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VDs ord:
Missgynnas hyresgäster och hyresvärdar skattemässigt jämfört
med dem som bor i villa och bostadsrätt? Ja, det verkar faktiskt så.

R

egeringen utreder just nu
frågan sedan branschorganisationerna SABO och
Fastighetsägarna gjort
gemensam sak med
Hyresgästföreningen och påtalat orättvisor i bostadsbeskattningen. En person
som bor i en nybyggd hyresrätt betalar
mer i skatt än en person som bor i villa.
Det handlar om flera olika skatter som
sammantaget missgynnar hyresrätten.
Att hyresrätten är styvmoderligt
behandlad i skattehänseende berör både
fastighetsägaren och hyresgästerna.
Ett exempel är ränteavdraget som
medför att en villaägare får göra avdrag
för sina räntekostnader Förr motsvarades
ränteavdraget av subventioner för
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4 Experterna
ger svar.

byggande av hyresrätter men den
förmånen togs bort 2006. Ett annat
exempel är ROT-avdraget som ger den
som äger sitt hus rätt att göra skatteavdrag för underhållsarbete. Det är synd
att den som bor i hyresrätt eller äger
en hyresfastighet inte har möjlighet
till motsvarande avdrag eftersom
skulle det få flera bra effekter. Dels
skulle hyresfastigheterna kunna
underhållas ännu bättre, dels
skulle sysselsättningen i
byggbranschen öka.

Sven-Åke Lindberg
VD

Annagården blir studentboende
Studenterna på Campus i Västervik blir
fler och efterfrågan på studentlägenheter
ökar. Annagården, som tidigare fungerat
som särskilt boende, passar väldigt bra
som studentboende. Det ligger helt
centralt i de gamla kulturkvarteren intill
S:ta Gertruds kyrka och det är ganska
lätt gjort att förvandla huset till studentboende med gemensamma kök och
duschar. När den nya sjuksköterskeutbildningen drar igång i höst står 28
fräscha studentrum klara på Annagården.

Grillkväll i Ankarsrum
bytte Malmö
6 Familjen
mot Västervik

En härlig aprilkväll grillades det på
Tjädervägen i Ankarsrum och Bostadsbolaget passade på att visa en av de
fina lägenheterna i området. Tack alla
som kom och gjorde kvällen trevlig!
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Sexton glada äventyrare från Bostadsbolagets träffpunkt Tre Bröder gav sig av
på utflykt en strålande majdag. Första
stoppet var Edshöjden där vi fikade och
fick en rundtur i det nyrenoverade
äldreboendet. Sedan åkte vi runt i
Uknadalen och beundrade den vackra
naturen. När vi blev hungriga stannade vi
vid Tindered och åt en god lunch. Efter
det bar det av till Helgenäs för en
loppisrunda. Framåt kvällen landade vi
åter i Västervik mätta, nöjda och glada.
Text och bild: Susanne Steinwall

NOTISER

Magnus Hedman hade allt, men när
den framgångsrika fotbollskarriären
var slut föll han tungt. Den 2 augusti
kan du höra honom berätta historien
om sitt liv - om hisnande framgång,
vilsenhet, lögner, missbruk och nya
chanser. Som hyresgäst hos Bostadsbolaget har du chansen att få en
biljett till föreläsningen i Bryggaren.
Mer information kommer när
framträdandet närmar sig.

Vinn biljetter till Magnus
Hedmans föreläsning
För fjärde året i rad
kommer Swedish
Floorball Open till
Västervik med
innebandyturnering
utomhus.
I början av augusti
fylls hamnplan med
spelplaner, sponsorby
och lunchrestauranger. Bostadsbolaget
kommer att finnas på
plats med tält,
information och
tävlingar.

