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Bostadsbolaget är förstahandsvalet

S

nörika vintrar och skakiga
räntor är anledning nog att
snegla på hyreslägenheter. Det
är skönt att veta precis vilken
månadskostnad man har. Och
det är väldigt skönt att slippa skotta. Att
dessutom ha hjälp av fastighetsskötare
om något behöver repareras är onekligen
både tryggt och bekvämt. Det är en
tydlig trend att allt fler villaägare söker sig
till Bostadsbolaget.
Vi på Bostadsbolaget är förstås både
glada och stolta över den här utvecklingen. Särskilt eftersom vi arbetar hårt för
att våra lägenheter och bostadsområden
ska vara bekväma i livets alla faser. Vår
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målsättning är att 65 procent av våra
lägenheter ska vara tillgängliga år 2015.
Tillgängliga betyder i det här sammanhanget att lägenheterna ska vara möjliga att
bo i även om man har svårt att gå. För att
nå det målet bygger vi nu hissar i flera av
våra fastigheter och vi har också planer
på att bygga ut populära Rosavilla med
ett trygghetsboende som omfattar drygt
trettio lägenheter.
På det här viset bidrar Bostadsbolaget
till att öka valfriheten i boendet i Västervik
också för den som blivit lite till åren.
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Det är mycket på gång på
Långrevet. Nya låssystem,
parkeringstillstånd och hissar är
några av nyheterna.

Sven-Åke Lindberg
VD

Ny gästlägenhet och nya rutiner
Nu har Bostadsbolaget
ordnat en gästlägenhet i
centrala Västervik. Här kan
hyresgästernas besökare bo
upp till tre dagar.
Visst underlättar det om nattgäster har
gott om eget utrymme. Därför har
Bostadsbolaget gästlägenheter som
hyresgästerna kan boka.
Sedan tidigare finns gästlägenheter på
Långrevet, Midgård och Markörgatan i
Västervik, på Åbyhöjden i Gamleby, på
Prästgårdsgatan i Överum och på Tjädervägen i Ankarsrum. Och från början av nästa

Så funkar det
En dag med
fastighetsskötarna

Förbättringar på Långrevet

år utökas alltså
beståndet med
en enrummare
på Gösta
Bernhards gata.
Precis som de
andra gästlägenheterna är
den möblerad och utrustad med porslin
och kastruller.
Hyresgäster som vill boka någon av
gästlägenheterna ska numera vända sig till
Bobutiken. Hyreskostnaden, 50 kronor per
natt de första två nätterna och 100 kronor
för den tredje, läggs på hyran nästkommande månad.

I september byttes de gamla ”dropparna”
till lås och tvättstugor ut mot nya säkrare
och mer effektiva låsbrickor.
I oktober infördes krav på parkeringstillstånd för områdets parkeringsplatser. Alla
hyresgäster har nu fått parkeringstillstånd
för sina bilar. Det finns några besöksparkeringar för gäster men skulle gästerna stanna
en längre tid så kan driftkontoret ordna

tillfälliga parkeringstillstånd som gäller för
hela parkeringsplatsen.
Från november mäter Bostadsbolaget
elförbrukningen i varje lägenhet för sig.
Tidigare har en del av hyresgästerna
betalat för elen genom en schablonsumma
på hyresavin. Men framöver ska den
faktiska kostnaden för elen komma som en
särskild post på hyresräkningen.
I vår planerar Bostadsbolaget att
installera tre hissar i två av husen på
Långrevsgatan. Hissarna ska installeras i
trapphusen och bygget kommer inte att
påverka lägenhetsytan.

Vapengränd får en hiss till
Bostadsbolagets sjuvåningshus på Vapengränd
har redan en hiss men får nu ytterligare en
eftersom den befintliga hissen inte täcker de
boendes behov. Många hyresgäster på Vapengränd är äldre och husets spiraltrappa är svår att
gå i. Den nya hissen kommer att ligga utanpå
huset. Bygget beräknas vara klart i februari.

