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Tryggt boende hela livet

P

ersonlighet är ett viktigt
ledord för alla oss som jobbar
på Bostadsbolaget – personligt
boende med personlig service.
Vi har studentbostäder,
radhusliknande boende, trygghetsboende,
små lägenheter, stora lägenheter, lägenheter i stora bostadsområden och
lägenheter i mindre hus. Vi har boende för
alla personligheter och olika åldrar. Våra
fastighetsskötare har sin bas ute i
bostadsområdena för att skapa trivsel och
trygghet och för att ge personlig service.
Vi är lyhörda för era åsikter och gör därför
regelbundna kundundersökningar. På så
vis får vi veta vad ni tycker om oss och om
ert boende och får en möjlighet att
utvecklas och förbättras. Inne i tidningen
kan du läsa mer om hur vi arbetar med
resultaten från våra kundundersökningar.
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Vi har förstått att trygghetsboende är en boendeform som
efterfrågas av många. Vi är stolta över att berätta att vi i
oktober invigde Västerviks första trygghetsboende på
Rosavilla. I det här numret kan du läsa om trygghetsboende
och om hur Yngve och Berit Strand trivs i sin nya lägenhet.
Den här mörka årstiden laddar jag mina batterier med
jakt. Jag njuter av att jaga tillsammans med min hund
och att ta vara på bytet, tillaga det och avnjuta en god
middag sätter en extra krydda på tillvaron. Du
kanske hellre tänder ljus och kryper upp i soffan
med en god bok? Då ska du passa på att läsa
Malin Walls boktips.
Om du vill ge familjen en musik- eller teaterupplevelse i julklapp så kan jag tipsa om att vi
erbjuder våra hyresgäster biljetter till Diggiloo
och Västerviksrevyn till specialpris.

Sven-Åke Lindberg
VD

Diggiloo 2015

–Sommarens stora familjeshow
med humor, rock, schlager och pop!
Erbjudande till Bostadsbolagets hyresgäster att köpa ”I det gröna-biljetter till
Diggiloo 2015 för endast 200kr (ordinariepris är 395 kr). Biljetten ger inträde för en
vuxen och två barn under 14 år och innebär plats på gräsmattan, så ta med egen
stol eller filt och picknickkorg. Köp biljetterna i vår Bobutik på Spötorget från den 15
december. Kostnaden för biljetterna lägger vi på din hyresavi.
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Bredbandsbolaget

– ny leverantör av tv- och bredbandstjänst
Under december kommer det ske ett byte av tjänsteleverantör
från Tele2 till Bredbandsbolaget. TV, bredband och telefoni
från Bredbandsbolaget 0770-777 000, bredbandsbolaget.se.

Trohetsrabatt
Till dig som har bott hos Bostadsbolaget längre än 10 år lämnar vi
en trohetsrabatt. Rabatten kommer att dras på din januarihyra 2015.
Hur stor rabatten blir ser du här:
Boendetid
10 – 14 år
15 – 19 år
20 - 24 år
25 ->

Hallå
där!

NOTISER

Rabatt
10%
15 %
20 %
40 %

Nyårsrevy 2015
Vi erbjuder våra hyresgäster att gå
på Nyårsrevy till ett rabatterat pris.
Köp Presentkort i Bobutiken för 200
kr som inlöses hos Direkten på
Storgatan 19 mot en revybiljett
värde 295 kr. Välkommen in i
Bobutiken på spötorget och köp
presentkort. Kostnaden drar vi av
på din hyresavi.

Prästgårdshöjden rivs
Den brandskadade fastigheten
Prästgårdshöjden 5 kommer att
rivas. Ingen återuppbyggnad
kommer att ske.

Glöm inte byta batterier
i brandvarnaren
Kom ihåg att byta batterier i dina
brandvarnare en gång om året. Ett
tips är att alltid byta batterier vid
adventstid varje år. Behöver du hjälp
med att byta batterier så kontakta din
fastighetsskötare eller Fixar Lars.

Åbyhöjden 4
renoverat
Nu är alla lägenheter på
Åbyhöjden 4 nyrenoverade efter
de förslag som vi fick in på
seniordagen i Gamleby. Alla
lägenheterna är renoverade
med lite extra standard än
normalt.

