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ningen är ett viktigt verktyg för att ta del av hur
hyresgästerna exempelvis uppfattar sitt boende,
service och skötsel samt kontakt och bemötande
från hyresvärd och driftspersonal.
– Vi har redan tagit fram en rad olika åtgärder
till förbättringar med utgångspunkt från
undersökningen som ligger i vår handlingsplan.
Det handlar bland annat om städning av
tvättstugor samt sophantering och möjlighet till
källsortering i vissa områden, förklarar mark
nadschef Susanne Hamilton.
Hon berättar att just städning och sophan
tering hör till de mest återkommande synpunk
terna på förbättringar i kundundersökningen.

Trevlig sommar!
Sven-Åke Lindberg

Foto: Örjan Karlsson

INGA KONTANTER

TVÅ

Tydligare hemsida .............................................................. 8

Samtidigt är det väldigt många hyresgäster som
framhåller den goda kontakten och bemötandet
från såväl driftspersonal som övriga kontaktper
soner hos Bostadsbolaget.
– Vi har även fått mycket positiva kommenta
rer kring vår fastighetsskötsel och övrig service.

Den nyligen genomförda kundundersök

Idag kan vi erbjuda både inflyttare och de som flyttar inom
kommunen ett brett utbud av hyresrätter för de flesta önskemål och behov. Vi ser också fram emot att snart få sätta
spaden i marken och skapa en rad nya boendemöjligheter
på bland annat Kaptensgården. Det ökar attraktionskraften
ytterligare för både Västervik och Bostadsbolaget.

Fastigheten på Allén 20 ståtar redan med sitt nya fräscha
yttre. Till hösten kommer även den efterlängtade ansiktslyftningen av husen i kvarteret Slipen att vara färdig.
– Allén 20 var i behov av renovering redan när vi köpte
fastigheten för ett par år sedan. Nu har vi bytt fasad, satt in
nya fönster och lagt nya takpannor, berättar förvaltningschef
Håkan Karlsson.
I samband med fasadbytet har huset även tilläggsisolerats
och det har – tillsammans med byte av fönster – gjort att
ljudet utifrån dämpats avsevärt i lägenheterna.
Under sommaren pågår också renovering av husen i
kvarteret Slipen vid Södra Varvsgatan/Stationsgatan som
beräknas vara färdig i oktober. Här kommer fasaden att
målas om, fönster – förutom karmar – att bytas ut och nya
takpannor läggas.
I samband med fasadrenoveringen byts även samtliga
balkonger ut och ersätts av tre helt nya.

Bredare utbud med digital-TV ....................... 3

Hyresgästernas åsikter och synpunkter
väger tungt för det fortsatta förbättringsarbetet inom Bostadsbolaget.

Bostadsbolaget erbjuder både ett tryggt och ett attraktivt
boende. De som väljer att bo hos oss vet att vi håller en hög
standard i hela vårt lägenhetsbestånd och att vi snabbt
åtgärdar det som är mindre bra. Detta visar inte minst den
kundundersökning som vi nyligen genomfört och där hälften
av alla hyresgäster ger oss högsta betyg.

NYRENOVERAT

Nyproduktion i Kaptensgården .................... 6

Så tycker hyresgästerna
– många bra synpunkter

För att bo i hyresrätt behöver man inte ta några stora
lån – vilket på sikt kan innebära en stor risk när konjunkturen
så småningom vänder. Hyresrätten bjuder inte heller på
några oförutsedda utgifter och förändringarna av hyresnivån
håller sig alltid inom rimliga gränser.

För att minimera hanteringen av större summor kontanta
pengar vädjar Bostadsbolaget till sina hyresgäster att betala
hyran via autogiro eller liknande.
– Av säkerhetsskäl vill vi undvika att hantera större
summor kontanter på kontoret, förklarar Fredrik Andersson.
De hyresgäster som i dagsläget inte betalar hyran via giro
i någon form kan hämta ansökningsblanketter för autogiro
hos Bostadsbolaget.
– Att betala via autogiro är helt kostnadsfritt och innebär
att man varken behöver besöka banken eller oss.
De som av särskild anledning måste betala hyran kontant
någon gång hänvisas till besökstid klockan 09.30-11.30
måndag-fredag. Detsamma gäller även övriga bosociala
ärenden. Det går också bra att ringa för att boka annan tid.