NOTISER

De
senaste
åren har
bostadsbränderna i Sverige ökat rejält i
december. Den stora boven
i dramat är adventsljusstaken och allra värst är
det under Lucia och andra
advent när adventsljusen
hunnit brinna ned en bit.
En lägenhet kan bli övertänd på ett par
minuter. Därför har Bostadsbolaget satt
in brandvarnare i alla lägenheter. Det är
hyresgästens ansvar att kontrollera så att
brandvarnaren fungerar under hyrestiden.
Lämna aldrig ett rum utan att släcka
levande ljus. Inte ens för en kort stund.
Och lämna aldrig barn eller husdjur
ensamma med levande ljus. Det är en
god idé att sätta en kom-ihåg-lapp på
ytterdörren och att se över batterierna i
brandvarnarna inför helgerna.
Dekorera inte adventsljusstaken med
brännbart material och använd inte
träljusstake. Köpt mossa är ofta impregnerad med brandskyddsmedel men
impregnerad mossa som legat i påse
sedan förra julen har förlorat sitt skydd.
Värmeljus är – tvärtemot vad många
tror - inte säkrare än vanliga stearinljus.
De ska aldrig placeras tätt ihop eller
direkt på bordet.
Fakta: Trygg Hansa.

FEM TYCKER TILL

Var i Västerviks kommun skulle du helst vilja bo?

Värme & ventilation

När kylan kommer kan det vara
frestande att stänga till friskluftsventilerna i lägenheten för att undvika drag.
Det är en dålig idé eftersom luften i
lägenheten då blir syrefattig och
fuktig. Dessutom riskerar du att få
kallras på andra ställen i lägenheten.
Luften i ett rum där en person vistas
måste bytas ut ungefär varannan timme
för att inte bli dålig. Det här luftbytet
sker genom att frisk luft kommer in
genom ventilerna vid fönstren och sugs
ut i frånluftskanaler i kök och badrum.
Se därför till att tilluftsventilerna vid

fönstren och frånluftsventilerna högst
upp i badrummet och i spiskåpan är
öppna och fria från damm och fett. Låt
gärna dörren till badrummet stå öppen
på natten och när du är borta.
Bostadsbolagets värmesystem är
anpassade så att en lägenhet med
öppen ventilation håller omkring 20
grader. Om lägenheten är varmare blir
inomhusluften sämre. Om du har
frågor om det här eller problem med
temperaturen eller inomhusluften kan
du alltid ringa ditt driftkontor för att
få hjälp.

Anders Olofsson
Hyresgäst
Fasanvägen Gamleby
Jag är faktiskt nöjd med att bo här
i Gamleby. Det är lugnt och fint.
Alla är snälla och man får bra
kontakt med de äldre i byn. Min
lägenhet är inget att klaga på
– det finns hiss och grannarna
tittar till varandra.

Ange Kaneza
Hyresgäst
Långrevsgatan
Jag gillar att bo på Långrevet så
jag vill inte bo någon annanstans.
Jag kom direkt hit från mitt
hemland Burundi för fyra år
sedan. Det är fint här.

Gabriela Siemaszko
Hyresgäst
Långrevsgatan

Jouzita Kristiansson
Hyresgäst
Markörgatan

Jag skulle gärna vilja bo i en villa
på Laxgatan. Jag har sett att det
är många barn som är ute och
leker där. Det är ett lugnt område
med nära till skogen. Jag skulle
inte vilja bo inne i stan.

I en marklägenhet med uteplats
i det här området. Idag bor jag
en trappa upp. Men jag trivs bra
på Markörgatan – det är lagom
långt till centrum och nära
busshållplatsen.

Stig Loftås
Hyresgäst
Prästgården Överum
Ja, det var inte så lätt att svara på.
Men vi bor nog på sätt och vis så
bra vi kan. Vi har nära till service,
vår dotter här i Överum och till
sommarstugan i Kålsebro. Och vår
lägenhet är fin och handikappanpassad.
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RENOVERING

Huset på Åbyhöjden behöver nya stammar
och då passar Bostadsbolaget på att göra en
ordentlig genomgång av det.
– Vi tyckte att det var lika bra att göra det
ordentligt, säger Agne Björkgren som är förvaltare på Åbyhöjden.

