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Almviks mathantverk

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.

• Ändra kontaktuppgifter
• Göra felanmälan
• Se avtal/avier
• Söka lägenhet
• Se dina köpoäng 

Drömmen om Hagaslätt

VDs ord:

Nya arenan på 
Bökensved

Bra resultat i 
Hyresgästenkät

Topformula ger 
vitaminboost i Gamleby

Ladda ner vår 
bostadsapp!

I N L E D N I N G

■ I MER ÄN 50 ÅR har vi arbetat med hållbarhet. Vi har etablerat fjärrvärmeverk 
och numera installerar vi solceller i våra nybyggnadsprojekt. Våra maskiner och 
verktyg går från bensin och diesel till eldrift eller annat fossilfritt bränsle. Vi såg tidigt 
att andelen 65+ i kommunen skulle öka. Då gjorde vi 65 % våra bostäder mer 
tillgängliga genom att bland annat installera hissar. Idag kan fler bo kvar hemma även 
när de blir äldre - det är bra både för den enskilde hyresgästen och för kommunen. 
Vår Träffpunktsverksamhet finns för att skapa gemenskap bland våra äldre 
hyresgäster och fastighetsskötarna med kontor ute i våra bostadsområden skapar 
både trivsel och trygghet.

FÖRRA ÅRET KÖPTE VI varor och tjänster för 286 miljoner kronor från 273 av 
kommunens företagare. Det vi gör påverkar Västervik. Under 2021 påbörjade vi ett 
arbete för att bli bättre på att tydliggöra på vilket sätt vi bidrar till utvecklingen i 
Västervik – både för det lokala näringslivet och för kommunen som helhet. Vi har 
frågat våra lokala leverantörer och kommunfullmäktiges politiker vad de vill veta om 
oss och hur de vill att vi kommunicerar med dem. I det här numret får du läsa både 
om hur vi arbetar i våra byggprojekt och om våra samarbeten med några företag.

BRUKAR DU SVARA PÅ våra kundundersökningar? Jag hoppas det. Svaren i 
undersökningarna leder oss i vårt kvalitetsarbete. Vi följer varje år upp vad våra 
kunder tycker om oss och vad de tycker att vi kan förbättra. Detsamma gör vi med 
våra medarbetare. Vi vill vara förstahandsvalet för dig som hyresgäst och vi vill vara 
den mest attraktiva arbetsgivaren för våra medarbetare. Vi vill också vara en bra 
kund till det lokala näringslivet. På det sättet känner jag att vi bidrar till utvecklingen 
för hela Västerviks kommun och att vi alla upplever livskvalitet varje dag!

» Förra året köpte vi  
varor och tjänster för  

286 miljoner kronor från  
273 av kommunens företagare.  
Det vi gör påverkar Västervik. «

En motor för Västervik
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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 var tolfte månad 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

Signera kontraktet 
med mobilt Bank ID!
Västerviks Bostads AB fortsätter att utvecklas digitalt, 
men stänger inga dörrar till den analoga världen.

De flesta väljer att signera sina hyreskontrakt med mobilt 
Bank ID, men naturligtvis kan de även i fortsättningen skriva 
under på papper. På Västerviks Bostads AB hemsida kan man 
logga in med mobilt Bank ID på ”Mina sidor” och signera 
eller säga upp ett bostadskontrakt digitalt.

Tips från 
Bobutiken

A K T U E L L T

Förhindra våld 
i nära relationer
2018 antog Bostadsbolaget en policy som vi 
kallar för ”Våga bry dig”. 

■ POLICYN INNEBÄR ATT vi önskar att både våra 
hyresgäster och medarbetare visar omtanke till varandra, och 
att vi vågar agera vid oro för att någon far illa. I arbetet med 
Våga bry dig samarbetar vi med Huskurage.

Våga bry dig utgår från arbetet som den ideella föreningen 
Huskurage driver. Huskurage mål är att förhindra våld i nära 
relationer genom att ge grannar verktyg för att kunna agera. 
Du kan läsa mer om Huskurage på: www.huskurage.se.

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

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!
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Iskall satsning på Bökensved
Med plats för 3 000 besökare och möjligheter att arrangera konserter, mässor, event och 
konferenser utöver sport och fritid blir Arena Bökensved en stort lyft för Västervik som 
evenemangsstad. Henrik Ankarvall, projektledare på Bostadsbolaget, arbetar med arenan  
på uppdrag av TjustFastigheter AB.

FAKTA: ARENA BÖKENSVED

Antal besökare/sittplatser: 3 000

Loger: 7 stycken

Barer: 3

Restaurang: 1

Aktiviteter: Sport, fritid, konserter, mässor, 
lägerverksamhet och konferens

■ DEN GAMLA ISHALLEN är 40 år gammal och uppfyller inte kraven 
för en modern hockeyarena samtidigt som verksamheten i dagens hall 
inte kan bedrivas året runt. Bland annat möter inte den nuvarande 
arenan kraven på tävlingsspel i Hockeyallsvenskan.

– Den nya arenan betyder otroligt mycket för Västervik. Både för 
idrott men även andra evenemang som till exempel konserter, mässor, 
större konferenser och andra typer av event. Eftersom arenan kan vara 
igång året runt kan man också arrangera hockeyläger under sommaren, 
berättar Henrik.

ARENA BÖKENSVED är det största enskilda projektet som upphandlats 
av Bostadsbolaget och är unikt på många sätt. Framför allt är det en 
anläggning med många olika tekniska installationer som skall  
fungera tillsammans. Därför ställer upphandlingen krav på en 
installationssamordnare för att säkerställa att de beställda  
funktionerna uppfylls. Ishallen som finns idag kommer finnas  
kvar och möjliggöra för mer istid för olika issporter.

