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Appen kan användas av dig som är 
hyresgäst hos oss och av dig som har 
en aktiv bostadsansökan på vår hemsida. 
Logga lätt in med mobilt bank-id eller 
med samma inloggningsuppgifter som 
för Mina sidor på hemsidan.
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• Göra felanmälan
• Se avtal/avier
• Söka lägenhet
• Se dina köpoäng 
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Stambyte på 
Prästgårdshöjden

Ladda ner vår 
bostadsapp!

I N L E D N I N G

■ FÖR 21 ÅR SEDAN kom jag till Västervik. Jag hade fått jobb som VD på 
Bostadsbolaget. Utmaningarna var stora både för kommunen och Bostadsbolaget. 
Befolkningen minskade mycket under 1990-talet och Bostadsbolaget hade 10 % av 
sina lägenheter tomma. Det var svårt att få ekonomin att gå ihop både för kommunen 
och Bostadsbolaget. För att rationalisera verksamheten togs beslutet att slå ihop 
kommunens fastighetskontor med Bostadsbolaget. En aktör med bred och djup 
kompetens skulle skapas.

REDAN TIDIGT bestämde vi oss för att förädla och förbättra de befintliga  
fastigheter som vi då hade. Vi såg också i analyser framåt att vi skulle bli allt  
fler äldre. Vi började med att bygga hissar och göra lägenheterna mer tillgängliga,  
för att senare även bygga Trygghetsboenden och arrangera Träffpunkter. Vi har 
lyckats att bli förstahandsvalet för pensionärer som flyttar i vår kommun.  
Idag flyttar hälften av de som är 65 år eller äldre till våra bostäder. Och orsaken?  
De är tillgängliga. En annan viktig satsning du som hyresgäst märker av, var när vi 
valde att alla fastighetsskötare ska vara anställda i Bostadsbolaget. För att skapa 
närhet mellan fastighetsskötarna och alla som bor hos oss. Vi vill att alla våra 
hyresgäster ska känna att de har en personlig fastighetsskötare.

VI ÄR INNE I EN TID med kostnadsökningar och räntorna går upp. Vi kommer att 
förhandla om att höja hyrorna från första mars 2023. I många år har Bostadsbolaget 
visat att vi är en trygg hyresvärd med en lugn hyresutveckling. Vår ambition är att 
fortsätta att vara en trygg och ansvarstagande hyresvärd även i kommande 
hyresförhandlingar.

DEN ÅRLIGA KUNDUNDERSÖKNINGEN brukar vanligtvis skickas ut till 1/3 av 
hyresgästerna, men i år har vi faktiskt skickat ut den till alla våra hyresgäster.  
Det du och dina grannar svarar betyder mycket för oss. Det är lika viktigt att ni  
talar om det som är bra som det ni tycker att vi kan förbättra.

JAG SLUTAR och går i pension i mars 2023. Tack för en fantastisk tid  
tillsammans med er alla!

» Vår ambition är att fortsätta 
att vara en trygg och 

ansvarstagande hyresvärd 
även i kommande 

hyresförhandlingar «

En fantastisk och 
utvecklande resa!
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MINA SIDOR | Se till att dina uppgifter 
på Mina sidor stämmer. Det är viktigt att 
du har uppgett rätt telefonnummer och 
mejladress så att vi lätt kan nå er med 
bra information och erbjudanden.

MOBILT BANKID | Med mobilt bankid 
kan du enkelt logga in på Mina sidor och 
även signera ditt hyreskontrakt.

BETALSÄTT | Tänk på att du kan betala 
din hyra på ett smidigt sätt via autogiro 
eller e-faktura. Mer information hittar du 
på vår hemsida.

BOSTADSKÖ | I Västervik är det stor 
efterfrågan på hyresrätter och vi har en 
kötid i genomsnitt på två till tre år.  
Nu kan du som fyllt 16 år ställa dig i vår 
bostadskö för att samla poäng inför 
framtiden. För att behålla din plats i kön 
måste du logga in på hemsidan minst en 
gång om året annars tas du bort från vår 
kö och förlorar dina köpoäng. Du är själv 
ansvarig för att hålla dina kontaktuppgifter 
uppdaterade.

FELANMÄLAN | En felanmälan gör 
du per telefon till ditt driftkontor, digitalt 
via Min sida eller till vår Bobutik. 
Säkrast når du fastighetsskötaren 
måndag - fredag kl. 07.00-16.00.