Swedish Floorball Open

Renoveringen av
Åbyhöjden fortsätter
Bostadsbolaget har bestämt sig för att renovera Åbyhöjden 4 med start i höst. Alla
ettor i huset kommer att försvinna och göra plats för tvåor, treor och fyror. Alla
lägenheter får balkonger utom de på bottenplan som får stora terrasser med
inglasade uteplatser. De största lägenheterna kommer också att få hörnbadkar och
bastu. Alla lägenheter får låg bröstning på fönstren i vardagsrummet vilket innebär
att man har utsikt från golv till tak.

Sommarregler

Det är tillåtet att gr
illa på altanen om
man ser till att granna
rna inte störs av
os och på balkongen
om man håller sig
till elgrill.
Blomlådor ska hänga
på insidan av
balkongen av säkerhe
tsskäl.
Det är inte tillåtet at
t ha pool eller
studsmatta på uteplats
en eftersom
fastighetsägaren risk
erar skadeståndsansvar vid en eventuell oly
cka.
Om du tycker att din
granne stör är det
bäst att ta direkt ko
ntakt och förklara
problemet på ett vänlig
t sätt. Om det
inte skulle hjälpa ska
du vända dig till
fastighetsskötarna.

Susanne Steinwall
har börjat arbeta som
föreståndare för Bostadsbolagets
Träffpunkt Tre Bröder eftersom
Monica Davidson har gått i
pension. Du kan alltid läsa om
Träffpunktens aktiviteter på
hemsidan www.bostadsbolaget.
vastervik.se.

Ny FixarLasse
Lars-Roger Nilsson, mer känd som
FixarLasse, gick i pension under våren.
Han efterträds av Lars Bohman som
arbetat som fastighetsskötare på
Bostadsbolagets driftkontor i Ankarsrum.
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L A P PA R T I L L G R A N N E N

Vi delar utrymme med varandra varje
dag och det är inte alltid helt lätt. När
någon bryter mot en annans känsla för
ordning och reda är den känslomässiga
krocken ett faktum. Hur gör vi - om
någon tagit vår tvättid, låtit bli att städa
efter sig eller stört sina grannar?
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Foto Robert Eldrim

Lappar till
grannen

L A P PA R T I L L G R A N N E N

G

enom att skriva ett
meddelande får vi snabbt
ur oss frustrationen, för där
kan vi uttrycka allt vi vill,
hur vi vill. Vet vi inte säkert
vem det är som förargat oss så går
personen ändå att nå i det gemensamma
utrymmet. Med en lapp.

Lapp skriven 1932:
”Till fröknarna I. och E. Hammarstrand
Utan att vilja på minsta sätt störa den
grannsämja, som jag hoppas alltid skall
bestå här i huset, dristar jag mig allra
hövligast meddela damerna, att jag på
grund av en beklaglig lättsövdhet icke kan
undgå att om morgnarna väckas av de lätta
steg, som vid en beundransvärt tidig timma
är förnimbara från Eder lägenhet.
Batra reflekterar över
Jag vågar för den skull blygsamt hemfenomenet i humoristisk bok
ställa, huruvida icke den av damerna, som
David Batra har nyfiket undersökt
bebor rummet åt gården, skulle vilja taga
fenomenet arga lappar. Hans bok ”Den
under vänligt övervägande att på något sätt
som inte tar bort luddet ska dö!” och
(till exempel genom användande av skor
uppföljaren ””Det här var ju tråkigt”,
med sulor av filt eller skinn) ytterligare
bjuder på många skratt och reflektioner
mildra ljudet av sina tidigaste morgonfjät till
kring de dråpliga meddelanden som
människor satt upp i tvättstugor, trappupp- båtnad för en herre, som däröver skulle
erfara den djupaste tacksamhet.”
gångar, på toaletter, parkeringsplatser
och andra gemensamma platser.
Denna lättillgängliga kommunikationsOch samma budskap, framfört 2006:
väg har använts av frustrerade grannar i
”Tag av Dig de klapprande skorna på natten
många år, men uttryckssättet har
kärring! 11/12-12-06”
förändrats en hel del genom tiderna. Vårt
språk har gått från sirlig artighet till
Källa: Den som inte tar bort luddet ska dö,
betydligt rakare rör, vilket exemplet till
David Batra.
höger visar:

Spontana
yttringar är
nyttiga
Finns det då någon poäng med lappandet? Vi ställde frågan till Lars Övling, leg
psykolog och dipl gestaltpsykoterapeut.
- Lappar i tvättstugor och andra
allmänna utrymmen är en väldigt sund
reaktion, säger han. Lapparna är en
kommunikationskanal och vi behöver
använda olika sätt att kommunicera. En
del människor är väldigt vana att överträda gränser till vardags, att ta plats och
inte ta det personliga ansvaret. Det får så
klart nästa person att reagera genom att
bli förbannad. Vi är inte så vana med
spontana, impulsiva reaktioner i vår kultur,
men visst är det sunt att reagera! Det gör
vi för att skydda våra gränser och försvara
den underliggande överenskommelsen.
- Det man bör tänka på är ju hur man
formulerar sig, för att inte motverka syftet
och trappa upp ett kränkande ordkrig i
stället. Det är ett grundläggande råd; att
prata om sin egen reaktion, ”hur jag vill ha
det och hur jag reagerar” för att nå fram
med sitt budskap. VAD jag vill framföra är
viktigt, men HUR jag framför det är ännu
viktigare för att det ska nå fram.
Budskapet kan därmed gå fram på rätt
sätt om man andas, räknar till tio och
sedan tänker till i formuleringen. Kvar står
alltså den nyttiga, spontana yttringen mot
frågan om nedskräpning.
Några förslag?
- Ja. Egentligen skulle man tänka sig att
utveckla och ge utrymme för kommunikationen med hjälp av ett block, eller en
tycker/tänker-tavla, föreslår Lars Övling.

Självklara budskap som
ibland ger motsatt effekt

Fredrik Andersson

Lapparna kan ibland skapa en motsatt
reaktion till vad skribenten egentligen
tänkt sig. När man snabbt hasplat ur sig
sitt, ofta självklara, budskap i affekt är det
lätt att överföra ilskan till mottagaren.
- Är det ett viktigt budskap känns det
bättre med en skylt eller en snygg dekal!
Lapparna ser skräpiga ut och retar bara
upp folk, så vi plockar ner dem i stället,
berättar Fredrik Andersson, förvaltare på
Bostadsbolaget.

Har du något bra exempel?
- Ja. Ibland kanske det kan funka med en
lapp om man känner sina grannar väl och
vill förklara att man ska ha en enstaka
fest, säger Fredrik. Killen som var
nyinflyttad och satte upp en lapp med:
”Jag har fest fredagar och lördagar, säg
till om ljudet blir för högt” vann nog inte
så mycket sympatier.
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I N F LY T T A R E

Bytte

Malmö
mot
Västervik

Anders Haglund och Regina Thulin sökte sig
från Malmö på grund av sin längtan till
skärgården. I Västervik ordnade det sig snabbt
med jobb och bostad och de upptäckte en stad
som känns levande även på vintern och som
har naturen inom räckhåll.
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I N F LY T T A R E

B

åde Anders och Regina
arbetar som tandläkare och
de hittade jobb rätt snabbt. I
februari förra året åkte de
upp för intervju och Regina
som aldrig varit i Västervik tidigare tyckte
stan kändes levande trots att det var mitt
i vintern. Det bidrog till en positiv känsla
för Västervik som i slutänden gjorde att
de tog steget att flytta hit. Anders hade
varit i Västervik vid ett tillfälle för att hälsa
på en kompis och kände till
stan lite mer.
För att hitta bostad gick de
först in på kommunens
hemsida, som har bra
information om vilka hyresvärdar som finns.
- Vi tog kontakt genom att
mejla alla först och fick
erbjudande om den här
lägenheten rätt snabbt. Det
var den goda standarden i
den nyrenoverade lägenheten plus det
centrala läget som styrde oss i valet av
Bostadsbolaget framför andra hyresvärdar, berättar Regina.
- Eftersom vi inte kunde åka hit just då
skickade de planritningar, kontrakt och
allt via post och det funkade jättefint. Vi
tog lägenheten utan att ha sett den,
säger Anders.

för att köpa en julgran till gården.
Precis efter flytten läste de att
busstrafiken härifrån nu för tiden tar en
och en halv timme längre tid till Malmö, än
den gjorde för ett antal år sedan. Själva
åker de bil när de ska längre sträckor, så
det fungerar bra ändå.
- Västervik är en härlig stad som skulle
vinna mycket på bättre förbindelser. Det
skulle locka hit flera, konstaterar Anders.