3D-modell av hur den nya Arena 
Bökensved kan komma att se ut.
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■ UTAN LOKALA FÖRETAG som vill hjälpa till att bygga 
nya skolor, förskolor, särskilda boenden och bostäder 
kommer kommunen inte kunna utvecklas och ha en bra 
kvalitet på bostäder och lokaler. Underhåll, reparationer 
och renoveringar är också en stor del av Bostadsbolagets 
verksamhet som även den behöver hjälp av lokala företag. 

DET SENASTE HALVÅRET har Bostadsbolaget arbetat 
med att etablera en strategi för hur näringslivet och 
Bostadsbolaget ska kunna utvecklas tillsammans.  
Jobba mer tillsammans och skapa bättre förutsättningar 
för en fortsatt stark utveckling av Västerviks kommun. 

En del av det strategiska arbetet har varit att få en  
bra bild av vad näringslivet tycker och tänker kring 
Bostadsbolaget. Under våren har två olika enkät-
undersökningar genomförts för att få ett bra underlag för 
att fortsätta utveckla samarbetet och kommunikationen 
mellan näringslivet och Bostadsbolaget. 

RESULTATET AV UNDERSÖKNINGARNA har gett svar på 
flera viktiga frågor som rör det lokala näringslivet och 
Bostadsbolaget. Intresset är väldigt stort för att delta i 
olika upphandlingar som Bostadsbolaget genomför. 92,6% 
av de som svarade på enkäten ville delta i upphandlingar. 
Nästan lika stor andel av de som svarat på enkäten, 88%, 
vill få mer information direkt i sin mailkorg om aktuella 
upphandlingar. 79,6% vill delta i upphandlingsträffar som 
arrangeras av Bostadsbolaget. 

EN VIKTIG FRÅGA för Bostadsbolaget de senaste åren 
har varit hur näringslivet upplever Bostadsbolaget som en 
konkurrent inom vissa branscher eftersom Bostadsbolaget 
har en egen avdelning för främst reparation och 
underhåll men som också är en viktig resurs för 
nybyggnation när de lokala företagen inte har möjlighet 
att hjälpa till. Enkäten visar att 14,8% av de som svarat 
på enkäten anser att Bostadsbolaget konkurrerar i 
mycket stor utsträckning med det lokala näringslivet 
inom byggbranschen. Det är självklart en hög andel och 
en fråga som Bostadsbolaget kommer arbeta målmedvetet 
kring i den strategiska planeringen.

NÄRINGSLIVET 
& Bostadsbolaget
Företagen i kommunen är viktiga för tillväxt och för att säkra välfärden. De är även viktiga 
för att Bostadsbolaget ska kunna genomföra sina planerade bygg- och underhållsprojekt. 

1. Vill du ha mer information om 
Bostadsbolagets långsiktiga planer 

som påverkar det lokala näringslivet?

Ja 81,5%

Nej 18,5%

2. Vill du veta mer om hur mycket 
Bostadsbolaget köper från det lokala 

näringslivet?

Ja 74,1%

Nej 25,9%

3. Känner du till att externa revisorer 
granskar så att Bostadsbolaget följer 

de regler LOU (Lagen om offentlig 
upphandling) innehåller? 

Ja 74,1%

Nej 25,9%

”Bostadsbolaget har arbetat med  
att etablera en strategi för hur 
näringslivet och Bostadsbolaget ska 
kunna utvecklas tillsammans.”

RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR
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Drömmen om 
HAGASLÄTT

En del drömmar vill inte riktigt släppa taget. Inte ens efter 30 år. Hans och 
Catharina Carléns dröm om att arbeta och bo på Hasselö i Tjust skärgård 
fick vänta i 30 år innan den blev verklighet. Idag är Hagaslätt ett populärt 

besöksmål, för både besökare och bofasta. 

” Vi fick starta vilken 
verksamhet vi ville. Det blev 
naturligt att vi valde mat och 
bakning. Det är Hans stora 
intresse. Han är nörd när det 
gäller deg, mjöl och gluten. 
Där och då bestämde vi oss för 
att Hagaslätt skulle bli både 
bostad och verksamhet.”
CATHARINA CARLEN
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■ SOM EN LITEN PRICK i fjärran syns en person på kajen vid 
Hasselö. Båten dockar effektivt vid kajen och fören sänks ned. 
Det är dags att kliva av. Jag har inte varit på Hasselö på säkert  
tio år. Det här kommer bli en spännande dag konstaterar jag.

TANKEN ÄR ATT JAG ska spendera hela förmiddagen på Hasselö 
för att träffa Hans och Catharina Carlén som bor och driver 
Hagaslätt Hembageri och Logi där. De ska få berätta varför och 
hur man tar ett beslut att flytta från storstadens sus och dus till 
en skärgårdsö utan fast förbindelse. Den berättelsen vill jag höra. 

– Välkommen till Hasselö, säger Hans. Vi kör upp till oss.  
Hoppa in. Och ta på dig hörselskydden.

Hans rattar en en ganska skränig ATW med ett litet flak  
där bak. Det går inte fort och det finns inga dörrar. Men ett  
tak och en vindruta.

– Rutan har jag satt i. Det blev lite mer komfort, säger Hans. 
Den nya vindrutan gör sitt jobb och samtidigt är det härligt att 

känna vinden blåsa lite när ATW’n accelererar på raksträckan.  
Det går fortfarande inte särskilt fort. En av grejerna med att bo på 
landet är att saker inte måste gå fort. Det viktiga är att det blir gjort.

Helt oväntat tar skogen tvärt slut och en äng öppnar upp sig. 
Till höger ligger en röd liten lada som vi puttrar förbi och till 
vänster börjar ett rött trästaket med vita toppar. Och där är huset. 

– VI GICK FÖRBI HAGASLÄTT för 30 år sedan berättar Hans.  
Då började jag och Catharina fantisera om hur ett liv här skulle 
kunna vara. Min mamma bor här på Hasselö sedan 30 år och jag 
är född i Västervik. Så det finns en koppling.