Vid akuta fel och störningar, om du inte 
får tag på någon fastighetsskötare, ring:  
0490-25 72 00.  
 
Vid akuta fel och störningar på icke 
kontorstid, ring vår jour på: 0470-132 78. 
 
Bobutiken: 0490-25 72 50,  
bobutiken.bostadsbolaget@vastervik.se 

NOTISER BOBUTIKENS TELEFONTIDER
Måndag, Onsdag, Torsdag 08.00-16.00
Tisdag   08.00-18.00
Fredag     08.00-13.00

Tips från 
Bobutiken

A K T U E L L T

Fixartjänsten i 
Västerviks kommun
Fixartjänsten vänder sig till äldre och 
människor med funktionshinder. Tanken är 
att så långt som möjligt förebygga fall- och 
halkolyckor i hemmet.
 
TILLSAMMANS MED FIXAREN kan du genomföra en 
säkerhetsrond i ditt hem. Fixaren kan också hjälpa dig att 
fästa elsladdar, byta glödlampor, sätta upp tavlor, bära ner 
enstaka saker från vindsförråd och montera och byta batterier  
i brandvarnare.  Fixarens tjänster är kostnadsfria men du får 
själv stå för eventuella materialkostnader. Fixaren utför inte 
tjänster som ingår i fastighetsskötarens eller  
hemtjänstens arbetsuppgifter. 

Välkommen att ringa måndag-fredag 
mellan 07.30 och 09.00 på telefon 
0490-25 72 46 för att boka en tid 
med Fixaren Benny Söderlund. 

Fixaren Benny Söderlund

Boka tid med
Fixaren på telefon:

0490-25 72 46!

Budget- & skuldrådgivning 
Vid ekonomiska problem kan man vända sig till Västerviks 
kommuns budget - och skuldrådgivning för råd. De hjälper 
bland annat till med att gemensamt se över vardags-
ekonomin och göra en budget.

LÄS MER PÅ: www.vastervik.se/Omsorg-stod-och-hjalp/
Ekonomi-socialbidrag/Budget--och-skuldradgivning/

Trohetsrabatt
Till dig som har bott hos Bostadsbolaget längre än 10 år 
lämnar vi en trohetsrabatt. Rabatten kommer att dras på 
din januarihyra 2023. Hur stor rabatten blir ser du här:

BOENDETID RABATT 

10 – 14 år  10 %               

15 – 19 år  15 % 

20  - 24 år 20 % 

25 ->          40 %

Kom ihåg!
Alla som fyllt 16 år kan ställa sig i vår bostadskö. Men för att 
behålla din plats i kön måste du logga in på hemsidan minst 
en gång om året. Scanna QR-koden för att komma direkt  
till inloggningssidan.
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Tillsammans!
Alla pratar energi. Tidningar, TV och runt fikabordet på 
arbetsplatsen. Alla är vi oroliga för hur framtiden ska 
bli, men samtidigt är vi alla också överens om att vi 
klarar det. Tillsammans!

■ DET GAMLA ORDSPRÅKET ”att en person inte kan göra 
allt, men att alla kan göra något” stämmer alldeles utmärkt  
när det gäller dagens energisituation. Släck onödiga lampor, 
duscha inte så länge och sänk värmen inomhus. Tipsen haglar 
i press och TV och ibland är det svårt att ta till sig allt.

– Det är samma läge för oss som kommunalt bostadsbolag, 
konstaterar energicontroller Calle Ahlstedt på Bostadsbolaget. 
Det finns en uppsjö av varianter på att spara energi och  
vi jobbar stenhårt på att alltid nå de mål vi sätter upp  
för verksamheten.

BOSTADSBOLAGET I VÄSTERVIK ingår, precis som  
många andra kommuner, i Allmännyttans klimatinitiativ.  
Ett gemensamt upprop för att minska utsläppen  
av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga 
bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och  
att energianvändningen ska minska med 30 procent.

– Fast vi har ett ännu större mål satt när det gäller att  
bli fossilfria, berättar Calle Ahlsted. Vårt mål är att vara 
 klara redan 2025.

BERGVÄRME OCH SOLCELLER är två komponenter i 
Bostadsbolagets kamp för energisparande.

– Bergvärme kräver en del el för att värma bostäder och 
solceller producerar grön el, så dessa två tillsammans är en 
riktigt bra lösning, konstaterar Roger Bergh som jobbar som 
projektledare och elansvarig.

