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VDs ord:

är jag tillträdde som VD för 
Bostadsbolaget i början av 
2000-talet stod en hel del av 
bolagets lägenheter tomma. 
Då jobbade vi stenhårt för 

att öka uthyrningen genom att höja stat- 
usen på de större områdena och sälja en 
del fastigheter. Vårt arbete gav frukt, 
numera har vi stark efterfrågan på alla 
våra bostäder och vi har en hög uthyr-
ningsgrad. Eftersom omkring 15 procent 
av lägenheterna byter hyresgäst varje år 
finns det goda möjligheter att få en lägen- 
het trots att det mesta är uthyrt. Vi har 
också jobbat mycket med att förädla våra 
fastigheter – bland annat genom att göra 
dem tillgängliga med hiss och att bygga 
trygghetsboenden för äldre som vill lämna 
villalivet.

Nu är det dags för nästa steg. Den senaste 
tiden har befolkningsprognosen i Västervik 
ändrats från stillastående till positiv. Vi blir 
fler i kommunen och då behövs också fler 
bostäder. Därför har vi bestämt oss för att 
bygga omkring 150 nya hyreslägenheter i 

N

I N L E D N I N G

Västervik de kommande åren. Vi har börjat med tio 
lägenheter i förra Kvännarskolan. Vi har också hunnit 
bygga asylboendet i Ankarsrum för Migrationsverkets 
räkning och förädlat Midgård 1 till trygghetsboende.

Under 2016 planerar vi att bygga ett par 
lägenheter spridda i några av våra områden - 
totalt handlar det om 6-7 lägenheter. Under 
2017 och framåt ska vi satsa på lite större 
bostadsprojekt. Vi planerar att bygga på 
Centrumgården, på Annagården och i 
Allén vid Stadsparken men eftersom det 
kräver detaljplanändringar kommer det 
att ta lite tid. Därför börjar vi kanske 
bygga på fastigheter där kommunen 
redan lagt fast detaljplanerna.

På det här viset analyserar vi behovet 
och utvecklar hyresbostäder i Väster-
vik. Jag önskar er alla en riktigt härlig 
sommar!

alltid nya utmaningar
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Kalendarium

Torsdag 21 juli 2016
DIGGILOO
Förgyll sommaren 2016 med stor familjeshow på Bökensved. Våra hyresgäster får 
köpa ”I det gröna”-biljetter till halva priset i Bobutiken. Kostnaden lägger vi på din 
hyresavi.

Lördag 3 september 2016
Midgård 50 år
Familjefest för att fira att det är 50 år sedan sista huset i området färdigställdes.  
Senaste året har även trygghetsboende, restaurang, frisör och fotvård tillkommit. 
Massor av aktiviteter och uppträdande av bland annat tjejgruppen Timoteij.

Missa  inte “Midgårdsdagen” den 
3 september då vi firar att området 
Midgård fyller 50 år!
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Rabatt på restaurang Smak
Alla Bostadsbolagets hyresgäster har 
10% rabatt på mat (ej dryck) på res-
taurang Smak på Midgård mot 
uppvisande av rabattkort.
Har du inte fått ett rabattkort så 
kan du hämta det i vår Bobutik 
på Spötorget.

Åbyhöjden 5
Renovering av Åbyhöjden 5 kommer att påbörjas i juni och 
beräknas  vara klart i mars 2017.

Det här kortet ger dig och 
ditt sällskap 10% rabatt på 

RABATTEN GÄLLER EJ DRYCK. GILTIGT T.O.M 2016-12-31

Hyresgästföreningen 
i nya lokaler
Hyresgästföreningens kontor har flyttat in i nya lokaler på 
Varvsgatan 36.

Gästlägenhet praktiskt 
när du får gäster
Du som är hyresgäst hos oss på Bostadsbolaget har möjlighet 
att hyra våra gästlägenheter. I Västervik har vi gästlägenheter på 
Markörgatan, Midgård, Långrevsgatan, Gösta Bernhards gata 
och Nedre Norrbackagatan. I Gamleby ligger gästlägenheten på 
Åbyhöjden, i Överum på Prästgårdsgatan och i Ankarsrum på 
Tjädervägen. Kontakta Bobutiken på telefon 0490-25 72 50 om 
du vill boka en gästlägenhet.