I det röda husets kök står frukosten framdukad. Catharina 
propsar att Hans gärna lånar ut ett par av sina sockor. Det är lite 
kyligt på golvet i det gamla huset. Vi sätter oss i vardagsrummet 
med var sin mugg varmt kaffe som ångar.

För fem år sedan såg deras liv annorlunda ut. Hans var 
reklamfotograf och Catharina drev en privat mödravårdscentral  
i Stockholm. Det mesta handlade om jobbet. Tiden räckte inte till.

Året innan hade de tagit sabbatsår från sina jobb för att bo i 
Spanien och driva ett guideföretag med fokus på ekologi och 
samklang med naturen. 

– Vi sålde allt vi ägde och tog tjänstledigt. Barnen hade flyttat 
hemifrån och vi funderade på vad vi skulle göra nu. Det skavde 
någonstans. Livet vi levde var inte det vi ville leva. Vi ville vara 
tillsammans mer, säger Catharina.

När de kom hem från Spanien gick livet tillbaka till det vanliga. 
– Vi kände att vi kom tillbaka till ekorrhjulet. Mycket hade 

förändrats i Stockholm på kort tid och att jobba och bo i 
Stockholm blev allt mer ointressant. Vi ville flytta till Västervik, 
fortsätter Catharina.

IDÉN ATT FLYTTA till Hagaslätt blev verklighet när de fick 
möjlighet att hyra huset och tillhörande lada av Bostadsbolaget 
som äger fastigheten. 

– Vi fick starta vilken verksamhet vi ville. Det blev naturligt att 
vi valde mat och bakning. Det är Hans stora intresse. Han är nörd 
när det gäller deg, mjöl och gluten. Där och då bestämde vi oss 
för att Hagaslätt skulle bli både bostad och verksamhet. Ett bageri 
och så småningom ett café, säger Catharina.

Så är det nog. Hans är lite nörd när det handlar om ekologi  
och mat. Var råvarorna kommer ifrån och kvaliteten är viktigt. 
Inga tillsatser och absolut inte berikat mjöl. För mycket gluten är 
inte bra för kroppen.

SOMMAREN 2020 öppnade bageriet och caféet. En begagnad 
foodtruck hade köpts in och renoverats för att fungera som kassa 
och disk för bageriets härligheter. 

– Vissa dagar var det kö ända ut till vägen. Vi hade verkligen kul, 
men det var inte något vi hade räknat med. Att det skulle bli en 
så bra start alltså. Det var lite kaos ibland och Hans bakade  
halva nätterna. Vi bestämde oss att vi skulle fortsätta satsa på 
bageriet och caféet. Sedan har det gått av bara farten. Året efter 
hade vi dubbelt så många gäster. Allt fick en så bra start och vi 
ser att det finns en jättepotential, berättar Catharina.

VISIONEN HAR VUXIT. De vill öppna upp för fler. Göra det mer 
tillgängligt och permanent. En året-runt verksamhet med 
möjlighet att hyra ut boende till fler. Fler fika- och pizzagäster. 
Allt är inom räckhåll. De har ju redan bevisat att det går.

Klockan drar sig mot halv tolv och postbåten kommer snart för 
återfärd till fastlandet. Vi tar på oss hörselskydden igen och far 
ner till kajen vid Hasselösand. Visioner och drivkraft gör saker 
möjligt. Det är inget unikt. Det är en resurs som skapar bättre 
förutsättningar för andra. Visioner byggs av drömmar.

Hans i bageriet på Hagaslätt.

H A S S E L Ö

Bröd direkt från ugnen, bakat  
med fina råvaror utan tillsatser.
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■ – VI FÖRBÄTTRADE OSS PÅ FLERA PUNKTER i enkäten 
jämfört med tidigare år. Samtidigt gick de flesta andra 
bostads-och fastighetsbolag som deltar i enkäten i motsatt 
riktning och visade sämre resultat, berättar Susanne Vidvik, 
marknadschef på Bostadsbolaget.

Ett av skälen till att Bostadsbolaget fick så bra resultat i 
enkätundersökningen tror Susanne beror på att de arbetar 
aktivt med åtgärdsplaner som är framtagna baserat på 
tidigare undersökningar.

– Sedan flera år tillbaka har vi arbetat fokuserat på att 
skapa åtgärdsplaner baserade på vad enkäten säger. Det är 
våra hyresgäster som vet bäst vad de vill förbättra och vad de 
är nöjda med, fortsätter Susanne.

EN GÅNG PER ÅR genomför Bostadsbolaget en större 
enkätundersökning tillsammans med en tredjedel av alla 
hyresgäster. Fler än 450 andra bostads- och fastighetsbolag 
runt om i Sverige genomför samma undersökning.

– Inför varje enkätundersökning byter vi deltagare så att 

alla våra hyresgäster får chansen att svara vart tredje år. 
Undersökningen riktar sig enbart till privata 
bostadshyresgäster och omfattar inte våra lokaler.  
För våra lokaler genomför vi en annan undersökning  
varje år, förklarar Susanne.

På flera områden har Bostadsbolaget får bättre betyg än 
innan. Bland annat har toleransen ökat hos hyresgästerna 
med 9%. Om det är en effekt av pandemin är för tidigt att 
svara på enligt Susanne. Parallellt har Bostadsbolaget 
genomfört flera andra olika projekt kring tolerans och 
störningar under samma period som pandemin.

MÖJLIGHETEN ATT KUNNA AGERA miljömedvetet för 
hyresgästerna har ökat under perioden med 5,8% enligt 
enkätundersökningen. Samtidigt har uppfattning om hur väl 
Bostadsbolaget bidrar till en hållbar utveckling ökat med 
8,8%. Att hyresgästerna får valuta för sin hyra har ökat  
med 2% i hela kommunen. Mest nöjda är hyresgästerna i 
Ankarsrum och minst nöjda är hyresgästerna i Överum.