Och på tal om el och sol så är det två ord det pratas mycket 
om just nu. Elbilarna blir allt fler och Bostadsbolaget är 
självklart med och skapar möjligheter för elbilsanvändare att 
kunna ladda sina fordon. Senaste tillskottet är två stycken 

publika laddare i 
området Didrikslund. 
Där kan du enkelt 
parkera, koppla in laddningen 
och sköta betalningen via appen  
som du laddar ner från laddkoll.se.

– I appen sköter du både betalning och kan se vart det finns 
andra laddstationer när du är ute och kör, berättar Roger 
Bergh på Bostadsbolaget. 

Målet är att ständigt utveckla möjligheterna att ladda elbilar 
i Västerviks kommun och sedan tidigare finns det också fyra 
stationer utanför ishallen vid Bökensved.

SOLCELLER ÄR, SOM SAGT, också ett ord på allas läppar i 
dagens samhälle. Även här är Bostadsbolaget med på tåget.

– I dagsläget har vi installerat fem stycken 
solcellsanläggningar, berättar Roger Bergh. Vi har börjat på  
de större anläggningarna i vårt bestånd, fortsätter han och 
nämner äldreboenden med tillagningskök som Dalsgården  
i Gunnebo och Edshöjden i Edsbruk. Även Nynäsgården i 
Hjorted är på gång att få en egen solcellsanläggning.

– Vi kommer fortsätta utvecklingen på de större och  
mer energikrävande fastigheterna, fyller Calle Ahlstedt i. 
Sedan jobbar vi oss nedåt och självklart har vi redan nu  
en plan för hela vårt bestånd.

SAMMANFATTAT SÅ HAR Bostadsbolaget en plan för allt som 
har med energi att göra och skulle du gå i elbilstankar men 
inte har möjlighet till laddning där du bor: ta kontakt med  
din fastighetsskötare så ser den till att föra frågan vidare. 
Tillsammans så klarar vi av både energi, klimat och miljö!

”Det finns en uppsjö 
av varianter på att 
spara energi och vi 
jobbar stenhårt på 

att alltid nå de mål 
vi sätter upp för 
verksamheten.”
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VAD GÅR 
hyran till?

SLÄCK LAMPAN!
Många tror att det går åt mer energi att tända lamporna än 
att använda dem - detta stämmer inte! Att släcka och tända 
en lampa många gånger sliter inte heller ut lampan snabbare. 
Belysning står för 20% av hemmets energianvändning, så här 
finns det både pengar och energi att spara.

SPARA ENERGI - SPARA PENGAR
fem enkla tips!

Cirka 25 procent går till 
reparationer och underhåll.

TVÄTTA  
SMART

Tvätta inte i för hög temperatur, 
dagens tvättmedel tvättar lika 

DROPPANDE KRAN 
BLIR MÅNGA BAD

En droppande kran kan under en dag dra lika 
mycket vatten och energi som en dusch.  
Står kranen och droppar ett helt år, motsvarar  
det 100 fyllda badkar med vatten - helt i onödan! 
Har du en droppande kran hemma - kontakta  
din fastighetsskötare.

NO MORE 
STANDBY

TV, datorer och annan elektronik använder 
energi även när de står i standby-läge. Om du 
kopplar in alla apparater i ett grenuttag kan du med ett 
enkelt knapptryck stänga av alla prylar och spara energi!  
Du kan sannolikt spara 400-800 kWh/år med minskad 
standby-användning. Med dagens elpris kan du spara  
över 1500 kr/år!TÄNK PÅ HUR 

DU MÖBLERAR
Placera inte stora möbler framför elementen. 
Om exempelvis soffa eller långa gardiner 

blockerar elementen, kan inte 
värmen komma ut i rummet.

3.

1. 2.

4.

5. rent i 40 grader som 60 grader och se till att fylla tvättmaskinen. 
Använd torkskåp och torktumlare med måtta - låt tvätten 
hängtorka om det inte är bråttom. Anpassa torktiden så att 
fläkten inte står på i onödan. Ett torkskåp använder ungefär lika 
mycket energi som 570 LED-lampor!

Cirka 50 procent av  
din hyra går till 
driftskostnader, värme, 
el, vatten, sophämtning 
och skötsel.

25 procent går till 
räntor, avskrivningar 

och administration.

Vill du ha fler energispartips? På vår hemsida hittar du fler:  
bostadsbolaget.vastervik.se/Hyresgast/Energispartips-till-hemmet. 
Scanna QR-koden för att komma direkt.
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U T E M I L J Ö

”Utemiljön är en 
viktig bit i boendet. 