Jag trivs väldigt bra
här på Markörgatan.
Lägenheten är ljus och
fin och det är nära
både till naturen och
till affären
Ingemar Lund

De flesta hyresgästerna
är positiva. Visst är det
jobbigt för dem att bo i
tillfälliga lägenheter
men de vet ju vad de
kommer tillbaka till.
Håkan Nilsson, Fastighetsskötare

Gräset är inte grönare någon annanstans
Ingemar Lund är en nörd. Det
påstår han själv i alla fall. En
hemmakär nörd kan man
kanske tillägga. För Ingemar
Lund har bott i samma lägenhet
på Markörgatan i över fyrtio år.
–Jag tycker att det är ett helt
underbart område och en
underbar lägenhet.

I

ngemar Lund var tonåring när han
ramlade igenom taket på sin
arbetsplats och bröt ryggen. Han
fick tillbringa ett år på sjukhus och är
rullstolsburen sedan dess. När han
var 17 år flyttade han in i lägenheten på
Markörgatan där han fortfarande bor kvar.
– Jag är en sådan som biter mig fast. Det
är många som flyttar kors och tvärs men
jag tror att man bedrar sig själv om man
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tror att man ska bli lyckligare någon
annanstans. Det är bättre att göra det
bästa av det man har, säger han.
Ingemar Lund är inte bara en sådan
som biter sig fast. Han är en sådan som
snöar in också – det är därför han kallar
sig nörd. När datorerna kom hakade han
snabbt på och lärde sig att programmera.
Idag har han en rejäl maskinpark i
lägenheten.
– När jag vaknar på morgonen startar
jag upp mitt liv – datorn. Gud, vad tråkigt
det vore utan den.
Med datorns hjälp deltar han i den
politiska debatten, han spelar online-spel
och konstruerar dataspel med hjälp av en
spelmotor. Och han gör musik.
MUSIKEN – FÖRSTA KÄRLEKEN
Innan datorerna blev Ingemar Lunds stora
intresse var det just musik som gällde. I

tonåren var han musiker i bandet The
Trollopes och på 80-talet fick han lov att
göra om en av Bostadsbolagets tvättstugor till studio.
– IL studio var en riktig mötesplats för
folk med musikintresse. Men på den tiden
var Markörgatan ett stökigt område med
alkoholister och pundare. När de röjde
upp här på 90-talet så gjordes studion
om till tvättstuga igen och då tappade jag
sugen, säger han.
Ingemar Lund har sett Markörgatan
utvecklas till ett barnvänligt och trivsamt
område. Men fick han önska något till
området vore det just en samlingsplats.
Ett ställe där hyresgästerna kunde spela
biljard och fika när de kände för att
umgås.
– Mitt liv är fullbokat men det är många
som bor ensamma här som skulle behöva
någonstans att träffas.

Bara skalet kvar
av Åbyhöjden 2

F

örutom fräscha stammar och rör får hyresgästerna
totalrenoverade lägenheter, ny el, hissar och balkonger.
Sammanlagt sju 60-talshus med tre portar var ligger i
cirkel på en höjd ovanför Gamlebys centrum. Ett av
husen fick den här grundliga ombyggnaden för några
år sedan och det är beslutat att även Åbyhöjden 3 ska renoveras
på samma vis.
Eftersom ombyggnaden är så omfattande har hyresgästerna
fått flytta till andra lägenheter i området så länge arbetena pågår.
– De flesta hyresgästerna är positiva. Visst är det jobbigt för
dem att bo i tillfälliga lägenheter men de vet ju vad de kommer
tillbaka till. De har själva fått välja tapeter, golv och kakel, säger
fastighetsskötaren Håkan Nilsson.

FAKTA: STAMBYTE
Stambyte betyder att gamla vatten- och avloppsledningar tas bort och ersätts med nya. Ibland nöjer man sig
med att rörinfodra, det vill säga att ta bort rost i
ledningarna och plasta insidan. Det finns inga absoluta
tidsgränser för hur ofta stammarna ska bytas. Men med
äldre rör riskerar man vattenläckor och stopp i avloppet.
Eftersom ett stambyte kräver stora ingrepp i ett hus
passar man ofta på att renovera badrummet och köket i
samband med bytet. Under tiden stambytet pågår kan
hyresgästerna inte använda sina badrum. Det löser
Bostadsbolaget oftast genom att ställa dusch- och
toalettvagnar på gården. Ibland blir ombyggnaden så
omfattande så att hyresgästerna måste flytta till en
annan lägenhet i några veckor.
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SKÄRGÅRDEN

SKÄRGÅRDEN

Hasselö

Sydkoster

Jonas Ålstam

Välkomna att
anmäla ert intresse!