För allas säkerhet 
och trivsel
Tänk på att 

• Saker och skräp inte får förvaras i trapphus och andra ge-
mensamhetsutrymmen. Cyklar och barnvagnar ska förvaras i 
avsedda utrymmen. Tänk på brandrisken.

• Rökning är inte tillåtet i de gemensamma utrymmena som trap-
phus, tvättstuga och förråd.  Det bästa är om man inte heller 
röker utomhus i anslutning till entrén och inte slänger fimpen på 
marken.  

• Hålla hunden kopplad. 
• Sopsortera för att vara rädd om miljön.
• Visa hänsyn till dina grannar nu när utesäsongen sätter igång.

FixarLars hjälper till
Tillsammans med kommunen tillhandahåller Bostadsbolaget 
tjänsten Fixaren som är en kostnadsfri service inrättad för att 
minska fallolyckor i hemmet. Äldre och människor med 
funktionshinder i Västerviks kommun kan få hjälp med enklare 
praktiska sysslor i hemmet för att minska risken för fallolyckor. 
FixarLars kan till exempel byta batteri i brandvarnaren, byta 
taklampor, säkra kablar vid trösklar, flytta på möbler, sätta upp 
gardiner och halksäkra mattor. Välkommen att ringa måndag-
fredag mellan 08.00 och 10.00 på telefon 0490-25 72 46 för att 
boka en tid med Fixaren Lars Boman.

Träffpunkt 
Tre Bröder 
& Midgård
Välkommen till Träffpunkt 
Tre Bröder & Midgård - en 
social träffpunkt för alla, 
gammal som ung, som har 
lust att umgås, spela spel, 
fika och äta lunch. Träff-
punkten ordnar resor, 
utflykter, pubaftnar och 
musikkvällar. Du hittar mer 
information på bostads-
bolaget.vastervik.se/
traffpunkten. 
Facebook Träffpunkt Tre 
Bröder
Tel. 0490-25 53 90.

Konst-
utställning 
Midgård
I bostadsområdet Midgård kan du gå 
på konstutställning utomhus året om. 
Här finns 16 skulpturer och väggmåln-
ingar av konstnären Jan Pol som visar 
figurer och händelser ur den fornord-
iska mytologin. Teaterskeppet ordnar konst- och teatervandring 

”från Midgård till Valhall” genom området. Är ni en hel grupp kan 
ni boka tider. Till hösten blir det vandringar för allmänheten. 
Information och bokningar via Anders på tel. 0490–25 72 74.
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Alltidredo!

Planering är en mycket viktig del i 
arbetsuppgifterna för Marcus och 
Fredrik ur servicegruppen.
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Likt scouterna står Marcus Sundell och Fredrik Nilsson redo 
att rycka ut och hjälpa Bostadsbolagets hyresgäster. Nu lät 
kanske det där lite oorganiserat men det är det inte på långa 
vägar. Schemat är planerat in i minsta detalj och effektivare 
killar får man leta efter.

två år har Marcus och Fredrik 
arbetat tillsammans som snickare i 
Bostadsbolagets servicegrupp. Ett 
jobb som bjuder på ett varierat 
schema med allt från golvläggning 

till takläggning.
– Vi trivs både med varandra, arbetsplat-

sen och arbetsuppgifterna, konstaterar 
Marcus som började sin karriär på 
Bostadsbolaget som fastighetsskötare.

Servicegruppen använder sig av ett 
program som kallas Husar för att hålla koll 
på vilka åtgärder som ska göras och vilka 
jobb som ska utföras varje dag.

– Vår chef Mats Nilsson sammanställer 
allt och delegerar ut jobben till respektive 
grupp, berättar Fredrik.

I
Bostadsbolagets servicegrupp består i 

dag av sju snickare, två kyltekniker, en 
målare och två som jobbar med före-
byggande åtgärder.