Rikstäckande kampanj ............................................... 3

Kundundersökningen – som har gjorts

på uppdrag av ScandInfo Marketing Research
– skickades ut till samtliga hyresgäster hos
Bostadsbolaget. Hela 66 procent svarade på
enkäten.
– Det är en väldigt bra svarsfrekvens och vi
är mycket tacksamma över att så många har
tagit sig tid och svarat, säger Susanne.
På det sammanfattande omdömet kring
sitt boende har hälften av alla hyresgäster
gett högsta betyg på en skala från 1 till 5.
Detta placerar Bostadsbolaget på topp tio bland
de cirka 70 olika bostadsbolag som genomgått
samma undersökning.
– Det är glädjande samtidigt som det sporrar
oss att bli ännu bättre. Målsättningen är givetvis
att så många som möjligt av våra hyresgäster
ska ge oss betyg 5.
Det är andra gången som Bostadsbolaget
genomför en totalundersökning bland hyres
gäster av såväl bostäder som lokaler.
– Vi kommer att göra ytterligare en uppfölj
ning inom ett par år för att försäkra oss om att
vi fokuserar och jobbar på rätt sätt för att få
ännu nöjdare hyresgäster, förklarar Susanne.

Eva Larsson, hyresgäst i Midgård.

TYCKTE TILL – VANN
GRATIS MÅNADSHYRA!
– Alla har inte samma åsikter om allt.
Därför anser vi att man ska tycka till
när man får möjlighet!
När Torsten och Elsie Källström
på Johannesbergsvägen fick denna
möjlighet genom kundundersökningen
tvekade de därför inte över att delge
Bostadsbolaget sina synpunkter kring
sitt boende. Något som i sin tur
resulterade i att de genom utlottning
vann en gratis månadshyra.
– Jättekul och överraskande på
samma gång – vi brukar aldrig vinna
något, konstaterar paret samstämmigt.

Efter närmare 50 år i eget hus flyttade
de till lägenhet för tre år sedan. Ett val
de inte ångrar.
– Det är väldigt problemfritt.
Undrar man över något ringer man
bara vaktmästaren eller kontoret.
Det enda vi saknar ibland är en egen
trädgård.
Pengarna de sparar på den gratis
månadshyran kommer väl till pass
under sommaren.
– Vi har pratat om att göra en resa.
Då är det välkommet med lite extra
pengar!

UR INNEHÅLLET

Trygghet har blivit ytterst värdefullt i dessa tider när
nyhetsrapportering och löpsedlar är fokuserade på kris i
alla möjliga och omöjliga sammanhang. Att bo i hyresrätt
är något som de allra flesta uppfattar som trygghet på
flera sätt.

Rabatt på skärgårdsturer ........................................ 5
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Kylskåpet sjunger på sista versen, fasaden behöver skrapas
och målas. Dessutom börjar bostaden kännas trång…
tyckas – om man inte bor i hyresrätt vill säga!
En hyresrätt har många fördelar och är ett suveränt sätt att bo på
för de allra flesta.
Den som bor i hyresrätt slipper att städa trapphuset, klippa
gräset på gården, skotta snön fram till porten eller laga spisen.
Det tar hyresvärden hand om.
För att bo i hyresrätt behöver man heller inte göra några stora
investeringar och låna pengar på banken. Att flytta – för att man
behöver ett större eller mindre boende, eller kanske ett helt nytt
läge – är också smidigt och enkelt.
– För den som söker ett flexibelt boende är hyresrätt ett perfekt
val. Det är dessutom ett tryggt och säkert boende som inte påverkas
av konjunktursvängningar, konstaterar marknadschef Susanne
Hamilton.
Detta är också några av de fördelar som sabo – de kommunala
bostadsföretagens bransch- och intresseorganisation – framhåller i
sin landsomfattande kampanj för hyresrätten som nu pågår för fullt.
– De slår helt enkelt fast att det är lätt att tycka om hyresrätten.
Något som många kan hålla med om.
Stora problem kan