Bostadsbolaget har i ett unikt projekt börjat planera för
att bygga lägenheter i skärgården, närmare bestämt på
Hasselö. Intresset är stort. Många vill bo nära havet och naturen
året om, inte bara på sommaren.
Bostadsbladet hörde av sig till andra skärgårdsprojekt och tog
reda på mer om permanent boende i skärgårdsmiljö.

Hyresrätter för en levande skärgård

G

Lägenheterna öppnar för flera kategorier
enom möjligheten att hyra en
Strömstadsbyggen på västkusten och i
av människor som kan berika skärgården
bostad på Hasselö kan fler få
Värmdö kommun som man har satsat på
chansen att bo på en ö, bara
den här boendeformen idag. Västervik kan och göra den livskraftig året om.
Bengt Almqvist menar också att det
en kvart från fastlandet.
komma att tillhöra en exklusiv skara.
med en ökad befolkning följer andra
Marken är köpt och arbetet
fördelar. Kommunikationerna med
med kommunens översiktsplan pågår.
LÖSNING PÅ FLERA PROBLEM
Målet är att planprocessen ska vara klar
Bengt Almkvist tycker att hyresrätter är en fastlandet kan förbättras och fler arbetstillfällen skapas. Det är viktiga delar som
sommaren 2012 och arbetet med
väldigt bra lösning på flera problem som
måste finnas med i arbetet med att
detaljplanen har startats parallellt för att
skärgårdsmiljöerna tampas med. Avutveckla skärgården.
få igång byggandet.
Genom att man slipper att
På Skärgårdarnas
köpa en fastighet kan man
riksförbund arbetar man
också provbo några år, för
bland annat för att
att se om livsstilen är något
skärgården ska bli en
som passar, menar han.
levande miljö året om.
– Det är ett jättebra
Bengt Almqvist är ordinitiativ,
hyresrätter är en
förande och har stor
Bengt Almkvist, Ordförande Skärgårdarnas Riksförbund
bra lösning som gagnar
erfarenhet när det kommer
både skärgården och kommunens
till befolkning och byggnationer på öar
folkning och bristande föryngring är två
befolkning.
och i andra kustmiljöer. Han brinner för
utmaningar som skärgården står inför.
skärgården och potentialen som den har.
– Genom att man bygger hyresrätter får
BANBRYTANDE ARBETE PÅ VÄST– I Västervik är man faktiskt på väg att
fler chansen att bo i skärgården. Unga
KUSTEN
bli något av pionjärer när det gäller
familjer kanske inte har råd att köpa ett
Bostadsbolaget är inte det första kommulägenheter för permanentboende utan
hus, det kan vara dyrt eftersom många
nala bostadsbolag som tänkt i de här
fast landförbindelse. Det är bara på
hus på öarna är semesterboenden.

I Västervik är man faktiskt på väg att
bli något av pionjärer när det gäller
lägenheter för permanentboende
utan fast landförbindelse
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banorna. Redan 1986 byggde Strömstadsbyggen i Strömstad hyresrätter på
Nordkoster. År 2000 tillkom ännu fler på
Sydkoster. 20 lägenheter handlar det om
totalt, allt i en satsning för att få fler
bofasta till öarna som ligger cirka 45
minuter från fastlandet med färja. Lennart
Eriksson, byggchef på Strömstadsbyggen
berättar om en lyckad satsning.
– Alla lägenheter är uthyrda men vi har
ingen jättekö. Läget är
annorlunda för oss.
Kosteröarna ligger 45
minuter från fastlandet med
reguljär färja och där bor
många fler än på Hasselö.
Genom bygget har vi
kunnat erbjuda folk att flytta ut, eller
faktiskt bo kvar på öarna.
Att bygga på en ö ställer sina krav på
planering. Lennart Eriksson berättar att
logistiken blir en helt annan när allting ska
transporteras med båt - betong var aldrig
ett aktuellt byggmaterial.
– Det kräver mycket planering men det

gör alla byggen. Logistiken blir mer
omfattande så klart. Väl på plats så skiljer
inte sig byggen i skärgården så mycket
från andra. Vi är glada över att kunna
erbjuda den här boendeformen och det
har slagit väl ut. Det har blivit en lyckad
satsning helt enkelt.
HUR GÅR DET FÖR BOSTADSBOLAGET?
Planeringen är redan i gång och Jonas Åls-