Bra arbetsplats
Bostadsbolagets fastighetsskötare är de 
som sätter Marcus och Fredrik i arbete. De 
får in felanmälningar från hyresgästerna 
och matar sedan in uppgifterna i Husar 
där Mats sedan tar hand om resten.

– Ibland kan det bli lite stressigt vid 
in- och utflyttningar då en hel del kanske 
måste åtgärdas, berättar Marcus. Men för 
det mesta flyter allt på bra. Bostads-
bolaget är en bra arbetsplats som tar väl 
hand om sin personal och det gör att vi 
orkar bita ihop även när jobben hopar sig.

Sammanhållningen verkar det inte vara 
något fel på i servicegruppen i alla fall. 
Skämten haglar under fikapausen. Men 
varje skämt och varje kommentar 
levereras med den kärlek som bara kan 
uppstå på en arbetsplats där alla trivs 
med både arbetskamrater och arbets-
uppgifter.

En dag med 
Marcus och Fredrik:

07:00 De båda snickarna har redan 
bytt om, kollat schemat och satt sig i 
bilen och beger sig ut på dagens 
första uppdrag. De styr kosan mot 
Midgård där det skall läggas golv i 
en lägenhet. Väl framme packar de 
ur bilen och beger sig in i lägen-
heten för att sparka igång arbetet.

09:00 Dags för frukost. Marcus och 
Fredrik beger sig tillbaka till de 
andra i servicegruppen för en skön 
stund i solen utanför kontoret där de 
äter sina medhavda mackor och tar 
en välbehövlig kopp kaffe.

09:30 Killarna hoppar in i bilen igen 
för att återgå till arbetet i lägenheten 
på Midgård. En del av golvet återstår 
att lägga och dessutom ser Marcus 
och Fredrik till att spika upp de lister 
som saknas för att sedan städa 
iordning efter sig och bege sig 
vidare.

13:00 Dags att fylla på med lite 
energi igen. Lunchen äter de i de 
allra flesta fall med arbetskomp-
isarna. De två borden i solen utanför 
kontoret fylls snabbt och diskussion-
erna runt matbordet handlar om allt 
från sport till de senaste tv-program-
men.

13:30 Åter igen dags att packa bilen 
full med utrustning för att bege sig 
ut på nästa jobb. Den här gången 
rullar bilen mot skolan i Ankarsrum 
där eleverna ska få nya klädkrokar. 
Marcus och Fredrik passar även på 
att laga ett par skåp i skolan när de 
ändå är på plats och avslutar 
besöket med att stämma av med 
vaktmästaren om framtida åtgärder 
och underhåll.

15:45 Tillbaka på kontoret för att 
göra en sista koll på morgondagens 
schema och förbereda det som kan 
förberedas så att allt ska flyta på så 
bra som möjligt.

16:00 Marcus och Fredrik stämplar 
ut och beger sig hemåt för lite vila 
och rekreation. I morgon bär det av 
igen!

Marcus Sundell

Vi trivs både med 
varandra, arbets-

platsen och arbets-
uppgifterna.

En välbehövlig kaffepaus.

Golvläggning står bl.a. 
på programmet för 
dagen.
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Frågor, funderingar, kontrakt och kaffe. I Bostadsbolagets bostads-
butik finns både valmöjligheter och ett hjärtligt välkomnande.

– Det är kul om våra hyresgäster tittar in och säger hej, menar 
Conny Karlsson. Då får ju både de och vi ett ansikte på den man 
talat med i telefon.

ladda ned appen 
till din mobil eller 
platta!
appen är gratis och finns att 
ladda ned både från app store 
och Google play, beroende på 
vilken telefon du har. sök på 
Bostadsbolaget Västervik så 
hittar du appen.

ÖKAD SERVICE 
I VÅR EGNA APP

till BoButiken! 
Vä lkommen in



B O B U T I K E N

Smarta funktioner!
Appen är fylld med smarta och enkla 
funktioner. Bl.a. kan du, om du redan är 
hyresgäst, se avtal och avier och göra 
en felanmälan om något behöver 
åtgärdas i din bostad.