Förhoppningen med att 
vi nu satsar så hårt som 

vi gör på det här är att 
intresset ska öka hos 

både fastighetsskötare 
och boende. 

Tillsammans kan vi 
göra Västerviks utemiljö 

så mycket vackrare.”
MORGAN TENGVER

UTEMILJÖ   är inne
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U T E M I L J Ö

■ AKKO KARLSSON OCH MORGAN TENGVER strålar 
ikapp när de får berätta om vad de kan göra med 
utemiljön i Bostadsbolagets bestånd. Båda två är 
utbildade trädgårdsmästare och brinner för allt som 
växer ur jorden.

– Det finns så mycket man kan göra för att höja 
trivseln, menar Morgan när han visar oss runt på Tre 
Bröders väg i Västervik.

Han pekar på träd efter träd och beskriver både för- 
och nackdelar med deras placering, rötter, omkrets och 
lövverk. Som sagt, han brinner för det här. Permanent.
Nu tar Akko och Morgan, tillsammans med 
Bostadsbolagets fastighetsskötare, ett nytt grepp för att 
öka kunskapen och maximera utemiljön i beståndet.

– Varje torsdag från och med oktober i år ska vi träffas 
och vidareutbilda personalen, berättar Akko. Det handlar 
om allt från hur man ska tänka när man planterar nya 
träd och buskar till att lära sig hantera röj- och motorsåg.

VIDARE SKA EN DEL av investerings- och underhålls-
budgeten nu öronmärkas för att gynna utemiljön.

– Vi har också fått statliga pengar, så kallade 
Lonamedel, för att lyfta fram den biologiska mångfalden, 
säger Akko Karlsson. Hennes kollega Morgan flikar in:

– Utemiljön är en viktig bit i boendet. Förhoppningen 
med att vi nu satsar så hårt som vi gör på det här är att 
intresset ska öka hos både fastighetsskötare och boende. 
Tillsammans kan vi göra Västerviks utemiljö så  
mycket vackrare.

UNDER PROMENADEN runt området vid Tre Bröders 
väg så pekar både Akko och Morgan ut en hel del träd 
som reportageteamet aldrig ens hört talas om tidigare. 
Då dyker också idén upp att eventuellt kunna sätta ut 
skyltar som beskriver vad det är som är planterat.

– Det vore ju toppen att få berätta trädets historia  
eller något annat intressant med den utemiljön som  
våra hyresgäster passerar dagligen, avslutar Morgan.

Visst kan man väl bli glad över en ny tapet. 
Men känslan av att gå ut på gården och 
mötas av en blomsterprakt och vackra träd 
är i det närmaste oslagbar. Utemiljön ÄR 
viktig. Punkt. Och nu tar Bostadsbolaget 
nya grepp för att göra den ännu bättre.

Morgan Tengver och Akko Karlsson jobbar 
tillsammans med sina kollegor för att skapa 

vackra utemiljöer i Bostadsbolagets områden.
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Spontan
rörelse 
Sportarenor i all sin glans. Men den där spontana 
leken, spontana basketmatchen eller bara mysigt 
häng med kompisar och familj. Är den på väg att 
försvinna? Inte på långa vägar. I Västerviks kommun 
satsas det nu för fullt att få, framför allt unga, att 
röra på sig mer. Mer spontan rörelse hel enkelt.

■ MARIA EEK, MED ETT FÖRFLUTET som både förskolelärare 
och lärare, vet vikten av att barn och unga rör på sig. Nu jobbar 
hon som samordnare på Bostadsbolaget och är en av dem som är 
involverad i projektet runt åtta miniarenor runt om i kommunen.

– Vi gör det här tillsammans med Västerviks kommun och 
Sparbanksstiftelsen, berättar hon. Det handlar om miniarenor 
som inbjuder till spontanidrott och lekar. Du ska alltså inte 
behöva boka någon bana, gå med i någon klubb eller egentligen 
behöva planera något överhuvudtaget. Det är bara att gå dit och 
sätta igång med det som lockar dig allra mest.

Och när planen för vilka aktiviteter som ska finnas på de olika 
arenorna presenteras så är det lätt att se att det verkligen finns 
mycket att välja på.

– VARJE ARENA SKA VARA UNIK och erbjuda unika aktiviteter 
som inte finns på andra ställen i närområdet, berättar Maria Eek. 
Arenorna ska, om möjligt, ligga i anslutning till en skola och utgå 
från den befintliga miljön.