MARIANNE BYTTE VILLAN MOT HYRESRÄTT
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– Vi har aldrig bott

i lägenhet tidigare och
trodde faktiskt inte att det var så här bra!
Efter att ha sålt villan i Målilla planerade
Marianne och Per-Åke Liljedahl att köpa en
bostadsrätt. Men ödet ville annorlunda och
sedan ett och ett halvt år tillbaka är de mycket
nöjda hyresgäster hos Bostadsbolaget.
– Att det blev hyresrätt ångrar vi inte en sekund.
Nu använder vi de pengar vi skulle ha lagt på
bostadsrätten till att åka på semester och göra
annat roligt för, berättar Marianne leende.
Från gavellägenheten i Midgård har hon och
maken utsikt i tre väderstreck. Men trots att de

båda är pensionärer blir det sällan något längre
stillasittande hemma. Det tackar de sitt bekym
mersfria boende för.
– Vi gillar att vara aktiva och utforska vår nya
hemstad. Nu behöver vi inte bry oss om trädgård
och övrigt underhåll och skötsel. Det är faktiskt
riktigt skönt.
Att slippa oförutsedda utgifter är en annan stor
fördel med att bo i hyresrätt, framhåller Marianne.
– Om något går sönder så behöver vi bara
kontakta vår vaktmästare så kommer
lysin
gsba
han och fixar det direkt. Det är stor
det
skillnad mot att bo i eget hus…
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STÖRRE KANALUTBUD – BÄTTRE BILD
– Det är Nöjespaketet, Sportpaketet, Dokumentärpaketet
och Faktapaketet med olika kanaler beroende på inriktning.
Givetvis kan de som vill ha ännu fler kanaler välja bland
Tele2s övriga utbud. Hyresgästen faktureras då direkt av Tele2.
I samband med övergången till den digitala tekniken erbjuds
Bostadsbolagets hyresgäster även en riktigt snabb bredbandsanslutning via TV-uttaget.
Tack vare den nya tekniken höjs bandbredden avsevärt.
Inledningsvis blir bandbredden 50 Mbit/s för att så småningom
ökas ytterligare till hela 100 Mbit/s, säger Ulf.
Information kring distributionen av de nya digitalboxarna
samt aktuella tider för övergången kommer att meddelas
hyresgästerna så snart projektplanen är klar.
Fotnot: På Tele2s hemsida www.tele2.se finns mera
information om vilka kanaler som ingår i de olika
intressepaketen samt övrigt utbud och priser.
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Dålig TV-mottagning är snart ett minne blott. Inom snar framtid beräknar Bostadsbolaget att kunna erbjuda alla hyresgäster
digital-TV och ett bredare kanalutbud.
Den analoga tekniken har inneburit dålig TV-bild för många
hyresgäster. Genom ett nytt avtal med Tele2 kommer det att
bli ändring på detta.
Vi går nu över till digital teknik och sändningar via fibernätet.
Det innebär att alla som har analoga boxar får dem utbytta
mot digitala för att kunna ta emot dessa sändningar, förklarar
Ulf Lindström, IT-ansvarig på Bostadsbolaget.
Förutom en bättre TV-bild kommer också kanalutbudet
att utökas i samband med övergången.
Vid sidan av de fria digitala kanalerna – SVT1, SVT2, SVT24,
TV4, TV6, Canal 7, SVT Barn och Kunskapskanalen erbjuder
Tele2 även fyra olika intressepaket där hyresgästerna har
möjlighet att välja ytterliga åtta kanaler som de vill ha, utan
extra kostnad.