Enkelt att söka lägenhet!
I appen kan du snabbt o enkelt söka efter lediga 
lägenheter. Och hittar du någon som du är 
intresserad av, så kan du också direkt göra en 
intresseanmälan.

7

ad gäller egentligen när det 
kommer till andrahandskon-
trakt, bostadsköer och andra 
frågor som rör din bostad? 
Ulla-Britt, Conny och Catrin 

har de allra flesta svaren.
– Att hyra ut i andra hand är något som 

har ökat den senaste tiden, menar Catrin 
Nilsson. Men det är en del att tänka på 
innan man hyr ut sin lägenhet och det kan 
löna sig att ta reda på reglerna innan det 
är för sent.

Det finns en del kriterier som ska 
uppfyllas för att du ska kunna hyra ut din 
lägenhet i andra hand. Det får till exempel 
endast ske om du ska studera, prova på 
annat jobb på annan ort eller kanske 
prov-bo med en framtida sambo. 
Uthyrningen får ske max ett år och en 
uppföljning görs efter halva tiden.

– Självklart måste vi också godkänna 
den nya hyresgästen, berättar Ulla-Britt 
Eek. Där gäller samma regler som när vi 
tecknar förstahandskontrakt.

Värt att notera är också att den som hyr 
ut sin lägenhet har fullt ansvar när det 
gäller obetalda hyror, skadegörelse och 
störningar.

Köpoäng
I Västerviks kommun är det ganska högt 
tryck på hyresrätter just nu. Det betyder 

V
att Bostadsbolaget har en kö dit du kan 
anmäla dig både på hemsidan, direkt i 
BoButiken, eller med hjälp av den nya 
appen.

– Från första dagen du anmäler dig 
börjar du skrapa ihop köpoäng, berättar 
Catrin. Ett poäng per dag och sen 
används poängen när det väl dyker upp 
en ledig lägenhet som passar dig. Flest 
poäng är lika med först i kön helt enkelt.

Köpoängen du samlat ihop nollställs 
sedan när du tecknar hyreskontraktet.

Betalningsförmågan är något av det 
viktigaste när Bostadsbolaget ska granska 
en blivande hyresgäst.

– Det gäller att ha en stadig inkomst, 
menar Ulla-Britt. Antingen lön, studielån 
eller någon annan inkomst som garanterar 
att hyran kan betalas.

– Vi får enligt vår uthyrningspolicy inte 
teckna kontrakt med någon som till 
exempel har tidigare hyresskulder eller 
betalningsanmärkningar, säger Conny.

Vill du veta mer så besök Bostadsbo-
lagets hemsida och se Mina Sidor eller 
använd appen som du kan ladda ner till 
din smarta telefon eller läsplatta. Och du 
är mer än välkommen att titta in till Catrin, 
Conny och Ulla-Britt… kaffet är färdigt!

Hyreshöjning
Vid den senaste förhandlingen mellan 
Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen 
enades man om en hyreshöjning på 0,6 %. 
Det avtalet gäller under 2016 och 2017 
och betyder att en normal trerumslägen-
het ökar med cirka 30 - 40 kronor i 
månaden.

Det finns flera kriterier 
kring andrahands-
uthyrning förklarar 
Ulla-Britt.

Catrin, Ulla-Britt och 
Conny på BoButiken.

LaDDa nED Vår

app
NYHET!
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Nya fräscha Båtsmansstugor 

enoveringen av Båtmans-
stugorna är dock inte riktigt 
klar än.

– Vi fortsätter med det 
sista arbetet efter sommaren, 

berättar Bostadsbolagets lokalansvarige 
Jonas Ålstam. Nu har fokus legat på att få 
café, duschar och toaletter färdiga till 
säsongen.

Det var 2009 som det kommunala 
aktiebolaget TjustFastigheter AB tog över 
Båtsmansstugorna. 500 kvadratmeter 
fördelade på elva hus och en sammanlagd 
tomt på nära 2000 kvadratmeter. I dag 
bedrivs här servering och vandrarhem. 
Sex av stugorna rymmer två till sex 
personer och ett eget litet pentry. 
Gemensam dusch och WC finns i en 
intilliggande byggnad. Totalt 17 bäddar. I 
en av stugorna bedrivs servering. 