ända ut i yttre skärgården, åka till
Händelöp för att bada, lägga sig på
klipporna ute på Gränsö eller åka till
Flatvarp en sväng.
Tar vara på småstadens möjligheter
I Västervik finns det mesta inom
cykelavstånd, både natur och stadsupplevelser. Regina och Anders besöker
gärna det utbud som finns av butiker och
restauranger och ser dessutom en klar
poäng med att göra det.
Carl-Otto är en favorit för
Anders klädinköp och de går
på bio flera gånger i
månaden.
- Västerviksborna måste ut
och röra sig mer på stan,
tycker jag. Vi försöker handla
kläder, köpa glasögon och
vad det än är, här i Västervik.
Vi måste utnyttja det utbud
som finns för att få ha det
kvar! Det gäller oss alla, säger Anders.

För mig är skärgården viktig. Jag kommer från Stockholm och har tillbringat
alla somrar ute i skärgården. I Malmö
finns bara öppet hav så det känns
som ett privilegium att kunna ta bilen
ända ut i yttre skärgården

Lägenhet i kvarteret Prosten
Veckan innan midsommar förra året gick
flyttlasset till kvarteret Prosten mitt emot
S:ta Gertruds kyrka. Carporten och det
centrala läget är saker de är riktigt nöjda
med och även grannsämjan är god. Ett par
gånger om året ordnar de get-togethers
med knytis i möteslokalen tillsammans
med grannarna och i vintras gick de ihop

Anders Haglund, nyinflyttad

Nya upplevelser nära naturen
Det är betydligt enklare att ge sig ut i
naturen här än i Malmö, där det samtidigt
finns många konkurrerande aktiviteter i
city. Några aktiviteter som lockar runt
Västervik är svampplockning och fiske och
de besöker ofta en god vän som har gård i
Ukna för att fiska.
- Efter tre månader här hade vi både
fiskat kräftor och plockat svamp. Regina
hade aldrig gjort sånt tidigare. Nu är det
lätt att ta sig ut till fält av kantareller på
hösten och i vintras åkte vi längdskidor
ute vid orienteringsklubben.
- För mig är skärgården viktig, fortsätter
Anders. Jag kommer från Stockholm och
har tillbringat alla somrar ute i skärgården.
I Malmö finns bara öppet hav så det känns
som ett privilegium att kunna ta bilen

Är det något ni saknar från Malmö?
- Vi saknar restaurangutbudet som finns i
Malmö, där man alltid kan välja mellan
verkligt bra restauranger, säger Anders.
Vår favorit i Västervik är Smugglaren, som
vi återkommit till många gånger. De har
bra service och riktigt god mat! Gingers
lunchbuffé är bra och Solsidan har vi bara
besökt en gång hittills, men de verkar okej.
Saltmagasinet har vi inte provat än.
Vad ser ni fram emot just nu?
- Vårt första barn, som vi får i sommar.
Det känns spännande och Mödravården
fungerar suveränt.
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MILJONPROGRAMMET

Husen på Långrevsgatan och Markörgatan i Västervik byggdes som en del av miljonprogrammet. Åren dessförinnan
byggdes bland annat Tjädervägen i Ankarsrum, Åbyhöjden i
Gamleby och Midgård i Västervik. Man räknar med att omkring en fjärdedel av Sveriges bostäder byggdes 1965-1975.
Nu börjar husen bli gamla, många fastigheter har stora underhållsbehov och debatten om vem som ska betala är het.