TRE

TIpS pÅ EVENEmaNg
I SommaR
Skärgårdens Dag – 10 juli, Händelöp
Utställare och hantverkare, skärgårdsturer, rökt fisk och servering i
Händelöps by.
Skärgårdsfestival – 15-18 juli, Hasselö & Västervik
Rodd från Hasselö i originalrenoverade ekor till Fiskehamnen i centrala
Västervik där festivalen fortsätter.
Rågödagen – 18 juli, Rågö
Prova på att ro och segla i gamla båtar, handla gamla vackra saker på den
sekelskiftesinspirerade auktionen, lyssna till musik och ät gott.
Blankaholms Hantverksmarknad – 1 augusti, Blankaholm
Familjefest med genuint svenskt hantverk.
Loftahammarsutställningen – 28-30 augusti, Loftahammar
Hantverk, färska livsmedel och en rad olika evenemang som anordnas i
samband med utställningen.
ytterligare tips på skärgårdsevenemang
ﬁnns på www.vastervik.com.

Recept och bild från Arla

STRAND
i världens vackraste skärgård
DET ÄR INTE för inte som den omfångsrika skärgården runt Västervik
har kallats en av världens vackraste. Här finns närmare 5 000 kobbar
och skär som bjuder på en mångfald av skiftande miljöer.
Från de kala klipporna i ytterskärgården till de större befolkade
öarna där fiske och jordbruk bedrivs på näst intill samma sätt idag som
för 100 år sedan.
Att göra strandhugg på några av dessa fantastiska ställen är inte heller
ett privilegium enbart för de som har tillgång till egen båt. Under sommar
halvåret avgår nämligen flera turbåtar dagligen från skärgårdsterminalen
i Västervik samt från Loftahammar.
– Under högsommaren går det fyra turer dagligen från Västervik till
Hasselö via Gränsö och Lysingsbadet. Från Loftahammar går det också
fyra turer till Hasselö. Dessa går via Källvik, Rågö och Björkö, berättar Lina
Johansson på Tjust Skärgårdsbåtar som kör reguljär trafik i skärgården.

SomRIg TÅRTa
Lättbakad tårta på en botten av mandelmassa med ljuvlig vaniljkräm och
massor av bär. Räkna med att tårtan räcker till ungefär 12 personer.
Ingredienser
300 g mandelmassa
3 ägg
½ dl vetemjöl
fyllning
1 dl Kelda sås Wonderful Vanilla
1 ½ dl Kesella kvarg vanilj
1 liter färska blandade bär

Sätt ugnen på 175º. Riv mandelmassan
och rör i ägg och mjöl. Häll smeten i en
smord och bröad form, cirka 24 cm i
diameter. Grädda i mitten av ugnen
cirka 20 min. Låt kakan kallna. Vispa
vaniljsåsen och rör i kvarg. Bred ut
fyllningen över kakan. Lägg på bären
och dekorera gärna med små blad.

innebär att den som vill utforska skärgården ordent
ligt på egen hand kan lägga upp en passande rutt och hinna med flera
DE mÅNga SToppEN

Livet till sjöss är underbart – men det finns också risker.
Även om man kan simma är det viktigt att alltid bära flytväst.
Genom räddningstjänstens flytvästdepå kan de som saknar
egen flytväst hyra billigt under en kortare period.
– Vi hyr ut flytvästar för fem kronor per dygn under högst en
vecka. Syftet med flytvästdepån är att alla ska ha möjlighet att
vistas säkert på sjön även om man inte har tillgång till egen
flytväst, förklarar Britt Larsson vid räddningstjänsten i Västervik.
Västarna kan inte bokas i förväg utan hämtas och lämnas hos
räddningstjänsten på vardagar mellan klockan 07.30-15.30.
I depån finns alla storlekar – från babyväst 3-15 kg till +80 kg.
– I depån finns många flytvästar. Men under högsommaren kan
det bli utplockat. Vi hyr ut västar vid cirka 1 000 tillfällen varje år,
berättar Britt Larsson.