– Vi kommer att satsa på enkla, fräscha 
maträtter och en miljö som förhoppnings-
vis inte bara lockar turister utan även 
bofasta, menar Cristopher Linde som 
tillsammans med syrran Ia ska driva 
verksamheten.

Även det traditionella midsommarfiran-
det är något som syskonen Linde värnar 
om.

– Det finns självklart med i planerna och 
vi har även en hel del andra kul över-
raskningar i framtiden. Bland annat ett 
orangeri som ska bidra till att förlänga 
säsongen.

Väl förvaltat
Båtsmansstugorna är K-märkta vilket 
medför en hel del hänsynstagande när 
man ska renovera.

– Det gäller att vi håller oss efter 
Länsstyrelsens regler, menar Ålstam. På 
så sätt renoverar vi rätt och bevarar de 
vackra stugorna i ursprungsskick till 
kommande generationer.

Den senaste renoveringen började 2010 
med det stora köket, där efter har 
renoveringen skett i etapper och kommer 

R

att pågå ytterligare ett par år. Jonas 
Ålstam räknar med att trycket på 
uthyrningen under sommarmånaderna 
kommer att bli hårt.

– Vi har så mycket evenemang på gång i 
Västervik till sommaren att jag inte tror 
det kommer bli några problem överhuvud- 
taget med att få fullbelagt. Titta bara på 

Sedan mitten av 1700-talet 
har de prytt sin plats. Först 
som bostäder åt båtsmän, 
senare åt brandsoldater och 
så långt som fram till 
1960-talet användes Båts-
mansstugorna som bostäder.
Nu har de fått en rejäl genom- 
gång och en ny arrendator.

Restaurerat med känsla.

Cristopher Linde
och systern Ia

ska nu driva de 
klassiska Båtmans-

stugorna vidare.

Cristopher Linde

en sådan tillställning som Visfestivalen 
som lockar besökare från när och fjärran.

Med en del resurser, kunniga hantverk-
are och en smula respekt så har TjustFas-

tigheter AB förvaltat  arvet väl efter de 
gamla båtsmännen och vi hoppas att 
stugorna ska kunna stå kvar där i all 
evighet.

Vi har en hel del kul överraskningar i fram-
tiden. Bland annat ett  orangeri som ska 

bidra till att förlänga säsongen  



9

I början av sommaren  sätter Bostads-
bolaget igång med att bygga om två hus 
på Långrevsgatan.

– Vi har tömt två hus där och sätter snart 
igång med etapp ett som kommer att 
innebära ett nytt så kallat särskilt boende, 
berättar Susanne. Därefter kommer etapp 
två att sätta igång, ett trygghetsboende 
som tillsammans med det särskilda 
boendet ska byggas ihop med det 
boende som går under namnet Korallen.

Den nya byggnationen kommer också 
att skapa en atriumgård med bland annat 
kök och matsal mellan de tre husen och 
ger de boende möjligheten att även i det 
värsta av regnväder ta sig torrskodda från 
den ena änden till den andra. 

Fler trygghetsboenden
Bostadsbolagets planer stoppar dock inte 
med ombyggnationen på Långrevsgatan.

– Ska vi uppfylla våra åtaganden så 
måste vi blicka framåt, menar Susanne. Vi 
tittar nu bland annat också på att bygga 

nya lägenheter på både Sondenburgs-
gatan och Centrumgården.

Även i Gamleby planeras det för fullt. 
Där kommer det att bli både trygghets-
boende och särskilt boende i anslutning 
till den nya hälsocentralen där den 
nuvarande Åbyskolan ligger.

Bostadsbolaget i Västervik 
sätter full fart mot fram-
tiden. Nya byggen, ombygg-
nationer och renoveringar. 
Inte en lugn stund med 
andra ord!