Som exempel på det visar Maria upp en skiss på hur en 
samlingsplats byggs in i en stenslänt och på så sätt blir  
en naturlig del av platsen.

LISTAN PÅ AKTIVITETER som planeras är lång. Maria pratar om 
studsmattor, basketträd (!) och multiplaner med konstgräs.

– Vi jobbar väldigt mycket med att anpassa belysningen också, 
tillägger hon. Det ska kännas tryggt att vistas på dessa platser.
Under hösten 2022 påbörjades arbetet med två arenor, en i 
Blackstad och en i Ankarsrum. Under 2023 påbörjas arbetet med 
de andra sex arenorna i Hjorted, Överum, Loftahammar, Edsbruk, 
Gunnebo och Gamleby.

”Du ska alltså inte behöva boka 
någon bana, gå med i någon 
klubb eller egentligen behöva 
planera något överhuvudtaget. 
Det är bara att gå dit och sätta 
igång med det som lockar dig 
allra mest.”
MARIA EEK

Samordnare Maria Eek arbetar med projektet med 
åtta nya miniarenor runt om i Västerviks kommun.
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MAGNUS 
Sadlade om

Från undersköterska till fastighets-
skötare kan låta som ett stort hopp.
”Visst är det skillnad”, menar nyblivna 
fastighetsskötaren Magnus Hilding, 
men det är ändå i mötet med 
människor jag trivs bäst och det är 
detsamma i båda dessa yrken.

■ EFTER DRYGT 20 ÅR i vården kände Magnus att han stod 
och stampade. Han ville vidare och han ville ha nya utmaningar. 
Då sökte han först jobb på Bökensved men fick inte tjänsten.

– Men något rätt gjorde jag nog ändå för när det blev en ledig 
tjänst på Midgård så fick jag den, konstaterar han glatt.
Det var i maj i år som Magnus Hilding tillträdde som 
fastighetsskötare hos Bostadsbolaget. Sedan dess har 
utmaningarna duggat tätt men han har njutit hela vägen.

– Visst är det mycket att göra och det dyker hela tiden upp 
nya saker att lära sig, men jag trivs med det och det känns 
verkligen som om jag hamnat rätt.

MAGNUS ÅTERKOMMER OFTA om det här med att möta 
människor i deras vardag och få vara en som hjälper till.

– Mitt mål är att kunna möta alla människor på ett 
professionellt sätt och ge dem den hjälp och service de behöver.
När utmaningarna hopar sig och Magnus ställs inför nya 
uppgifter han aldrig gjort förut så finns alltid kollegorna på 
Midgård till hands.

– Det är ett fantastiskt gäng här och jag får allt stöd jag 
behöver. Vissa har ju jobbat här väldigt länge och har kolla  
på hur saker och ting ska gå till.
När Magnus Hilding ska summera sina första månader på jobbet 
är han glasklar i sin analys:

– Ingen dag är den andra lik och även om det har varit en dag 
med kaos och allt har gått i hundra kilometer i timmen så har 
jag ändå haft kul och jag längtar redan till nästa arbetsdag!

NAMN: Magnus Hilding

ÅLDER: 41 år

FAMILJ: Tre söner i tonåren

FRITIDSINTRESSE: Båtar och discgolf

Ny på 
jobbet!
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■ PÅ PRÄSTGÅRDSHÖJDEN i Gamleby har nu ett nytt 
område vuxit fram. 

– Det är på Prästgårdshöjden 5, där ett hus brann i januari 
2014, som vi nu byggt tio odlingslotter, berättar Catrin 
Nilsson på Bostadsbolaget.

Odlingslotterna är cirka 1,5 gånger 2 meter stora och inbjuder 
till att odla allt från potatis till jordgubbar och morötter. 
Chansen att bli självförsörjande på den avdelningen är god 
och dessutom billig.

– Kostnaden är blygsamma 200 kronor per kalenderår, 
berättar Catrin.

OMRÅDET SKA UTRUSTAS med en uppsättning med 
trädgårdsverktyg. Så om man inte vill så behöver man  
heller inte, som hyresgäst, investera i det. Vidare kommer 
regnvatten att tas tillvara och sparas i bevattningstunnor.

– På så sätt undviker vi också att stå utan vatten om det 
införs bevattningsförbud, säger Catrin Nilsson.