Just nu söker Bostadsbolaget
personer som vill ingå i fokusgrupper
som diskuterar åretrunt-boende på
Hasselö. Potentiella hyresgäster är
välkomna att höra av sig till Jonas
Ålstam på Bostadsbolaget,
telefon 0490-257216.

sommaren 2012, så det rör på sig.
Jonas Ålstam säger också att kommunen och de bofasta är positivt inställda
till projektet, som kan bli ett rejält lyft för
Hasselö och dess befolkning.
– Vi tror i dagsläget att byggandet
kommer ske i etapper och att det kommer
att landa på cirka 20 lägenheter. Meningen
är att husen ska smälta in i omgivningarna
och se ut ungefär som den övriga
bebyggelsen på ön. Det är
inte tal om några höghus,
det troliga är att det blir en
våning. Husen kommer att
byggas med tonvikt på
miljön och energieffektivitet.
Bostadsbolaget vill nu använda sig av
fokusgrupper som ska hjälpa till att
utforma det framtida boendet.
– Grupperna får komma med förslag och
vara med och utforma boendet. Vi vill ha
stort deltagande från framtida hyresgäster.

Meningen är att husen ska smälta in
i omgivningarna och se ut ungefär
som den övriga bebyggelsen på ön
Jonas Ålstam, Bostadsbolaget

tam på Bostadsbolaget berättar om ett
spännande projekt som ännu står i
startgroparna.
– Vi har köpt en fastighet där det är tänkt
att vi ska uppföra husen. Nu håller
planarbetet på för fullt. Kommunen ska
förhoppningsvis vara färdig med planändringarna som krävs för att vi ska få bygga
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EN DAG MED

Anders

HEMMA HOS

1

Jag tror på direkt
bistånd och vet att
sakerna kommer
fram. Det finns en
risk att det bara
handlar om
pengar annars.

är guld värd
Bostadsbolagets fastighetsskötare har
fulltecknade dagar. Sju på morgonen strålar
de samman över en kopp kaffe på driftkontoren
runt om i kommunen innan de far iväg för att
se till att hyresgäster och fastigheter har det
bra. Bostadsbladet har hängt med de tre fastighetsskötarna i driftlag City.

2

Morgonen är frostnupen och bedövande vacker. Men kylan
bekommer inte Kent Hermansson. Året om susar han
omkring i golfbilen som är fullsmockad med silvertejp,
låsvätska och skruvmejslar.

4

Anders Dahlqvist tillbringar en stor del av arbetsdagen på
Ellen Key-skolan där han är vaktmästare.
– Jag gillar att jobba praktiskt och det är skönt att ingen
dag är den andra lik, säger han.

6

Douglas Carlsson har hand om nybyggda Prosten. Här
byter han fläktfilter hemma hos Ingalill Johansson. Sen bär
det av till Annagården där han ska möblera upp ett par
förrådsutrymmen till kontor.

8

Kent Hermansson har jobbat på Bostadsbolaget i dryga
trettio år. Han börjar morgonbestyren med att köra runt till
de lokaler han ansvarar för. Han skiftar sopkärl i Bryggaren,
kollar ventilationssystemet i Residenset och tappar ur
vattenkranar i Fiskebodarna. Allt i en flygande fläng.

Marianne Svensson

3

INFO

TV-nyheterna står på i bakgrunden medan Citys driftlag
dricker förmiddagskaffe. Fastighetsskötarna arbetar oftast
själva i de fastigheter de har ansvar för men fikar gör de
tillsammans. Från vänster Douglas Carlsson, Anders
Dahlqvist och Kent Hermansson.

5

Anders Dahlqvist är hemma hos Ingegerd Nilsson som bor i en
tvåa med fantastisk utsikt över Gamlebyviken. En ny skåpslucka ska skruvas fast och ett ventilationsgaller ska ersättas.
– Det betyder väldigt mycket att ha en bra vaktmästare
som Anders, säger Ingegerd Nilsson
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Douglas Carlsson pratar med Bostadsbolagets elektriker
Ulf Petersén som jobbar i Prostens källare. Förr förvarades
kött i utrymmet på 1700-talshuset. Numera är det en
festlokal för hyresgästerna.