Långrevsgatan

Moderna

miljonprogram

P

med framtidstro

å 50- och 60-talet var
bostadsbristen i Sverige akut av
flera olika orsaker. Många
människor bodde fortfarande
trångt och slitet och utan
moderna bekvämligheter. Bebisarna som
fötts i babyboomen efter andra världskriget hade blivit vuxna och
behövde någonstans att bo
och flyttströmmarna gick
stadigt från landsbygden till
städer och tätorter. Sammantaget krävdes kraftfulla
åtgärder - Bostadsbyggnadsutredningen från slutet av 1950-talet
visade att Sverige hade behov av en och
en halv miljon nya lägenheter. Genom en
palett av olika åtgärder som uppmuntrade
och underlättade storskaligt byggande
uppfördes så omkring en miljon nya
lägenheter och radhus under de tio åren
mellan 1965 och 1975 och det är de
bostäderna som i dagligt tal kallas
miljonprogrammet.

Det finns två huvudlinjer i de ekonomiska diskussionerna kring miljonprogrammets underhåll. Den ena sidan menar att
staten måste gå in och subventionera
renoveringarna eftersom de blir för dyra
för enskilda fastighetsägare och en orimligt
stor kostnad annars kommer att hamna på

underhållsinsatser. Samtidigt är vi inne i en
period av mycket underhåll och underhållskostnaderna är alltid en faktor i samband
med de årliga hyresförhandlingarna med
Hyresgästföreningen, säger Sven- Åke
Lindberg, VD på Bostadsbolaget.
Just nu renoveras husen på Åbyhöjden i
Gamleby ett i taget. Förutom
underhållsarbete som stamoch elbyte så blir det standardhöjningar genom att
husen utrustas med hiss och
nya balkonger. I det hus som
står på tur att renoveras
kommer några av de mindre lägenheterna
att slås samman till större. Bostadsbolaget
har störst efterfrågan på tvåor och treor.
– Vi tar inte ut högre hyra när vi gör
planerat underhåll som stambyten eller
reparation av fasader och tak. Däremot
höjer vi hyran om vi höjer standarden
genom att till exempel installera hiss eller
balkonger när vi renoverar, säger SvenÅke Lindberg.

I framtiden hoppas vi att energieffektiviseringarna ska kunna betala
en del av kostnaderna för underhållet
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Sven- Åke Lindberg, VD på Bostadsbolaget.

hyresavin. Den andra linjen tycker att
fastighetsägarna själva ska stå för
kostnaderna eftersom staten annars
premierar fastighetsägare som misskött
sitt underhåll.
– Eftersom Bostadsbolaget tillhör de
fastighetsägare som har skött det löpande
underhållet på ett bra sätt så behöver våra
hyresgäster inte oroa sig för dramatiska
hyreshöjningar kopplat till enskilda

MILJONPROGRAMMET
Men hur gör man om man tycker
att det blir för hög hyra efter en
standardhöjning?
– När vi gör omfattande renoveringar
evakuerar vi människor till andra lägenheter under tiden och ibland händer det
att de väljer att flytta till en ny lägenhet
som är likvärdig med den gamla. När det
händer så hjälper vi förstås till så att det
ska bli så bra som möjligt.
Byggandet av miljonprogrammet
skedde storskaligt men idag är det inte
säkert att det uppfattas som positivt med
stora, likformiga områden. Det här
motverkar Bostadsbolaget genom att
bryta av och skapa mindre gårdar. Genom
att plantera buskage och förändra stråk i
områdena kan man skapa en mysigare
känsla. En annan åtgärd kan vara att bygga
in mer trygghet med till exempel flera

mindre tvättstugor istället för en stor.
– Jag har lång erfarenhet av bostadsbranschen och ett av de bästa exemplen på ett
förädlat miljonprogramsområde jag har
sett är Midgård. Där har vi höjt standarden
bland annat genom uppfräschning av
lägenheterna, konst och hissar.
När fastigheterna renoveras passar
Bostadsbolaget på att modernisera dem ur
energisynpunkt också.
– Vi ser till att få så bra energilösningar
som möjligt. Vi köper de energieffektivaste
maskinerna till kök och tvättstuga och
datoriserar styrning och övervakning av
värme och ventilation för att den ska bli så
effektiv som möjligt. I framtiden hoppas vi
att energieffektiviseringarna ska kunna
betala en del av kostnaderna för underhållet och vi letar alltid goda exempel, säger
Sven-Åke Lindberg.

