

Tryck
Lenanders Grafiska, Kalmar

Skicka lösningen på korsordet till oss 
senast 11 januari 2017. 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 2017. Vinnarna
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.

Korsord - tävla & vinn
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