Foto: Örjan Karlsson
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gLöm INTE
fLyTVÄSTEN

Kasta loss från vardagen en stund. Västerviks skärgård
bjuder på fantastiska upplevelser och är tillgänglig
för alla – oavsett om man har egen båt eller inte.

destinationer under samma dag. På några av öarna finns även restauranger
och möjlighet till övernattning för en längre vistelse i skärgårdsidyllen.
– Man hinner besöka upp till tre öar på en dag. Ett tips om man utgår
från Västervik är att avsluta i Loftahammar och sedan ta landvägen tillbaka
med buss. Den som tänker öluffa under flera dagar bör också boka boende i
förväg för att vara på den säkra sidan.
själv uppvuxen på Hasselö som tillsammans med
grannön Sladö är en av de största öarna i skärgården utanför Västervik.
Här finns bland annat lanthandel med kafé, restaurang och mängder av
mysiga utflyktsmål.
– Jag rekommenderar de som besöker Hasselö att hyra en cykel för att
kunna ta sig runt och hitta ett eget smultronställe på ön. Det går också
att göra en rundtur med traktor och vagn.
Rågö är en mindre ö än Hasselö och saknar numera bofast befolkning.
Under sommaren finns dock både restaurang och möjlighet till övernattning
på ön. Genom ett projekt håller Rågö på att utvecklas till centrum för hela
LINa JoHaNSSoN ÄR

Foto: Stefan Ilstedt

DHUGG
skärgårdens natur och kultur. Här bevaras också den gamla båtkulturen
genom träbåtsföreningen som förfogar över egen verkstad.
en blandning mellan Saltkråkan och Bullerbyn
och har också kallats Sveriges vackraste ö. Här bedrivs fortfarande lantbruk
och det finns också möjlighet att hyra stuga på ön.
– För den som vill upptäcka mera av skärgården och inte har tillgång till
egen båt finns det både sjötaxi och charterbåtar för större sällskap.
Ett annat populärt resmål är Idö. På den tidigare lotsplatsen finns numera
en välrenommerad skärgårdskrog samt kafé, handelsbod och möjlighet
till övernattning i stugor. Hit går också flera turer varje dag från skärgårds
terminalen i Västervik.
– Intresset för skärgården växer hela tiden och vi ser gärna att flera får
möjlighet att ta del av allt vad den har att erbjuda, säger Lina Johansson.
BJöRKö BESKRIVS Som

På www.skargardstraﬁk.se ﬁnns tidtabeller samt mer information om
de olika destinationerna och vad som händer i skärgården i sommar.

RaBaTT pÅ
SKÄRgÅRDSBILJETTER
Passa på att upptäcka vad Västerviks skärgård
har att erbjuda under sommaren.
Visa upp Bostadskortet så får du 10 procents
rabatt på biljetten hos Tjust Skärgårdsbåtar.

Foto: Leif Johansson

Erbjudandet gäller
samtliga boende
vid ett tillfälle.

fEm

Ritningar: Daniel Fagerberg Arkitekter

nytt områ

Snabb inflyttning i

Redan till våren kommer de första
lägenheterna i Bostadsbolagets nya
område Kaptensgården att stå färdiga
för inflyttning.
Det är länge sedan

det byggdes hyresrätter i
Västervik senast. Men nu är det åter dags. Och
när Bostadsbolaget väl sätter spaden i marken
kommer det nya området strax norr om Midgård
– som har fått namnet Kaptensgården – snabbt
att växa fram.
– Vi räknar med att de första lägenheterna ska
vara inflyttningsklara redan under våren 2010

och att hela området ska vara klart till nästa
sommar, säger marknadschef Susanne Hamilton.
Området kommer att bestå

av totalt 15
lägenheter i ett antal huslängor med två eller
tre lägenheter i varje. De bildara tillsammans
ett trivsamt gaturum och ger området småstads
struktur. Elva av dessa lägenheter kommer att
vara på tre rum och kök och resterande fyra
på fyra rum och kök. Boytan kommer att bli på
81,1 m² respektive 94,2 m² fördelat på två plan.
Alla lägenheter har identiska entréplan
med alla basfunktioner i en öppen och luftig
planlösning som ger lägenheten rymd. Alla
lägenheter – oavsett storlek – har dessutom