Aktiva åtgärder 
ger bättre betyg 
Två år av restriktioner och en annorlunda tillvaro på grund av 
pandemin förväntades påverka resultatet av Bostadsbolagets 
senaste enkät till sina hyresgäster. Resultatet visar en del 
förändringar, de flesta är positiva.

+8,8%

+2%

+9%

8,8% fler hyresgäster tycker att Bostadsbolaget
bidrar till en hållbar utveckling

2% fler hyresgäster tycker att
de får valuta för hyran

9% fler hyresgäster störs
inte av sina grannar 

SOCIAL
EKOLOGISK
EKONOMISK

ÖKAD
TOLERANS

BÄTTRE
PRODUKT

Svarsfrekvens
Bostadsbolaget

Svarsfrekvens
Snittet i Sverige
Fler än 450 bostads- och
fastighetsbolag i Sverige 

Ökning från förra året 

Svarsfrekvens
Snittet i Sverige
Fler än 450 bostads- och
fastighetsbolag i Sverige 

Svarsfrekvens
Bostadsbolaget

Ökning från förra året 

”Sedan flera år tillbaka 
har vi arbetat fokuserat 
på att skapa åtgärds-
planer baserade på vad 
enkäten säger. Det är 
våra hyresgäster som vet 
bäst vad de vill förbättra 
och vad de är nöjda med.”
SUSANNE VIDVIK

BRA RESULTAT I 
HYRESGÄSTENKÄT:
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15 000 kvadrat 
Sedan tre år tillbaka är Golvläggarna i Västervik ramavtalsleverantör till Bostadsbolaget 
inom golv. Att sätta sig in i arbetet att räkna på anbud och ta tiden att göra det bra är 
inget som bröderna Oliver och Victor Höckerud ångrar idag, Tvärtom, de har redan 
bestämt att de är med vid nästa upphandling.

■ GOLVLÄGGARNA I VÄSTERVIK startade 
2017 och sysselsätter idag 9 personer.  
I början på maj flyttade hela verksamheten 
till nybyggda lokaler på Folkparksvägen där 
bröderna Oliver och Victor även startat 
färgbutiken Yta. Varje år lägger 
Golvläggarna mellan 11 000 och 15 000 
kvadratmeter golv.

– För oss har det varit en trygghet att ha 
en bas av uppdrag från Bostadsbolaget.  
Det har gjort att vi kunnat utvecklas och 
växa snabbare. Ärligt talat så har vi fått mer 
uppdrag som ramavtalsleverantör än vi 
kunde hoppas på, säger Oliver Höckerud.

GOLVLÄGGARNAS AVTAL med 
Bostadsbolaget omfattar alla typer av 
uppdrag inom golv. Allt från att riva gamla 
golv och flytspackla till att lägga nya golv, 
montera golvsocklar, trösklar och lister.

– Idag utgör vårt ramavtal med Bostads-
bolaget en bit över 40% av vår kapacitet 
med högsäsong mellan vecka 24 och 32. 
Det är då vi kan komma in och byta golv i 
skolor och förskolor. Då går verksamheten 
för fullt, berättar Oliver. 

ATT JOBBA MED ett bindande avtal ställer 
lite större krav på att organisationen 
verkligen fungerar och att man kan  
hålla leveranstider.

– Vi har utvecklats tack vare vårt ramavtal 
på flera områden. Framför allt har vi skapat 
en bättre grundstruktur med planering och 
kommunikation internt. Det är värdefullt 
och kommer alla våra kunder till nytta. 
Även om det ibland är tidspressade uppdrag 
så löser vi det tack vare en bättre förmåga 
att organisera oss. Målet är ju alltid att alla 
kunder ska vara nöjda med oss.

”För oss har det varit en 
trygghet att ha en bas av 
uppdrag från Bostadsbolaget”
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I det ombyggda köket på Almviks skola är det full rulle. Det är pizzabakning 
på gång. Sedan november förra året har Erik Askenberger som driver 

Almviks Mathantverk haft tillverkningen igång för fullt i det ombyggda 
skolköket. Uteserveringen är byggd och det drar ihop sig till  högsäsong.

Bara rent mjöl i påsen

Erik Askenberger driver Almviks Mathantverk i 
det ombyggda skolköket i Almviks skola.

A L M V I K
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N Y  P Å  J O B B E T

        Ny arkitekt som 
älskar Viktorianskt!
■ – NÄR DET GÄLLER ARKITEKTUR har  
jag en förkärlek för det gamla. Särskilt från  
den Viktorianska tidsepoken, berättar 
Josefin Jönsson.

JOSEFIN JÖNSSON är Bostadsbolagets 
nya arkitekt sedan november förra året. 
Ursprungligen kommer hon från Ystad i 
Skåne och har studerat och jobbat i både 
London och Göteborg. Intresset för att 
renovera och bevara det gamla har hon 
fått från sina föräldrar.

– När jag var yngre hade mina föräldrar 
alltid ett renoveringsprojekt på gång där jag 
fick hjälpa till. Det ledde mig in på 
arkitektkarriären tror jag. Framför allt att ta 
hand om det som redan finns och renovera.  
Just nu jobbar jag med att utveckla det gamla 
barnhemmet på Stora Trädgårdsgatan som  
ska anpassas, göras tillgängligt och modernt.  
Göra något nytt av något gammalt. Det är bra!

Carl Fredrik Ahlstedt 
är ”hemvändande” 
energicontroller på 
Bostadsbolaget 
■ – JAG ÄR UTBILDAD fastighets-
förvaltare med inriktning på energi.  
Mitt arbete omfattar flera olika delar  
inom energi. Dels att kvalitetssäkra 
förbrukningssiffror och undvika onödiga 
kostnader för energi men även att hjälpa 
till att Bostadsbolaget blir mer energi-
effektivt som företag, att vi når våra 
uppsatta klimatmål och sparar resurser, 
berättar Carl Fredrik.