Arne Meijer
Arne Meijer Västerviks egen revypappa som
är aktuell med nyårsrevyn Det blev 21 oxå.
Kommer årets revy att bli lika populär som
förra årets?
Vi hoppas givetvis att årets revy får den största
publik som vi någonsin haft. Vi håller en hög
kvalitet och vill hela tiden bli bättre. Det fick vi ett
kvitto på med vinsten i Revy-SM 2014 med
sången ”En dans med Alice”, som var en hyllning
till västerviksflickan Alice Babs. Dessutom har vi
två nya ansikten i år, nämligen Camilla Lundgren
och Irene Binnefors som vi hälsar välkomna i
gänget.
Har det varit lätt att hitta uppslag till årets revy?
Vi inom Västerviksrevyn är väldigt glada för alla
fina uppslag som kommer oss tillhanda, tack vare
de små eller stora fadäser, medvetet eller
omedvetet, som styrande i Västervik har gjort. Så
har även skett inför årets revy.
Kan du avslöja något inslag?
Givetvis kommer vi att behandla Gotlandstrafiken
och Slottsholmen. Ett intressant ämne är även
Lysingsbadet med dess äventyrsbad, som blev ett
helt annat äventyr än det avsedda. Dessutom har
hela Västervik under året blivit uppgrävt på grund
av fiber.
Det är den 21:a nyårsrevyn som du är med på, är
du ändå nervös inför en föreställning?
Nervositeten stiger varje år. Den som säger att
erfarenheten dämpar nervositeten har fel. Den
allra värsta föreställningen är premiären.
Har det hänt någon fadäs under en föreställning?
Visst har det hänt att någon tappat texten eller
kommit in i felaktig klädsel. Vi i revygänget ser
alltid till att publiken inte märker något.
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R Ö DA KO R S E T – K U PA N

Kö till Kupan
Ger en miljon kronor
till hjälpbehövande

4

varje dag

R Ö DA KO R S E T – K U PA N

Visst kan det vara lite rörigt och
stressigt ibland, men vårt jobb ger
en oerhört glädje. Man går med
glädje till jobbet varje dag
Eva Zettergren

Här är butiken som har kö redan vid öppningen – varje dag!
En önskedröm för många handlare, men för Kupan i Västervik är
det dagens sanning.
– Folk vet att vi ställer ut nya saker varje dag, och många är ute
efter fynd eller bara en rolig pryl, berättar Eva Zettergren.

H

on är den stora organisatören och arbetsmyran
på stans mesta prylbutik.
Kupan är Röda korsavdelningens stora flaggskepp
och en stor välgörare både på hemmaplan
och ute bland hjälpbehövande i världen.
– Vi ger bidrag på runt en miljon kronor
varje år, säger hon.
Det är morgon och timmarna före det
att portarna slås upp. Här
råder en febril verksamhet.
Ute på lagret står massvis
med färdigpackade säckar
som snart ska fraktas ut till
kyrkans hjälpverksamhet för
de asylsökande vid Lysingsbadet.
Och inne i lokalen jobbar
runt 25 personer med en mängd olika
arbetsuppgifter. Det är möjligt genom
samarbetet med arbetsförmedlingen och
andra myndigheter.
– Vi får beröm för att vi har det så fräscht
och fint, det luktar inte gammal källare här.
Våra medarbetare gör ett jättebra jobb.

Några jobbar med böckerna, en del
sköter sorteringen och andra tvättar och
packar, eller jobbar med prismärkning. Till
det kommer kassan och en person som
kontroller alla inkomna eldrivna saker.
Hit kommer också en del ideellt
arbetande människor.
– En gång i veckan kommer vår kära
arbetsgrupp, som stickar och virkar, bland
annat till babypaketen som vi skänker till

fyra-fem rundor varje dag. Den som vill
skänka varor måste ringa en vecka i förväg
för att man ska hinna med.
– Visst kan det vara lite rörigt och
stressigt ibland, men vårt jobb ger en
oerhört glädje. Man går med glädje till
jobbet varje dag, säger Eva.
Varje dag kommer upp mot 200
besökare.
– Alla vet vad vi håller på med, att vi
plockar fram allt som kommit
in under föregående dag.
Våra stammisar har jättekoll.
Det händer att det görs
fynd, inte minst keramik och
teakmöbler från 60-, och
70-talen har stor efterfrågan.
Ingegerd Hagman är vice
ordförande i Västervikskretsen av Röda korset.
– Kupan är jätteviktig för oss och gör att
vi kan hjälpa så många behövande. Det jag
skulle önska är att vi fick in fler unga
frivilligt arbetande. Vår verksamhet ger så
oerhört mycket i relationerna med andra
människor.

Vi får beröm för att vi har det så
fräscht och fint, det luktar inte
gammal källare här. Våra medarbetare gör ett jättebra jobb.
Eva Zettergren

BB här i Västervik samt till lotterier.
Claes Zettergren ansvarar för transporterna, själva nerven i verksamheten.
– Vi samlar upp möbler och saker som vi
sedan omsätter i verksamheten.
Han har två medarbetare som går efter
ett tufft körschema. Det brukar bli
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T RYG G H E TS B O E N D E

Trygghetsboende
med plats för motorcykel
80 och 81 i en 82:a

Yngve och Berit Strand valde det nybyggda trygghetsboendet på Rosavilla.
– Det har vi inte ångrat, här är lugnt i ett trevligt område
nära centrum.