Markörgatan

Tjädervägen

FAKTA OM UNDERHÅLL
Bostadsbolaget lägger årligen omkring 50 miljoner kronor på underhåll av
sina fastigheter. Bostadsbolaget har huvudansvaret för att bolagets fastigheter
underhålls. Det här planerade underhållet ingår i hyran. Men som hyresgäst
har du viss möjlighet att påverka när målning och tapetsering av lägenheten
ska ske. Bostadsbolaget har nämligen kommit överens med Hyresgästföreningen om att hyresgästerna kan välja att skjuta på det planerade underhållet och
istället få rabatt på hyran. Det här kallas hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

MINA
SIDOR
Kundportalen
På Bostadsbolagets hemsida www.
bostadsbolaget.vastervik.se finns numera
en kundportal som innehåller uppgifter om
ditt boende. Kundportalen består egentligen av två delar – Min sida och Sök ledigt.
Under fliken Min sida kan du som
hyresgäst göra felanmälningar till fastighetsskötarna. Du kan också se ditt
hyreskontrakt och dina hyresavier och
ordna med tillfällig eftersändning. Om du
bor i en lägenhet med individuell mätning
av vatten och el kan du dessutom följa din
förbrukning.
Under fliken Sök ledigt kan både
hyresgäster och bostadssökande bland
annat hålla koll på sina köpoäng i bostadskön och anmäla intresse för lediga
lägenheter.

För att du ska komma åt kundportalen
krävs att du har inloggningsuppgifter. Om
du har glömt dem eller aldrig haft några
skaffar du uppgifterna genom att gå in på
Bostadsbolagets hemsida, klicka på Min
sida och på länken Glömt lösenord som
finns i sidans inloggningsruta. Följ
instruktionerna så har du snart egna
inloggningsuppgifter som gör livet som
hyresgäst och bostadssökande lite enklare.
Kundportalen är en utökning av vår
service. Driftkontoren och Bobutiken har
öppet som vanligt och hjälper till med
frågor som rör ditt boende. Bobutiken når
du på telefon 0490-25 72 50.
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B L A N DAT

Boktips
Bostadsbladet bad Malin Wall, som driver Erik
Hultgrens bokhandel i Västervik, att plocka fram
de bästa böckerna för vårens och sommarens
lässtunder. Själv läser Malin Wall helst en fantasybok uppkrupen i soffan med kuddar, tända
ljus och choklad men de här böckerna fungerar
lika bra att läsa uthälld i en solstol eller på en
veranda med regnet smattrande mot taket.