Namn: Marianne ”Majsan” Svensson
Bor: På Hjortstigen i Ankarsrum
Gillar: Att sticka, spela bingo och
alla mina fina vänner.
Favoritmönster: Barnkläder i alla
former.

Ett smittande engagemang
Flitens låga brinner ständigt på
Hjortstigen i Ankarsrum. Här bor
nämligen Marianne Svensson
som tillsammans med några
väninnor skänkt förnödenheter till behövande barn i
Östeuropa i över 20 år.
Bostadsbladet kikar in hos en
driftig eldsjäl med flinka fingrar.

D

et vankas kaffe och kaka.
Marianne tar emot i sin
ombonade lägenhet och vi
slår oss ner i köket. På
Hjortstigen hon bott i fyra år
och hon trivs väldigt bra. Hon visste vilken
lägenhet hon ville ha när villan såldes.
Ankarsrum har varit hemma hela livet och
grannsämjan går inte av för hackor.
– Grannarna är jättetrevliga! När det
första riktiga snöfallet kom stod min
granne plötsligt och skottade utanför. Det
är vänliga grannar det!

BARN OCH UNGDOMAR
Egentligen har vi inte kommit för att prata
om Ankarsrum, vi har kommit för att prata
om Mariannes engagemang för barnen i
Östeuropa. Ett engagemang som började
på frisersalongen för cirka 20 år sedan
och som på senare tid flyttat in på
Hjortstigen. Hon och några väninnor satt
och stickade, eller som Marianne uttrycker
det på dialekt ”satt och stack” när idén
om hjälppaket kom. Och så började det.
Idag är några av vänner utflyttade men
Marianne och hennes väninna Mona-Britt
Nilsson fortsätter att samla in kläder från
alla håll, väldigt många ortsbor skänker
men det finns alltid behov av mer.
Själva så stickar de, köper tvålar och
tandkräm, leksaker, kläder och böcker
som de sedan packar i paket som skickas
iväg med Bistånd Östeuropa. Det kan bli
300-400 paket om året som går iväg till
olika barnhem.
– Jag tror på direkt bistånd och vet att
sakerna kommer fram till barnhem och till
barn upp till 15 år. Det finns en risk att det

bara handlar om pengar annars, säger
Marianne och påpekar att vi äter dåligt av
kakorna. Vi tar igen snabbt.
På en säng i ett extrarum ligger nästan
färdiga paket staplade. De innehåller
leksaker, en docka eller en liten bil, lite
kläder, en tvål och tandkräm. Marianne har
svårt att gå förbi ett fynd utan att köpa
det, barnen finns ständigt i medvetandet.
Kan det bli för mycket?
- När jag är trött tar jag paus framför
tv:n, fast jag stickar då med, det sitter i
ryggmärgen. Men det är klart att jag tar
det lugnt också.
- Fast det är en vana att samla in saker
till barnen. Jag kikar hela tiden när jag
handlar, det går inte att stänga av. Och
det ger både mig, och förhoppningsvis
också barnen, glädje. Ibland träffas vi och
packar paket och tar ett glas vin, det ska
vara trevligt att hjälpa också, ler Marianne.
Vi sätter oss i bilen, Marianne antagligen i favoritsoffan med stickningen i
händerna. Snart går nästa laddning till de
behövande barnen i Östeuropa.
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Julstämning i en kruka
Att arrangera sin egen julgrupp
behöver inte vara särskilt svårt.
Bostadsbladet tog Lars Nilsson på
Mariebergs Trädgård till guide i
julgruppernas förlovade land. Han
bjöd på enkla knep, goda råd och en
hel del julinspiration.
Det ska inte vara så mycket tomtar i år.
Inte i julgrupperna i alla fall. Lars Nilsson
tycker att det enkla och traditionella kan
vara nog så julmysigt. Följer man bara
några enkla steg behöver det inte vara
särskilt komplicerat att göra sin egen
julgrupp. Här får du några generella tips
som gör dig lite proffsigare när det
kommer till jularrangemang. Sen är det
bara att gå loss i krukor och korgar!

Möt Thomas Carlsson

Glöm inte
att lösa in din
BLOMSTERCHECK
som du fått med
din senaste
hyresavi.