För att bli hyresgäst och redo för odlingssäsongen 2023 
kontaktar du din fastighetsskötare för en visning och 
Bobutiken för att skriva ett avtal.

Färskpotatis? Färska kryddor och örter?
Möjligheterna med en egen odlings-
bädd är, i stort sett, oändliga. Och nu 
har boende i Gamleby chansen!

BOSTADSBOLAGETS  
ODLINGSLOTTER
För dig som hyresgäst hos Bostadsbolaget 
finns det möjlighet att hyra en odlingslott i 
mån av plats. Vi fixar pallkragar och jord, 
sedan väljer du själv vad du vill odla. Olika 
områden har förstås olika förutsättningar, vi 
hjälper dig att undersöka vilka lösningar som 
fungerar där du bor.

Odlingslotter finns sedan tidigare på 
Markörgatan, Midgård och Långrevsgatan och 
nu även på Prästgårdshöjden i Gamleby.

Odla själv!
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Våga bry dig 
om din granne
Bostadsbolaget är anslutna till Huskurage, 
en ideell organisation som verkar för att 
förebygga, förhindra och stoppa våld mot 
närstående genom att sprida kunskap 
och metoder till grannar, bostadsbolag 
och kommuner.

■ I ETT BOSTADSOMRÅDE KAN MAN uppmärksamma 
saker hos sina grannar som är värda att bry sig om.  
Det kan vara oro för våld, eller att man märker att någon 
är ensam eller verkar må dåligt.

Att visa omtanke kan rädda liv, ring på hos din granne 
och fråga hur det står till. Vid behov hämta hjälp! Fler 
grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

VID AKUTA ELLER HOTFULLA situationer kontakta  
alltid Polisen först. Vid oro för att någon utsätts för våld 
eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin  
omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör 
en orosanmälan. 

OM DU MISSTÄNKER att en granne far illa berätta om  
din oro för din fastighetsskötare eller vår Bosociala 
samordnare, Majlinda Maya Falk: 0490-25 72 81,  
majlinda-maya.falk@vastervik.se.

Kvinno- och  
tjejjouren Vändela
Du kan vända dig till kvinnojouren  
Vändela om du är utsatt för hot,  
våld eller övergrepp.

■ KVINNOJOUREN VÄNDELA i Västervik är öppen  
varje kväll mellan kl. 20.00 och 23.00

Telefon: 070-778 21 90

Tjejjouren Vändela har en chatt varje 
söndag kl 19-22, dit du kan vända dig 
anonymt för att få stöd. Du når chatten  
via Unizon: www.unizonjourer.se.

Det nya odlingsområdet på 
Prästgårdshöjden i Gamleby växer fram. Bostadsbladet  11
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S T A M B Y T E  G A M L E B Y

■ JA, DET ÄR EGENTLIGEN LITE KLURIGT det där med 
stambyte. Det kan handla om allt från att ”relina” vatten- 
och avloppsrör till att helt byta ut dem. Allt beroende på hur 
gamla de är, hur skadade de är och av vilket material det är. 
Men vi börjar nog med att förklara ”relina”:

– Att relina ett rör innebär att vi låter det sitta kvar men 
förstärker insidan genom att spruta in epoxyplast, berättar 
Mikael Bentzén som är Bostadsbolagets projektledare vid 
stambytet på Prästgårdshöjden 1 i Gamleby.

Just på nyss nämnda adress gick det inte att köra den enkla 
varianten och ”relina”. Där blev det en betydligt större åtgärd.

– Vi fick i stort sett göra om allt på fastigheten, berättar 
Mikael. På ren svenska kan vi väl säga att vi blåste ut allt 
och sparade bara själva skalet.

JA, DET KANSKE LÅTER DRAMATISKT. Men i vissa fall kan 
det vara nödvändigt för att huset ska kunna må riktigt bra 
igen. Prästgårdshöjden 1 kommer, när allt är klart, inte bara 
ha nya vatten- och avloppsrör.

– Nej, listan över det som blir nytt kan göras lång och vi 
kan väl nämna några som till exempel nya kök, nya badrum, 
nya ytskick, nya innerväggar och nya garderober och 
innerdörrar, berättar Mikael Bentzén. En totalrenovering 
med andra ord!

SJÄLVKLART MEDFÖR ju en totalrenovering en del 
förändringar för hyresgästerna.