Tidigare jobbade Carl Fredrik som 
musiklärare och klassisk gitarrist. Han är 
utbildad musiker och spelar fortfarande  
klassisk gitarr och ger solokonserter. 

Ny på 
jobbet!

■ – IDAG SKA VI BAKA 200 PIZZOR, berättar Erik. 
Rekordet är 291 pizzor på en dag. Vi behöver ladda 
frysarna i vår Self Store.

Till sin hjälp idag har han Freddy, Frida och 
praoeleven Lisa. Pizzorna är gjorda från grunden. 
Noga utvalda ingredienser och absolut inget fusk. 
Erik är noga med det. Bra råvaror och lagat med 
omsorg. På den stora bänken bakas pizzorna ut och 
toppas. Riktig Mozzarellaost, råvaror med hög 
kvalitet och framför allt rätt temperatur i ugnarna 
krävs för att Erik ska känna sig nöjd. 

– Det fuskas mycket med mat idag. Jag vill göra  
bra grejer som bara innehåller äkta smaker och 
ingredienser. Allt vi tillverkar här är gjort från 
grunden. Förutom våra pizzor så gör vi egen 
pinnglass i 13 olika smaker och ett mandelsmör. 
Plus lite annat. Självklart är glassen gjord på  
äkta grädde. Det kostar lite mer men är också  
godare och bättre, säger Erik.

ERIK OCH ALMVIKS MATHANTVERK höll till i 
Almviks Café tidigare. Men verksamheten behövde 
större lokaler och bättre möjligheter att producera 
glass, pizza, mandelsmör, bullar och honungsfrallor.  
Lösningen var att hyra ett av husen vid Almviks skola. 
Bostadsbolaget som förvaltar lokalerna nappade på 
idéen och Erik kunde snabbt börja anpassa och 
utveckla köksdelen för sin produktion. 

– När pandemin slog till försvann alla våra café-
gäster över en natt. Vi var tvungna att komma på 
något nytt för att hålla igång. Så vi byggde ett utekök 
och började baka pizza. Det funkade. Gästerna kom 
tillbaka och det blev lite rulle på verksamheten igen. 
Idéen att frysa in pizzor och sälja dom dök upp när 
vi hade tjugo pizzadegar kvar en dag och vi tyckte 
det var slöseri att slänga dom. Och här är vi 
nu, förklarar Erik och snurrar snabbt runt en 
pizza som gräddas i en av ugnarna.

I ANSLUTNING TILL TILLVERKNINGEN har 
Erik byggt upp en självservicebutik, Self 
Store, som är öppen dygnet runt alla dagar  
i veckan. I frysarna finns elva olika sorters pizza, 
pinnglass, ostkaka, halloncheesecake och 
chokladkaka. På hyllorna står rader av delikatesser 
och kvalitetskaffe. Kunderna scannar av en 
QR-kod och registrerar sig för att få tillgång  
till butiken. Sedan är det bara att handla och 
registrera vad man köper. Betalningen 
sker i appen. Praktiskt och bekvämt!

– I sommar kommer vi ha öppet  
på vår uteservering med  
olika inriktningar. Bland annat 
pizzabuffé och fika. Det bästa är att 
följa oss på Facebook där vi lägger 
ut alla nyheter och information, 
säger Erik.

”Det fuskas mycket med mat 
idag. Jag vill göra bra grejer som 
bara innehåller äkta smaker och 
ingredienser. Allt vi tillverkar här  
är gjort från grunden.”
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■ – GAMLEBY ÄR PERFEKT för oss och processen har gått fort. Vi startade 
ombyggnationen av lokalerna i oktober förra året och nu kan vi snart starta 
vår helt nya produktionsanläggning, berättar Fredric Boson, vd på 
Topformula sedan 13 år.

TOPFORMULA TILLVERKAR KOSTTILLSKOTT och efterfrågan har vuxit 
rejält de senaste åren vilket gjorde att företaget ganska länge letat efter nya 
lokaler för att dubbla sin kapacitet. Idag producerar Topformula 4 500 ton 
olika kosttillskott i form av vitaminer, mineraler och andra produkter.  
Målet är att producera minst 9 000 ton i den nya anläggningen i Gamleby.

– Vi växer så fort att vi måste kunna expandera obehindrat och då är  
det perfekt om vi har lite för stora lokaler nu. Vi driftsätter cirka  
10 500 kvadrat nu till sommaren fördelat på tillverkning och lager,  
fortsätter Fredric.

BEHOVET PÅ LITE LÄNGRE SIKT är minst 45 medarbetare fördelat på 
lager, livsmedelsproduktion, kundtjänst, marknad och e-handel.

– Vi lägger stort fokus på att rekrytera de medarbetare vi behöver och som  
det ser ut nu så löser vi det. Men vi behöver alltid fler kollegor, förklarar 
Fredric och skiner upp.

– Gamleby kommer vara en tydlig del Topformulas kommunikation och 
identitet. Vi vill vara naturlig del av Gamleby. En bra arbetsgivare dit man 
söker sig och vill utvecklas. Vi gillar det genuina i Gamleby och företaget 
kommer utvecklas genom det, avslutar Fredric.

En vitaminboost 
I GAMLEBY
Efterfrågan på produkterna som företaget Topformula 
producerar har stadigt ökat och de befintliga lokalerna i 
Norrköping var på tok för små. Mer eller mindre av en 
slump fick företaget upp ögonen för Akzo Nobels lokaler 
i Gamleby.

FAKTA: 

TOPFORMULA
Idag producerar företaget 90 
olika kosttillskott. Målet är att 
inom två år producera 250 olika 
kosttillskott. Produkterna är 
utvecklade för olika målgrupper 
och deras behov. Till exempel 
veganer, vegetarianer, äldre,  
unga och aktiva. 