För barn och unga
FÖRSTA SAGOSKATTEN
Catarina Kruusval
En superduperfin bok för de
mindre barnen. Catarina
Kruusval har både skrivit och
illustrerat och boken består av
längre berättelser blandat
med kortare visor och ramsor.
DET FÖRSTA FALLET
Ulf Nilsson
En illustrerad småbarnsdeckare om en ekorre som blir
bestulen och ber den frusna
paddan kommissarie Gordon
om hjälp. Ulf Nilsson har
skrivit många älskade
barnböcker, bland annat Adjö,
Herr Muffin.
UTTAGNINGEN
Maths Claesson
En framtidsroman om pojken
Linux som drömmer om att bli
rymdpilot. Till skillnad från
många andra framtidsskildringar så är det här en positiv
bok om att förverkliga sina
drömmar. Boken passar för
barn mellan 9 och 12 ungefär.
BESKYDDAREN
Harlan Coben
Coben är en välkänd deckarförfattare och det här är
hans första bok för ungdomar.
Mickeys pappa är död och
hans mamma bor på ett
behandlingshem. När hans
flickvän försvinner startar han
en desperat jakt för att hitta
henne. En riktigt bra och
välskriven bok som är den
första i en planerad serie.
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För vuxna
TINA – HUR DU ENKELT
LAGAR MIN GODASTE MAT
Tina Nordström
Det här är Tinas första kokbok
på jättelänge. En tjock och fin
bok späckad med husmanskost
och klassiker.
DAVIDSSTJÄRNOR
Kristina Ohlsson
Den femte boken om
poliserna Fredrika Bergman
och Alex Recht handlar om
jakten på en mördare med
kopplingar till Israel. Boken
har fått väldigt bra kritik och
Kristina Ohlsson skriver
verkligen trovärdiga historier.
MIDSOMMARGRYNING
Lars Wilderäng
Uppföljaren till technothrillern
Midvintermörker kan läsas
fristående. I den första boken
som utspelar sig 2012 anfaller
Ryssland Sverige. I den här
boken har det hunnit bli
midsommardagen 2024 och
bakfulla svenskar vaknar till
tjutande flyglarm och nya ryska
aggressioner. Boken är ett
spännande och rykande aktuellt
inlägg i säkerhetsdebatten.
FISKAR ÄNDRAR RIKTNING
I KALLT VATTEN
Pierre Szalowski
En elvaårig pojke får veta att
hans föräldrar ska skiljas och
samtidigt drar en fruktansvärd
isstorm in över Quebec och
ställer saker på huvudet. Det
här är en varm kärlekshistoria
och en tänkvärd och underfundig bok.

N Y PÅ J O B B E T

Hej Isak och Peter!

INFO

INFO

Namn: Peter Milton
Ålder: 26 år
Bor: Lägenhet i Västervik
Annars då? Gillar att åka motorcykel och fiska på lantstället i
trakten av Loftahammar.
Motto: Allt löser sig

B

ostadsbolagets Byggavdelning
hade behov av både
förstärkning och föryngring
och gläds nu åt att kunna hälsa
två nya snickare välkomna i
gänget. Det är två gamla kompisar som
börjar på Byggavdelningen – Isak
Jonasson och Peter Milton har gått
gymnasiets byggprogram tillsammans
och hållit kontakten sedan de tog examen.
De kastas in i Bostadsbolagets

Namn: Isak Jonasson
Ålder: 27 år
Bor: Lägenhet i Västervik
Annars då? Tränar på gym, cyklar
mountainbike och mekar med bilar.
Motto: Allt ordnar sig till det bästa

verksamhet direkt.
– Vi ska börja med att reparera takfoten
på Ishallen och byta panel på hela bygget.
Och senare i sommar ska vi byta fönster
på Gymnasiet, berättar Isak.
Isak kommer senast från Samuelssons
tak i Oskarshamn och Peter har arbetet på
Kattkullens bygg och Skanska de senaste
åren. Men om allt går som Peter hoppas
börjar han läsa till byggnadsingenjör på
yrkeshögskolan i Göteborg i höst.

– Jag trodde inte att Bostadsbolaget
skulle vilja anställa mig när de fick veta
om min ansökan till högskolan men de
såg positivt på det så det känns roligt.
Under gymnasiet var det intresset för
hårdrock som förde Isak och Peter
samman och under våren och sommaren
ska de gå på hårdrocksfestivalerna
Westbay Heaven and Hell i Gamleby och
Getaway Rock i Gävle tillsammans.

Kalendarium
2 augusti
MAGNUS HEDMAN
BERÄTTAR OM SITT LIV
Magnus Hedman hade allt, men när
den framgångsrika fotbollskarriären
var slut föll han tungt. Nu har du
chansen att höra honom berätta
historien om sitt liv - om hisnande
framgång, vilsenhet, lögner, missbruk
och nya chanser.