– Alla hyresgäster på Prästgårdshöjden 1 evakuerades, 
berättar Bostadsbolagets Jonas Ålstam. Vi ser till att skaffa 
liknande lägenheter så nära de gamla som möjligt samt att 
vi självklart ser till att stå för själva flytten. Allt för att det 
ska bli så lite besvär för hyresgästen som möjligt.

NÄST PÅ TUR när det gäller stambyte i Gamleby är 
Prästgårdshöjden 2 och 3. I skrivande stund är omfattning 
och tidsplan inte fastställda, Bostadsbolaget kommer givetvis 
att informera berörda i god tid innan arbetet påbörjas.

Nya stammar i Gamleby
Alla har vi hört ordet. Men vad är egentligen ett stambyte? De boende på 

Prästgårdshöjden 1 i Gamleby vet vad det innebär. Ibland går det snabbt. Ibland går 
det lätt. Ibland kan det ta tid. Men resultatet är alltid en friskare fastighet.

Jonas Ålstam och Mikael Bentzén.

”Vi fick i stort sett göra om allt på 
fastigheten. På ren svenska kan 
vi väl säga att vi blåste ut allt och 
sparade bara själva skalet.” 

MIKAEL BENTZÉN
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S T A M B Y T E  G A M L E B Y

”Jag får se det som en semester!” Positivt tänkande kallas det 
och kvinnan bakom de kloka orden är Petra Metsälä som är en 

av de hyresgäster som tillfälligt fått byta lägenhet i och med 
stambytet på Prästgårdshöjden i Gamleby.

Smidigt byte

■ PETRA ÄR EN TROGEN HYRESGÄST och har bott länge 
på Prästgårdshöjden.

– Ja, det måste väl vara tjugo år nu, konstaterar hon efter 
lite betänketid.
Fram tills sensommaren i år så bodde hon på Prästgårds-
höjden 1G i en fin och rymlig trerummare. Men när det 
sedan konstaterades att stambytet i fastigheten drog med 
sig långt mer arbete än förväntat fick hon ta sitt pick och 
pack och flytta in i grannhuset. Ja, det där kanske både lät 
hårt och jobbigt. Så var det inte.

– Jag har fått jättemycket hjälp, berättar Petra. Både från 
vänner och bekanta och från Bostadsbolaget som fixade hit 
en flyttfirma.

NU ÄR HON INSTALLERAD I GRANNHUSET i ytterligare 
en trerummare, en lägenhet som hon egentligen skulle vilja 
stanna kvar i.

– Den här lägenheten är bättre planerad än min gamla, 
men i och med att det inte finns hiss i det här huset så 
kommer jag flytta tillbaka till min gamla trea när den  
står redo.

Och inte kommer Petra Metsälä bli besviken när hon  
väl flyttar tillbaka. Nytt kök, nytt badrum, nya golv och 
väggar… ja, allt är nytt!

– Och jag har fått vara med att bestämma både tapeter 
och golv, konstaterar hon belåtet. 

Petras älsklingsfärg är grön och självklart spelar den 
färgen en stor roll i tapetvalet.

– Ja, jag älskar grönt och det hade varit försmädligt att 
komma tillbaka till en lägenhet med blå tapeter, tillägger 
hon och skrattar.

I SKRIVANDE STUND är det oklart när hyresgästerna på 
Prästgårdshöjden 1 kan flytta tillbaka. Men en sak är säker 
och det är att Petra inte har någon brådska och oroar sig 
inte i onödan.

– Jag får se det här med att bo i ett annat hus som en liten 
semester och jag får flytta tillbaka när huset står färdigt. 
Varken förr eller senare.

”Petra Metsälä kommer inte 
bli besviken när hon väl 
flyttar tillbaka. Nytt kök, 
nytt badrum, nya golv och 
väggar… ja, allt är nytt!”
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■ HYRESGÄSTSTYRT LÄGENHETSUNDERHÅLL, eller HLU 
om man vill förenkla det, innebär att du som hyresgäst har 
möjlighet att vara med och påverka ditt boende. Du får till 
exempel välja tapeter när det är dags för omtapetsering av 
din lägenhet. Här ska det kanske också förtydligas att 
omtapetsering gäller sov- och vardagsrum och när det 
kommer till kök och hall handlar det om ommålning.

– I informationen som gått ut ser alla hyresgäster vad  
som är aktuellt för just deras lägenhet och de kan välja om 
de vill få till exempel nya tapeter eller skjuta på det och få  
en hyresrabatt, berättar Tony Ståhl på Bostadsbolaget.  
Lockar hyresrabatten så behöver du som hyresgäst inte  
göra något och rabatten dyker upp på hyresavin.