Fredric Boson,  
vd på Topformula 

sedan 13 år.

Topformula driver sin verksamhet i 
Akzo Nobels gamla lokaler i Gamleby.
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■ ALLA KOMMUNALA VERKSAMHETER och kommunala 
bolag omfattas av LOU, Lagen om offentlig upphandling, för 
att skapa en rättvis marknad för inköp av tjänster och varor. 
Bostadsbolaget upphandlar periodiska ramavtal för olika 
tjänster inom bland annat el, golv, bygg och vvs. Att vara 
ramavtalsleverantör ställer krav på företagen som 
upphandlas men är även en trygghet.

– Vi har varit avtalsleverantör av elarbeten i mer än 
femton år. Vissa avtalsperioder har vi delat på uppdraget 
genom att dela in områden i norr, centrum och söder, men 
den sista perioden som löper ut nästa år har vi haft hela 
området, berättar Daniel Johansson som är arbetsledare  
och CAD-ritare på Anderssons Elbyrå.

UPPDRAGET FÖR BOSTADSBOLAGET utgör cirka 45% av 
alla projekt som Andersson Elbyrå utför årligen. Det som 
vuxit de senaste åren är alla andra typer av installationer 
som används idag. Allt från brandlarm till passerssytem  
till övervakning och fiber. 

– Idag har vi en dedikerad resurs hos oss som enbart 
arbetar med att programmera den typen av system.  
Det krävs för att det ska bli bra och för att vi ska kunna 
upprätthålla en hög kvalitet. Mängden svagströms-
installationer, som systemen ofta kallas, växer hela  
tiden och motsvarar 70% av alla installationer vi gör.  
Resterande 30% är elinstallationer, säger Martin Hansson 
som är serviceledare på företaget.

GENOM ÅREN HAR uppdraget vuxit och även hur man 
jobbar tillsammans med Bostadsbolaget.

– Beställningsprocessen är viktig för att planeringen ska  
bli så optimal som möjligt. Både för oss men även för 
Bostadsbolaget som kund. Vi vill göra ett bra jobb och då 
måste vi utvecklas och hela tiden bli bättre. Kompetens-
utveckling kombinerat med praktiskt utförande är 
jätteviktigt för att vi ska vara på topp. Det räcker inte med 
att vi utbildar oss och sen inte praktiserar det vi lärt oss.  
På det området har vi blivit riktigt bra - att bredda och höja 
vår kompetens hela tiden. Mycket tack vare Bostadsbolaget 
som uppdragsgivare som hela tiden utvecklar sin 
verksamhet och behov av tjänster, fortsätter Daniel.

Avtal har utvecklat Anderssons
Anderssons Elbyrå har varit ramavtalsleverantör av elarbeten till Bostadsbolaget i  

över femton år. Under åren har inte bara samarbetet utvecklats utan även tjänsterna.  
Idag utgör 70% av uppdragen för Bostadsbolaget installationer och underhåll av  

olika system. Larm-, brand-, övervaknings- och inbrottssystem är några.

Martin  Hansson och Daniel Johansson jobbar på Anderssons  
Elbyrå som är ramavtalsleverantörer till Bostadsbolaget.
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■ PROJEKTMANUALEN SPECIFICERAR tydligt varje steg 
som krävs för alla projekt. Från när förfrågan om projektet 
kommer in till ansvarig på Bostadsbolaget som är det första 
momentet, till uppföljning av projektet som är det sista. 
Mellan dessa två moment finns ytterligare nio olika moment. 
Alla projekt omfattas även av LOU, Lagen om offentlig 
upphandling, som alla offentliga verksamheter måste följa. 
LOU gäller för alla kommunala bolag som till exempel 
Bostadsbolaget (Västerviks Bostads AB), Västerviks Resort AB, 
TjustFastigheter AB och Västervik Miljö och Energi.

Fredrik Johansson är teknikchef på Bostadsbolaget och är 
ansvarig för att alla projekt som genomförs följer samma process.

– När en förfrågan kommer in till oss så utser vi direkt en 
ansvarig projektledare. Vi har 18 projektledare idag samt  
att vi anlitar externa projektledare som är upphandlade på 
ramavtal. Det är en komplex verksamhet och vi är noga med 
att vi jobbar efter samma principer och regler, säger Fredrik.

PROJEKTENS KOMPLEXITET AVGÖR om projektet ska 
genomföras i egen regi av egna hantverkare eller om externa  

 
leverantörer skall upphandlas. Finns det ramavtal för 
tjänsterna som behövs i projektet används dessa leverantörer.

– Vissa projekt är svåra att beskriva innan man har kommit 
igång att riva, som till exempel stambyten. Dessa projekt gör 
vi därför ofta i egen regi, förklarar Fredrik.

BOSTADSBOLAGET ANLITAR många externa företag varje år 
för olika projekt. Varje år upphandlar Bostadsbolaget tjänster 
och material för flera hundra miljoner kronor och anlitar 
totalt över 250 företag för dessa projekt, berättar Fredrik.

– Vi lägger mycket resurser på att nå ut brett inför olika 
upphandlingar för att så många företag som möjligt kan vara 
med och lägga anbud. Vi har ett tydligt ägardirektiv att 
Västerviks Bostads AB ska köpa minst 80 procent av 
sammanlagda investeringar och underhåll externt. Helst från 
det lokala näringslivet. Alla anbud lämnas in och hanteras via 
ett digitalt upphandlingssystem som heter TendSign. 

– Vi ser gärna att fler lokala företag är med och lämnar 
anbud, avslutar Fredrik.

ALLA PROJEKT 
följer samma princip
Varje år genomför Bostadsbolaget fler än 500 olika projekt 
som rör fastigheterna de förvaltar. Projektens storlek varierar 
från att renovera ett klassrum till att bygga ett helt nytt 
bostadsområde. Gemensamt för alla projekt är att de följer 
samma process och har en tydlig projektmanual. 