– Vi har fått ett uppdrag av 
kommunledningen att under 
en femårsperiod bygga 150 
nya lägenheter, berättar 
Susanne Hamilton.

enligt nya byggplaner 

De gamla skolbyggnaderna är indelade 
i fem olika hus och var från början alltså 
avsedda att byggas om från skola till 
kedjehus. Nu har arbetet pågått ett tag 
och ett slut på bygget kan skönjas.

– Det kommer att bli ett fantastiskt 

boende, menar Susanne. Tio lägenheter 
på mellan 65 och 93 kvadratmeter 
utrustade med både torktumlare, 
tvättmaskin och ett modernt kök med 
diskmaskin.

Uppdelningen av lägenheterna blir tre 

Arbetet med att renovera och bygga om den gamla Kvännar-
skolan fortsätter och börjar nu närma sig slutet.

– Vi räknar med att allt står färdigt för inflyttning i november, 
berättar Bostadsbolagets Susanne Hamilton.

Det går framåt för Kvännarskolan 
stycken 4:or, fem stycken 3:or och 
slutligen två stycken med två rum och kök.

– I suterrängplanet blir det en del 
gemensamhetsutrymmen så som 
grovtvättstuga, cykelrum, förråd och 
hobbyrum, berättar Susanne. Dessutom 
bygger vi tio garage och en gemensam 
uteplats med grill.

Så från en byggnad för kunskap och lek 
till ett nytt, fräscht och modernt boende 
med alla bekvämligheter man kan tänka 
sig. Är du intresserad, kontakta BoButiken.

150 nya lägenheter 

Susanne Hamilton

Ska vi uppfylla
våra åtaganden

så måste vi 
blicka framåt  

Susanne Hamilton 
överblickar en av 

skisserna.

Om- och nybygg-
nation på Långrevs-
gatan.

N Y H E T E R
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Ulrikas Gotland - äta, njuta, leva
Ulrika Davidsson
Stifta bekantskap med några av 
Gotlands många lokala matprodu-
center och handlare och författa-
rens egna smultronställen. Boken 
innehåller en mängd kreativa, 
spännande recept - allt från 
somriga frukostar och bufféer, 
lammgrillning och fiskrätter till 
perfekta recept för strandpick-
nicken, förrätter och snacks liksom 
goda bröd och smarriga desserter. 

Grilla vego
Paul Svensson
Grilla utan kött - går det? Javisst! 
Kocken Paul Svensson, den 
vegetariska matens förespråkare, 
tar dig här med i den gröna 
grillvärlden med allt från varma, 
härliga sallader till grillade 
efterrätter. Du får också lära dig hur 
grillen fungerar på bästa sätt, 
vilken utrustning, vilket bränsle och 
vilka grilltekniker du behöver.

Mat som gör gott 
- vardag med Tareq Taylor
Tareq Taylor
För att leva ett långt och friskt liv är 
maten, och framför allt vardags-
maten, en viktig nyckel. Och om 
man frågar Tareq Taylor så ska 
maten inte bara vara nyttig utan 
den måste också vara god! För 
honom står njutningen likaväl som 
nyttigheten i fokus. Med hans hjälp 
är det lätt att laga läcker hälso- 
sam mat som fungerar i vardagen.

Boktips
Malin Walls

Läs och inspireras av rejäla råvaror, 
nyttigheter och smarriga efterrätter!
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1 dl rundkornigt ris, 2 dl vatten, 1 krm salt, 5 dl + 3,5 dl 
mjölk, 1.5 dl sötmandel, 2 ägg, grädde 1.5 dl, 1 msk 
vetemjöl, 0.5 gr saffran , smör till ugnsformen.

gör så här: koka ris, vatten och salt i en kastrull ca 
10 minuter under lock. tillsätt mjölk och låt gröten 
sjuda på mycket svag värme under lock i ca 45 
minuter (passa så att mjölken inte kokar över). låt 
gröten svalna något. skålla mandel, låt svalna. Pressa 
ut mandeln ur sitt skal och finhacka. sätt ugnen på 
200°C. smörj en ugnssäker form med hög kant. Vispa 
ihop mjölk, grädde och ägg. blanda detta med gröt, 
mandel, vetemjöl och saffran. Häll smeten i formen.
grädda saffranspannkakaen i ugnen i nedre delen av 
ugnen i ca 30 minuter. servera med grädde och 
salmbärssylt.