Väljer du istället att få omtapetserat och målat så är det bara 
att begära det direkt på ”Mina sidor”, sedan kommer 
Bostadsbolaget att inom ett år genomföra renoveringen.

– Varje år i januari skickar vi ut information om vad som är 
på gång när det gäller HLU, berättar Tony. Nu mera skickas 
den här informationen endast ut digitalt. Det betyder att du 
kan se informationen i datorn på ”Mina sidor”. Skulle du 
inte ha tillgång till dator så går det också bra att vända sig  
till fastighetsskötaren eller direkt till oss på Bobutiken.
Informationen om vad som gäller för din lägenhet finns  
alltid tillgänglig på ”Mina sidor”. Men det är bara när du fått 
informationen från Bostadsbolaget som du kan logga in och 
göra en beställning på hur du vill utnyttja det hyresgäststyrda 
lägenhetsunderhållet. Väljer du att avstå i år får du vänta 
tills nästa vinter när nästa information går ut. Som sagt: 
hyresgäststyrt. Du bestämmer!

Tony Ståhl visar upp en av de tapetböcker man 
kan välja tapeter från vid ett en renovering.  

Håll dig 
UPPDATERAD

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. Håll tungan 
rätt i munnen när du säger det. Som tur är så  
är det desto lättare att förstå hela principen. 
Och ännu lättare att få koll på när det är dags 
för din lägenhet att få en liten ansiktslyftning.

Väljer du istället att få 
omtapetserat och målat så är 
det bara att begära det direkt 
på ”Mina sidor”, sedan kommer 
Bostadsbolaget att inom ett år 
genomföra renoveringen.
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T R Ä F F P U N K T E N

■ KLASSISKA AKTIVITETER som bingo, frågesport och 
gymnastik är självklarheter i Susannes vardag och på 
träffpunkternas schema. Men ibland, ganska ofta till och 
med, smyger sig lite annorlunda upplevelser sig in också.

– Härom dagen hade vi en sittning där vi pratade 
minnen från värnplikten, säger Susanne och skrattar. 
Det gäller att sätta fart på minnena och när det väl skett 
så är det nästan svårt att sluta. Besökarna engagerar  
sig verkligen och de delar gärna med sig av sina liv  
och erfarenheter.

BOSTADSBOLAGET HAR I DAGSLÄGET tre 
träffpunkter, Gamleby, Nätet och Midgård.

– Jag besöker varje träffpunkt minst två gånger i 
veckan, berättar Susanne Steinvall.

Men även de dagar då Susanne inte är på plats så 
sjuder träffpunkterna av liv. Besökarna ordnar själva 
aktiviteter eller bara träffas för en bit mat, en kopp fika 
eller för att fira någon högtid.

– Jag tycker att det är viktigt att understryka att 
träffpunkterna är öppna för alla, säger Susanne Steinvall. 
Även om vi riktar in oss på seniorer så är alla välkomna, 
vare sig ålder och om du bor i ett trygghetsboende, 
vanlig lägenhet eller eget hus.

TRÄFFPUNKTERNAS AKTIVITETSSCHEMA läggs ut en 
månad i taget.

– Vi har en Facebook-sida där vi lägger ut schema och 
bilder från våra aktiviteter och det finns även scheman 
upplagt på Bostadsbolagets hemsida, avslutar Susanne.

Spindeln i nätet är ju ett känt uttryck. Men aldrig har det väl passat så bra som i Susanne 
Steinvalls fall. Verksamhetsansvarig för Bostadsbolagets träffpunkter. En verksamhet som 
lever sitt eget liv i gemenskapens tjänst.

Ju mer vi är tillsammans!

FAKTA: TRÄFFPUNKTEN
Bostadsbolagets träffpunkter finns i Gamleby, 
Nätet och Midgård och är öppna för alla.  
På Träffpunktens Facebook-sida publiceras 
aktuellt program med schema 
och aktiviteter. Scanna  
QR-koden för att komma direkt 
eller sök på "Träffpunkten" på 
Facebook för att hitta rätt.
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VINN!VINN! 

KORSORD - tävla och vinn!

Skicka lösningen på korsordet 
till oss senast 13 januari 2023. 
Vi drar tre vinnare som får varsitt 
presentkort till Västerviks Handel!

Presentkort 
värde 300 kr
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