Olika upphandlingsprocesser
ENTREPRENADUPPHANDLING:

DIREKTUPPHANDLING:
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■ ALLT STARTADE EGENTLIGEN när Mahmoud 
Hadrous gick en starta-eget-utbildning 1996 för att 
öppna en leksaksaffär. Mahmoud hyrde en liten lokal  
på 40 kvadrat i Gamleby och drog igång. Snabbt växte 
affären ur lokalen och flyttade till en större i  
Gamleby Centrum. När Bostadsbolagets lokal i gamla 
kommunhuset blev ledig var det dags för nästa steg. 
Större lokaler och fler möjligheter.  

Idag finns flera olika 
avdelningar i 
gallerian och en 
frisörsalong som 
drivs av Mahmouds 
fru Marie.

– När Mahmoud sa 
att han skulle öppna 
en leksaksaffär i 

Gamleby tänkte jag att det var omöjligt. Men jag hade fel. 
Nu har vi en leksaksbutik i Västervik, Lekextra och vi 
utvecklar hela tiden vårt sortiment här i Gamleby, säger 
Margareta Carlsson som jobbar i butiken och är mamma 
till Marie.

I GALLERIAN FINNS en stor leksaksavdelning, en 
avdelning för barnkläder och en för damkläder.  
Utöver det finns även smycken, presenter och inredning. 
Sortimentet är noga utvalt och håller hög kvalitet. 

– Vi väljer noga ut vilka varumärken vi säljer hos oss. 

Många av de märken vi säljer finns bara hos oss när det 
gäller dam- och barnkläder. Våra kunder vill ha vackra, 
välsydda kläder med bra design, berättar Margareta,  
som alltid jobbat med design och textil. Bland annat  
som chef på Svenska Spetsar i Linköping och  
som hemslöjdskonsulent.

”När Mahmoud sa  
att han skulle öppna  
en leksaksaffär i 
Gamleby tänkte jag  
att det var omöjligt.  
Men jag hade fel.” 

Butiken med fokus 
på design och kvalitet
I det gamla kommunhuset i Gamleby, alldeles intill Gamleby Centrum ligger Lekstugan  
och Maries Hårvård. Men det finns mer än så i den lilla gallerian. Dam- och barnkläder, 
smycken och inredning finns också med egna avdelningar.

Margareta Carlsson jobbar 
på Lekstugan i Gamleby

Bostadsbolaget installerar brandvarnare, brandsläckare och 
brandfilt i alla sina bostäder. Du som hyresgäst ansvarar för 
att batterier fungerar samt att hålla koll på hur du ska agera 
vid en eventuell brand. 

■ SÅ ANVÄNDER DU EN BRANDSLÄCKARE:

1. Dra ur säkringen.
2. Lossa slangen.
3. Rikta munstycket mot det som brinner.
4. Sikta innan du trycker in handtaget.
5. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
6. Gå nära branden och huka dig ner.
7. Tryck in handtaget.
8. Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Bli säker på brandsäkerhet!

Scanna QR-koden 
för att läsa mer 

om brandsäkerhet.

Bostadsbladet  15



PREMIÄR 
efter årskiftet
Dubblerad storlek på vattenytan, nytt lekland för de mindre och en helt ny 
vattenrutschkana kommer vara ett sort lyft för simhallen på Bökensved. Allt går 
enligt tidsplan och projektledaren Stefan Karlsson räknar med att lämna över 
nyckeln till verksamheten vid årsskiftet.

Allt går enligt tidplan och den nya 
simhallen beräknas stå klar vid årsskiftet.Bostadsbladet  16
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■ Den nya simhallen i Västervik börjar bli färdig för en 
gemensam samordnad provning av alla tekniska system.  
Det innebär att tidsplanen håller som planerat och en 
överlämning till verksamheten kommer ske vid årsskiftet.

– Att bygga en ny simhall är ett komplext och avancerat 
projekt som kräver noga planering och samordning från start, 
förklarar Stefan Karlsson, projektledare på Bostadsbolaget.

REDAN FRÅN BÖRJAN gjordes en ordentlig prövning och 
simulering av alla moment och tänkbara risker som skulle 
kunna försena eller fördyra projektet. Det har gjort att 
projektets tidsplan har kunnat följas och att 
materialkostnaderna har hållits nere, trots ökande kostnader 
för det flesta material i hela världen.

– Man kan säga att vi byggt den nya simhallen två gånger.  
En gång i teorin och en gång i praktiken, säger Bill Fors, 
upphandlare på Bostadsbolaget.

– I projektet har vi anlitat 21 olika underleverantörer varav 
hälften är lokala. Det är ett plus att vi kunnat anlita så många 
lokala företag i projektet. Det var därför vi valde att själva vara 
projektansvariga för hela processen. Vi vill jobba lokalt så 
mycket det går och hade vi upphandlat en helhetslösning hade 
förmodligen inte lika många lokala entreprenörer varit 
delaktiga, inflikar Stefan.

DEN NYA SIMHALLEN, med den nya vattenrutschkanan  
och vattenleklandet för de lite mindre besökarna öppnar  
efter årsskiftet. Tillsammans med den befintliga simbassängen, 
hopptorn och barnbassängen blir den totala vattenytan 
dubbelt så stor som tidigare. 

– I etapp två kommer vi bland annat renovera ytskikten  
i den äldre delen, stärka upp källaren och bygga två nya 
omklädningsrum i den gamla gymlokalen vid entrén,  
berättar Stefan.  

”I projektet har vi anlitat 21 olika under-
leverantörer varav hälften är lokala.” 