BYGGER NYTT MED MILJÖFOKUS
När Bostadsbolaget åter producerar nytt står miljö och
energi i centrum. Det nya bostadsområdet Kaptensgården
byggs enligt ett unikt koncept.
– Detta är en stor miljösatsning av Bostadsbolaget
som i byggprocessen ger en omedelbar miljöbesparing
på cirka 2 300 ton växthusgaser samt ytterligare cirka nio
ton växthusgaser per år tack vare att husen är extremt energisnåla. Miljöförbättringen motsvarar ungefär 100 000 mils
minskad bilkörning per boende i området, förklarar
Leif Simby på Västerviksföretaget MHM Scandinavia.
De är underleverantör av väggelement till de nya
hyresrätterna som produceras av det lettiska företaget
SIA Constructus.
De stora miljö- och energivinsterna beror på att husen

SEX

uppförs av luftisolerade helträelement som är helt och
hållet ekologiska utan vare sig lim eller andra kemikalier.
– Det ger mycket välisolerade och energisnåla fastigheter
med ett effektbehov som ligger under så kallade passivhus.
Väggelementen tillverkas med senaste CNC-teknik i
Västervik av virke som har avverkats lokalt.
– Väggelementen är ungefär 30 centimeter tjocka och till
varje hus används totalt cirka 20 m³ virke.
I kombination med ett mycket effektivt värmepumpssystem
ger detta stora energibesparingar.
Tack vare träkonstruktionen andas också väggarna vilket
minimerar risken för fukt- och mögelangrepp. Detta ger i sin
tur även ett mycket bra inomhusklimat och boendemiljö.

uteplatser i två väderstreck samt en större
balkong och fransk balkong på övervåningen.
Till varje lägenhet hör också ett separat förråd
samt garageplats.
– Intresset för de här

nya lägenheterna har
varit stort ända sedan vi började projektera – inte
minst med tanke på läget med närhet till både
centrum och all övrig tänkbar service. Dessutom
är det länge sedan det producerades nya hyresrätter i Västervik och det skapar också ett stort
intresse.
Susanne uppmanar alla som är intresserade av
prospekt på det nya boendet i Kaptensgården att
kontakta Bobutiken.

Hög STaNDaRD I
KapTENSgÅRDEN

Exempel på planlösning för 4 rum och kök i nya
området Kaptensgården, strax norr om midgård.

åde

Braskamin i varje lägenhet samt väl valda material och
snickerier kommer att känneteckna det nya boendet i
Kaptensgården.
Även om husen kommer att vara mycket
välisolerade med låg energiförbrukning kommer
det beﬁntliga värmesystemet även att kompletteras
med en miljömärkt braskamin, typ Handöl 52, i varje
lägenhet.
– Braskaminen ger både extra komfort och
tillskottsvärme under den kalla årstiden. Dessutom är
det trevligt och mysigt med en eldstad när vinden viner
runt knutarna, framhåller Susanne Hamilton på
Bostadsbolaget.
Materialen och snickerierna i övrigt kommer också
att hålla hög kvalitet för att skapa ett trivsamt boende.
I köket kommer det att bli klinker på golvet samt
kakel mellan kökssnickerierna som levereras av
Marbodal. Bänkskivorna kommer att vara i massivt
limmat trä. Även i hallen kommer det att bli klinker
på golvet.
– Badrummet kommer givetvis också att hålla hög
standard med klinker på golv och kakel på väggarna.
Även till badrummet levereras snickerierna från
Marbodal och porslinet, inklusive badkar, från Ifö.
I sovrummen samt vardagsrum kommer golvet att
vara parkett 3-stav i oljad ek. I samtliga rum kommer
såväl tak som väggar att målas.
Hyresnivå Kaptensgården:
Lägenhet 3 r o k (81,1 m²)
ca 7 400 kr/månad
Lägenhet 4 r o k (94,2 m²) ca 8 500 kr/månad

INBJUDaN TILL
INfoRmaTIoN 11/6
Vi bjuder in till ett informationsmöte
om Kaptensgården torsdag 11 juni
klockan 18.00 i Bryggaren.

oBS!
Vi reserverar oss för ändringar vad gäller
ritningar och standard i Kaptensgården.