Gotländska
saffrans-
pannkakor

RECEPT, 8 BITAR



G A M L E B Y
Markus, Kim och Örjan har förstärkt 
personalstyrkan i Gamleby.
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klockan är sju på  
morgonen och Kim, Markus 
och Örjan samlas på 
kontoret på Västerviksvä-
gen 12 i Gamleby centrum. 

En snabb kopp kaffe och en koll på 
dagens uppgifter, sen bär det iväg.

– Mitt anteckningsblock och en telefon 
är nog de viktigaste arbetsredskapen, 
säger Örjan Ljung och skrattar. Med hjälp 
av dem kan jag hålla koll på allt som ska 
göras varje dag.

För de tre fastighetsskötarna så är 
ingen arbetsdag den andra lik.

– Det är ett otroligt varierande jobb, 
menar Kim Pettersson. Mycket beroende 
på vilken årstid det är så klart.

Socialt
Klippa gräs, rensa rabatter, ansa buskar 
och häckar hör sommaren till. När vintern 
sedan gör sitt intåg plockas halkbekämp-

K

Kim Pettersson

ningsmedel och snöskyfflar fram för att 
röja snö. Men det är just det där med 
variationen som gör att killarna trivs bra 
med sina jobb. Och så den sociala biten 
förstås.

– Det är ett socialt jobb där vi hela tiden 
träffar människor och hjälper dem med 
problem som uppstått kring deras 
boende, berättar Markus Sjöstrand som 
snart firar ett år på Bostadsbolaget.

Kim är den av den nyanställda trojkan 
som varit längst på jobbet.

– Jag har varit här i två år nu och kan väl 
knappt räknas som ny längre, säger han 
och skrattar.

Örjan är den som är mest grön än så 
länge och började som fastighetsskötare i 
november i fjol.

Men att de trivs med sina jobb råder 
det ingen tvekan om. Och att de fungerar 
som hjältar i vardagen kan nog varenda 
hyresgäst skriva under på.

Namn: 
Kim Pettersson.
Ålder: 24.
Familj: nej.
Drömsemester: 
en resa till 
Magaluf.

Namn:  
Markus Sjöstrand.
Ålder: 26.
Familj: en hund.
Drömsemester: 
ut och fiska så 
mycket som 
möjligt. 

Namn: 
Örjan Ljung.
Ålder: 47.
Familj: fru och 
två tonårsbarn.
Drömsemester: 
ta med familjen 
till Hawaii.

Det här är vi:

alltid på språng och alltid till din tjänst. 
Fastighetsskötarna hos Bostadsbolaget i 
Gamleby är verkligen hjältar i vardagen. 

Nu har personalstyrkan fått tre nya med-
lemmar som även de står till din tjänst 

och drar sitt strå till stacken. 

Gamlebys
hjältar 

Det är ett otroligt varierande jobb. 
Mycket beroende på vilken 

årstid det är så klart.



Spötorget 1 | Box 502 | 593 25 Västervik

Telefon 0490-25 72 00

Hemsida bostadsbolaget.vastervik.se

E-post bostadsbolaget@vastervik.se

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

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

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

Ansvarig utgivare
Susanne Hamilton

Idé, produktion & design
LindströmRömbo Reklambyrå 

www.lindstromrombo.se

Foto
Fredérick Lindström m.fl.

Texter
Annelie Wredberg, Jonas Frykman m.fl.

Tryck
Lenanders Grafiska, Kalmar

Skicka lösningen på korsordet till oss 
senast 19 augusti 2016. Vi drar tre 
vinnare som får två biobiljetter var.

Skickas till:
Bostadsbolaget, Box 502,
593 25 Västervik
E-posta till:
bostadsbolaget@vastervik.se

Namn

Adress

Lösningen publiceras på vår hemsida 
den 23 augusti 2016. Vinnarna
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren.
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