Bill Fors och Stefan Karlsson.
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Sinnenas trädgård  
och nytt skyddsrum
Arbetet med att bygga det nya särskilda 
boendet Åbylund i Gamleby är i full gång sedan 
några månader tillbaka. I april fick projektet 
startbesked av Miljö- och byggnadskontoret.

■ DÄR GAMLA ÅBYSKOLAN låg är det numera en bygg-
arbetsplats. Huset är rivet och gräv- och schaktarbetet är klart. 
Nu pågår pålningsarbete för att stabilisera marken och 
grunden ska gjutas i nästa fas av bygget.

– Byggbolaget i Vetlanda vann upphandlingen vi genomförde 
för det nya särskilda boendet. De har också tagit fram alla 
ritningar och gjort alla beräkningar som krävs. Projektet är en 
totalentreprenad vilket innebär att vi enbart tillhandahåller 
arkitektritningar och den utsedda entreprenören har helhets-
ansvaret för hela byggprojektet ändå fram till slutbesiktning, 
berättar David Högström, projektledare och fastighetsingenjör 
på Bostadsbolaget.

PROJEKTET BERÄKNAS vara klart i november 2023 och efter 
det lämnas över till verksamheten som är Socialförvaltningen i 
Västerviks kommun. 

– Åbylund kommer ha totalt 52 lägenheter fördelat på två 
våningar med en stor innergård, Sinnenas trädgård, i mitten 
av huset på 400 kvadratmeter. Vi bygger även ett nytt 
skyddsrum för 120 personer i den nya fastigheten som 
ersätter det skyddsrum vi tog bort när vi rev Åbyskolan.  
När skyddsrummet inte behövs kommer lokalen vara 
träningslokal, förklarar David.

Åbylund kommer även ha solceller på taket och en särskild 
regnvattenuppsamling i form av en stor betongtank.  
Vattnet skall sedan återvinnas för användas när man spolar i 
toaletterna och på så sätt spara på dricksvatten. 

Toppmodern 
hälsocentral i Gamleby
Det pågår flera byggprojekt i Gamleby. Parallellt 
med att bygga det nya särskilda boendet 
byggs även en ny modern hälsocentral för 
Region Kalmar. 

■ – FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET för en totalentreprenad 
gick ut i början på året och Miljöbyggarna i Linköping vann 
upphandlingen. Byggtiden beräknas vara 18 månader från start. 
Hälsocentralen kommer vara klar ungefär samtidigt som det 
särskilda boendet. Eftersom det är en mindre byggnad så blir 
byggtiden något kortare, säger Casper Rosén, projektledare  
på Bostadsbolaget.

HÄLSOCENTRALEN I GAMLEBY är den första hälsocentral 
Bostadsbolaget bygger och Region Kalmar Län har varit en bra 
partner med sin breda kompetens att bygga efter särskilda 
riktlinjer som krävs för sjukvården. Varje yta i den nya 
hälsocentralen följer ett rumsprogram med detaljerade 
funktioner och innehåll.

David Högström och Casper Rosén.

AUTOMATISK SOLSKYDD
Det nya särskilda boendet i Gamleby utrustas med 
dynamiska fönster som anpassar sig genom 
mineraler och lågspänning för att dämpa solljuset in 
genom fönstren. Det gör att det blir enklare och 
effektivare att balansera inomhusklimatet.

PASSAGE FÖR TRYGGHETS- 
BOENDE & SÄRSKILT BOENDE
Trygghetsboendet och det nya särskilda boendet 
Åbylund kommer ha en gemensam matsal som man 
når genom en särskild förbindelsegång från de olika 
byggnaderna. Det innebär att de boende kan ta sig 
till måltider, rekreation och gemensamma aktiviteter 
utan att behöva gå ut.
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■ ETT TRYGGHETSBOENDE är en vanlig lägenhet som är 
anpassad för att kunna åldras i. På ett särskilt boende finns 
personal dygnet runt, det är behovsprövat och ansökan görs 
hos kommunens biståndshandläggare. 

VÅRA FYRA TRYGGHETSBOENDEN har stor tillgänglighet, 
både ute och inne. Utomhus finns bland annat hårdgjorda 
och belysta gångytor och sittplatser. Husen har automatiska 
dörröppnare och hiss. Inne i lägenheterna är det rymligare 
än normalt i badrum och kök samt kring dörrar. Köken är 
utrustade med spisvakt och i badrummen finns stödhandtag. 
Lägenheterna har också bättre ljudklass och är därför 
tystare än vanliga lägenheter.

TRYGGHETSBOENDEN FINNS PÅ Långrevsgatan, Midgård 1 
och Rosavilla i Västervik och på Västerviksvägen 6 Gamleby.

Vad är  
skillnaden på  

trygghetsboende  
och särskilt  

boende?

TRYGGHETSBOENDE 
för dig över 65 år!

För dig som är 65 år eller äldre erbjuder vi trygghetsboende.  
Det är en boendeform som gör livet enklare för äldre som vill bo  
i egen lägenhet men samtidigt ha möjlighet till aktiviteter och 
gemenskap i hyreshuset. Det är viktigt att inte blanda ihop 
trygghetsboende med särskilt boende.

”I anslutning till våra 
trygghetsboenden så finns 

våra Träffpunker som 
anordnar aktiviteter och 

erbjuder social gemenskap 
för seniorer. Aktiviteterna är 
till för alla som vill komma. 

Inte bara för de som bor  
i Bostadsbolagets 

trygghetsboenden.  
Det är bara att komma hit.”

SUSANNE STEINVALL,  

VERKSAMHETSANSVARIG TRÄFFPUNKTEN
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Lösningen publiceras på vår hemsida 
den 15 augusti 2022. Vinnarna
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.

VINN!VINN! 

KORSORD - tävla och vinn!

Skicka lösningen på korsordet 
till oss senast 7 augusti 2022. 
Vi drar tre vinnare som får varsitt 
presentkort till Västerviks Handel!

Presentkort 
värde 300 kr
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