Jorden: Använd lätt fuktad och rumstempererad
planteringsjord. För kall jord kan skada växterna. Ha
samma fuktighetsgrad på växtjorden och planteringsjorden. Fyll kärlet till drygt hälften med jord.
Växterna: Använd inte för många sorters växter, ta
istället fler av de du valt. Fyra sorter kan vara lagom i
en större grupp.
En växt bör dominera arrangemanget. Den högsta
får gärna vara i mitten, men det handlar om att skapa
balans. Tänkt på helheten och formen.
Täck jorden med mossa eller någon marktäckande
växt, det behåller fukten i arrangemanget och döljer
den bruna jorden. Fukta mossan innan den ska
placeras, den blir lättare att jobba med då. Tänk på att
en del sorters mossa är fridlyst.
Undvik lökväxter om arrangemanget ska hålla länge.
Lökväxter är fina men håller kortare tid. Däremot kan
de bytas ut när de blir tråkiga.
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INFO
Namn: Thomas Carlsson
Ålder: 55 år
Familj: Hustrun Ann och tre
utflugna döttrar
Bor: I en villa i Västervik
Fritiden: Sjunger i Västerviks
Manskör, spelar tennis, joggar och
dansar.
Motto: Behandla andra som du vill
bli behandlad själv.

Varför valde du att börja på
Bostadsbolaget?
– Jag hade arbetat som polis i 35 år, både
som patrullerande polis och utredare, och
såg det här jobbet som en chans att
utveckla mig själv. Som polis mötte jag ofta
människor när saker och ting redan gått åt
skogen. Jag kände att jag ville arbeta mer
socialt och här får jag chansen att hjälpa
människor innan saker gått över styr.
Vilka är dina uppgifter på
Bostadsbolaget?
Jag ansvarar för trivsel och trygghet
för våra hyresgäster. Jag hanterar olika
typer av störningar och försöker hitta
lösningar för hyresgäster som har svårt
att betala hyran.

Behållare: Låt växterna följ behållarens form och stil,
är den rund passar ett rundare arrangemang. Se till att
vattnet dräneras, ha gärna lecakulor i botten av kärlet.
Sätt möbeltassar på behållaren för att undvika
kondens. Det bildas kondens i botten på alla kärl.

Arrangemanget: Ha inte för torrt och var försiktig
med levande ljus. Eldsäker mossa går att köpa.
Punktbevattna, många växter kräver olika
vattningsgrad.
Placera lite svalare över natten, då håller det längre.
Matkällaren eller garaget kanske?
Det ska lukta gott också, lite kanelstång eller
doftande växter förhöjer vilket arrangemang som
helst. Tänk på allergiker bara, hyacinter kan vara
jobbigt för många.
Piffa till med grankottar eller smycka det hela med
kulor eller med vad du vill. Den trendkänsliga undviker
tomtar i år men smaken är som bekant delad.
Så nu är det dags. I med fingrarna i jorden och låt
kreativiteten flöda i juletid, det är bara fantasin som
sätter gränser!

- bosocial samordnare på Bostadsbolaget

Berätta mer om störningar.
Typiska störningar är fester som spårar
ur och hundar som skäller ofta och mycket.
Men en störning kan vara vad som helst
som är hänsynslöst mot grannarna. Ibland
blir jag förvånad när folk inte förstår att de
måste visa hänsyn. Men det händer också
att hyresgäster retar sig på sådant som
faktiskt är helt normalt beteende - som att
grannen duschar sent efter att ha jobbat
kväll. Det viktigaste är att ta alla på allvar jag lyssnar alltid och försöker hitta bra
lösningar.
Vad händer om man stör sina
grannar då?
Ofta börjar det med att en hyresgäst
anmäler en granne till mig eller till

fastighetsskötaren. Då tar jag kontakt
med den som blivit anmäld för att ta reda
på om det ligger någon sanning i
påståendena. I så fall ber jag helt enkelt
personen att sluta störa. Om inte det
fungerar skickar jag en skriftlig varning.
Och i värsta fall - om störningarna
fortsätter - kan hyresgästen bli uppsagd.
Fast det händer ganska sällan.
Vad är det bästa med jobbet?
Alla möten med intressanta människor.
Jag får vara ute och röra mig mycket
bland hyresgästerna och samarbeta med
fastighetsskötarna. Det är omväxlande
och full fart och det passar mig. Bostadsbolaget är en väldigt trevlig arbetsplats
med högt i tak och många skratt.