Då visar vi ritningar och berättar mer
om projektet, samt bjuder alla som
kommer på kaffe.

KLaRT föR ByggSTaRT I pRoSTEN
ombyggnaden till bostäder har därför dragit
ut på tiden.
– Vi kommer att renovera och varsamt
bygga om de två kvarvarande husen från
1700-talet respektive 1940-talet. Det hus
från 1940-talet som var i dåligt skick och revs
kommer att ersättas med ett nytt hus i samma
stil, berättar Sven-Åke Lindberg.
Om du är intresserad av att bo i Prosten,
och inte redan har anmält ditt intresse, går
det bra att kontakta Bobutiken.

Foto: Örjan Karlsson

Den nya detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige och år av väntan tycks snart vara
över. Till sommaren 2010 beräknas de totalt
16 lägenheterna i Kvarteret Prosten kunna
vara inflyttningsklara.
– Det känns väldigt skönt att vi äntligen
får genomföra detta projekt. Det finns ett
stort intresse för de nya lägenheterna, säger
VD Sven-Åke Lindberg.
Bostadsbolaget köpte de tre ursprungliga
fastigheterna i kvarteret redan 2004. På grund
av byggnadernas kulturhistoriska värde har det
varit många synpunkter att ta i beaktande och

SJU

Skicka lösningen på korsordet till oss
senast 26/6. Vi drar en vinnare som får
en kvällskryssning med räkbuffé för två
personer på M/S Tjust. Turerna går på
onsdagar och fredagar 1/7-7/8. Avgång
från skärgårdsterminalen i Västervik.

TyDLIgaRE HEmSIDa
hemsida har det blivit
mycket lättare och smidigare för våra
kunder att hitta passande lägenheter.
– Här kan man bland annat se plan
lösning för den aktuella lägenheten
och genom bilder och text bilda sig en
uppfattning om både fastigheten och
området i övrigt.
– I vissa speciella fall kommer även
interiörbilder från lägenheten att visas,
förklarar uthyrare Catrin Nilsson.
Just tydligheten för att enkelt kunna
hitta den information man söker är det
främsta syftet med den nya hemsidan
som togs i bruk under våren.
– Som hyresgäst kan man hitta massor
av information kring exempelvis olika
typer av mervärden. För den som letar
mED VÅR Nya
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Skicka till:
Bostadsbolaget, Box 502, 593 25 Västervik
E-posta till:
bostadsbolaget@vastervik.se
Lösningen publiceras på vår hemsida den 30 juni. Vinnaren
meddelas personligen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Ny pERSoNaL
boende finns också möjlighet att registrera
sig som sökande, säger Catrin.
I framtiden finns planer på ytterligare
interaktivitet som bland annat innebär att
hyresgästerna ska kunna göra felanmälan
direkt via hemsidan.

Stefan
Karlsson
Teknisk chef

Stefan kommer närmast från en tjänst
som VA-chef i Vimmerby kommun.
Han tillträdde som teknisk chef på
Bostadsbolaget den 1 februari och har
hamnat i hetluften direkt, med bland
annat flera nybyggnationer på gång.

Kontor
Telefon ................................... 0490-25 72 00
Öppettider ...................... måndag-torsdag 8.00-16.00
fredag 8.00-15.00

VÅR / SommaR 2009

En tidning från Bostadsbolaget i Västervik

Lunchstängt 12.00-13.00
Ansvarig utgivare

Spötorget 1 • Box 502 • 593 25 Västervik

Bobutik

Telefon 0490-25 72 00 • Telefax 0490-25 72 01

Telefon ................................... 0490-25 72 50

Hemsida www.bostadsbolaget.vastervik.se

Öppettider ...................... måndag-torsdag 10.00-18.00

E-post bostadsbolaget@vastervik.se

ÅTTa

SUSaNNE HamILToN

fredag 8.00-12.00

susanne.hamilton@vastervik.se
Idé & produktion
STEgRa REKLam & pRoDUKTIoNSByRÅ aB

0492-799 80. www.stegra.se