20 augusti
SENIORDAGEN
På seniordagen samlas myndigheter,
företag och organisationer för att ge
information om sådant som boende,
äldreomsorg och friskvård. Uppträdanden och tävlingar brukar också
erbjudas besökarna. Bostadsbolaget
kommer att delta för att informera om
boende anpassat för äldre.

2-3 augusti
SWEDISH FLOORBALL OPEN
Innebandyturnering på Hamnplan som
fylls med spelplaner, sponsorby och
lunchrestauranger. Bostadsbolaget
kommer att finnas på plats med tält,
information och tävlingar.

1 september
TERRANOVADAGEN
Festligheterna på Markörgatan behöver
knappast längre någon presentation –
fullt drag utlovas på fältet ovanför
bostadsområdet med artister,
marknadsstånd, loppis, tipspromenad,
hoppborg och ansiktsmålning. Mer
information kommer när det närmar sig.

3 december
JULFIRANDE PÅ MIDGÅRD
Glöggmyset på Midgård är en nyare
tradition men förra årets körsång och
fackelsken gav mersmak så vi kör ett
julfirande i år igen. Välkommen!

Swedish Floorball Open
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Korsord - tävla & vinn
BUD MED
FÖRSÄNDELSER

ATLASEN HJÄLTEÖGONA- KÅKSTAD- PRISAT
INOM
DÅDSEN I BRABÖJ
KONSTEN SYMBOL
SILIEN

VAJA

SITTER
OFTA
INBURAD
KÅRE

PYSSLA

DEBACLE

FÄSTE

FROM
LINJE I
FRISYREN

PRÄNTANDE

HEMLIGHUS

VALHÄNTA
KAN INNEHÅLLA
MJUKOST

SAMMANBINDA

INOM ASTRONOMI
FÖR STJÄRNSTORLEKAR

VISA
MISSNÖJE

HAR ETT
SPIRITUELLT
BUDSKAP
IBLAND
EFTER
SKEPP
STICKA UT

KYLER
IHOP

FARBROR

SKRUVATS

MEGÄRAN

KNOGAR
PÅ
OMGÅNGEN

LJUSA
TIDER

BLÖTDJURSPLANTAGERNA
BITARNA
GAV EJ
RUTAVDRAG FÖRR

SKUMPATS

HÅLLER
PÅ SOLNAELVA
OXUDDE
36-13

FÖRR
FÖRE
ERICSSON
TIDSPERIOD

FUNGERAR

BRAGE
BÅL
ISANDE
BLÅST

IAKTTAR
ROSETTVÄXTFRUKT

BEDRÖVLIGT

LÖFTEN

SPRÅKSTÖRNING

VIMMEL AV
SMÅTT

FÖRARGA

TELNING

Skicka lösningen på korsordet till oss
senast 24 juli 2013. Vi drar tre vinnare
som får varsitt ex av David Batras bok
“Det här var ju tråkigt”

Namn

Adress

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

BEHAGLIGE

Skickas till:
Bostadsbolaget, Box 502,
593 25 Västervik
E-posta till:
bostadsbolaget@vastervik.se
Lösningen publiceras på vår hemsida
den 26 juli 2013. Vinnaren meddelas
personligen. Eventuell vinstskatt
betalas av vinnaren

VINN!

12

OMGER
MÅNGA
KONSTVERK

YTMÅTT

Kontor
Telefon		
0490-25 72 00
Öppettider
måndag-torsdag
		8.00-16.00
		fredag 8.00-15.00
		lunchstängt
		12.00-13.00
Bobutik
Telefon		
0490-25 72 50
Öppettider
måndag-tisdag
		10.00-18.00
		onsdag-torsdag
		10.00-16.00
		fredag 9.00-13.00

Ansvarig utgivare
Susanne Hamilton
Idé, produktion & design
LindströmRömbo Reklambyrå
www.lindstromrombo.se
Foto:
Anna Norén,
Fredérick Lindström (omslag)
Texter
Anna Norén, Marie Nilsson