Ansiktslyft gym på Markörgatan
Hyresgästernas gym på Markörgatan fått
en uppfräschning med nytt trägolv och en
ny roddmaskin. Sedan tidigare finns där
löpband, cyklar, multigymmaskin och fria

Julstjärna
Azalea

vikter. Den som vill kan träna i gymmet
för en hundralapp om året. Kontaktperson är Leif Nilsson som nås på
telefon 0490-14297.

Centrumgården
Bostadsbolaget har köpt Centrumgården i centrala Västervik. Här
planerar bolaget att bygga lägenheter. Från framsidan ser Centrumgården ut som en låg sjuttiotalslåda
men huset är byggt i etage och

Vaktelbär

baksidan har tre våningar med strålande
utsikt över vattnet. Det är ännu osäkert
hur många bostäder huset kommer att
inrymma och när lägenheterna står klara
men intresse för att bo i Centrumgården
kan redan nu anmälas till Bobutiken.

Tjusiga terrasser
Vitlav

Echeveria (taklök)

Terrasserna utanför Bostadsbolagets
lägenheter på Prästgårdsgatan i Överum
har fräschats upp med ny stenläggning
och stora blomkrukor under sommaren.
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Korsord - tävla & vinn
BETALAS
ÅTERKOMMANDE

BRILJANTARE

MÅSTE TYVÄRR IBLAND
HUSDJUR

MINSKA
DONERAT

STANDARET

HELGSPECIAL

STORVILT
MENA

I ORKANENS MITT

KONKRETA

FLAMMAN
SPORRA

KULTHANDLING
BEORD- TRANRAS ATT SPORTERAR
INFINNA
SIG IGEN

PÅVEKRONA

TORSDAGSMAT

FRAMRÖSTADES

AVKOMMA

NATRIUM

FÖRBAND

DELI-

FÖRENAR

ANSIKTE KATESSER

UPPENBAR

BÖR VARA
VASS

HÄSTMÄNNISKA

FÖRST

KUNSKAPSPRÖVNINGARNA

SOLO

UPPSYN

BOXAR

FILTRERA
OCH
DESTILLERAT

BILD

DILLA
LARSMAGNUS
ERICSSON

FÖREKOMMER
SOM REGN

UTTALADE

TORDMULE

IBLAND
MITT PÅ
HUVUDET

CEREMONI

UN HOS
OSS

TRÄD

VÄRDEPAPPERSUTSLÄPP

YTMÅTT

SKVALA

Gå på bandy
Boka in kvällen 15 februari
2012. Då bjuder Bostadsbolaget
hyresgästerna på bandymatch
mellan Tjust bandy och Målilla på
Tjustvallen i Gamleby.
Mer information kommer
i trapphusen när det
närmar sig.

Skicka lösningen på korsordet
till oss senast 17 februari 2012.
Vi drar en vinnare som får ett
“Meal Kit”
från Light
My Fire,

V I N N!
Kontor
Telefon		
0490-25 72 00
Öppettider
måndag-torsdag
		8.00-16.00
		fredag 8.00-15.00
		lunchstängt
		12.00-13.00

Spötorget 1 | Box 502 | 593 25 Västervik
Telefon 0490-25 72 00 | Fax 0490-25 72 01
Hemsida www.bostadsbolaget.vastervik.se
E-post bostadsbolaget@vastervik.se

FÖRBÄTTRAR

RÅGÅNGAR

OKONSTLAD

OXUDDE
129-2011

YTTERLIGHETER

BESSERWISSER

STRYKER
PÅ
TENN
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DJUR I
TV-SERIE
1976-1981

Bobutik
Telefon		
0490-25 72 50
Öppettider
måndag-tisdag
		10.00-18.00
		onsdag-torsdag
		10.00-16.00
		fredag 9.00-13.00

Skickas till:
Bostadsbolaget, Box 502,
593 25 Västervik
E-posta till:
bostadsbolaget@vastervik.se
Lösningen publiceras på vår
hemsida den 22 februari. Vinnaren
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren
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