P

aret har bott här sedan slutet
av september. Senast bodde
de i en tvåa på Jurastigen.
Yngve är 81 år och har ett
långt arbetsliv som anläggningschef på SlipNaxos och Berit, som
nyligen fyllde 80, har nog många stött på
som sjuksyrra på Stegeholmshälsan.
Nu har de en trea på 82 kvm. En l ljus
och luftig lägenhet på nedre plan. Med
hög standard och extra stora utrymmen i
bad och kök.
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-Ett trevligt boende i ett trevligt område.
Det är nära till stan och nära till service. Om
vi vill går vi och äter i restaurangen, vi
behöver inte säga till i förväg. Vi ser det som
en vanlig hyreslägenhet men med möjlighet
att lägga till service om man så vill. Vi har
inte bundit oss på något sätt.
Yngve pekar också på att det finns
restaurang, hårfrisörska och fotvård i
området.
-Vi äter i restaurangen på söndagarna.
Normalt lagar vi mat själva.

Snart får de också tillgång till en
nybyggd carport, som ger plats för bilen,
en Golf kombi. Och i förrådsbyggnaden
precis utanför uteplatsen står Yngves två
motorcyklar, en Kawasaki och en Suzuki.
-Vi är ute och åker ibland, lite kortare
turer. Det är vår rollator, säger Yngve med
ett brett leende.
Hyran ligger på 8500 kr,
-Det är rätt mycket men vi tycker det är
värt pengarna.

T RYG G H E TS B O E N D E

Rosavillas
konstverk
K-G Pettersson har utsmyckat
trapphus med sin konst Rosavilla.
På uteplatsen finns även denna
skulptur som avtäcktes vid
invigningen av Trygghetsboendet på Rosavilla.

Stor efterfrågan
Så fungerar det
på trygghetsboende på Rosavilla på
trygghetsboende

Rosavilla är det första trygghetsboendet i Västerviks kommun,
men kommer att följas av flera. Den första etappen på Midgård
med fyra trappuppgångar och 39 lägenheter blir klara i april
nästa år.
– Efterfrågan på trygghetsboende är mycket stort. Vi hade 250
sökande till Rosavilla, säger marknadschef Susanne Hamilton på
Bostadsbolaget.
Hon berättar att det planeras ett nytt trygghetsboende med 15
lägenheter och ett särskilt boende (serviceboende) med 30
lägenheter i anslutning till Korallen på Långrevsgatan, som
därmed byggs ut. Dessa lägenheter är planerade till 2017-2018.
– Eventuellt kan en inglasning av gården komma ifråga, säger
Susanne.
Även i Gamleby planeras för ett trygghetsboende och ett
särskilt boende där Åbyskolan ligger idag.
-Det är klokt att bygga de bägge boendeformerna samtidigt.
Då finns personalen redan där och de trygghetsboende kan
använda gemensamma faciliteter.

Trygghetsboende är avsett för äldre som klarar sig själva, men
som vill ha extra trygghet och bekvämlighet. Minst en person
måste ha fyllt 70 år.
Trygghetsboende ska inte sammanblandas med serviceboende.
De som vill ha extra behovsprövad hjälp, exempelvis hemtjänst, får
själva ta kontakt med kommunens äldreomsorg.
På Rosavilla finns 26 lägenheter, 21 tvåor på mellan 60 och 78
kvm fem treor på mellan 80 och 97 kvm. De är belägna i två
våningar plus vind ovanpå det befintliga serviceboendet.
Tillgängligheten är ledordet. Både inne och ute.
Lägenheterna är mer ljudisolerade än normalt med extra rymliga
badrum och kök, samt bredare dörrar.
Utomhus finns hårda och belysta gångytor och sittplatser vid de
tre entréerna, som har automatiska dörröppnare. Hiss finns i huset.
Hyrorna ligger från 6777 kronor upp till 9556 för den största
lägenheten.

Kalendarium
Västerviksrevyn 2015
Flera föreställningar i januari.
Diggiloo
Torsdag 16 juli 2015
Häng med på stor familjeshow på
Bökensved. Våra hyresgäster kan köpa
”I det gröna”- biljetter för halva priset i
Bobutiken.

Terranovadagen
söndag 6 september 2015
Stor familjefest vid fältet på Markörgatan.
Massor av aktiviteter och uppträdanden.
Kul på Gården på Viborg
September 2015
Vi grillar och fikar och ordnar
tipspromenad och andra aktiviteter
för stora och små.

Midvinter på Midgård
December 2015
Kul på gården i vintertappning. Vi
bjuder på korv och glögg och roar
med uppträdanden.
”Aktiviteter på gården”
Under året planerar vi även för
aktiviteter i Johannesdal, Överum,
Ankarsrum och på Rosavilla. Vi
kommer att informera om datum på
trapphusinfon och på hemsidan.
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RÅDHUSET

Polishjälmar

Komplicerad ombyggnad
blir klar i april nästa år

fynd vid Rådhuset

Ombyggnaden av det 221 år gamla Rådhuset i Västervik är det
känsligaste och mest komplicerade jobb som Joakim Svensson
varit med om. Ett byggnadsminne som man inte får göra vad
som helst med.

S

om projektledare på
Bostadsbolaget är det han
som ansvarar för att bygget
står klart den sista april då
Västervik Framåt och Turistbyrån flyttar in.
Rådhuset kommer efter sin ansiktslyftning att bli en stolthet för staden. När
Joakim vandrar runt i byggröran under det
känsliga rivningsskedet får han en tanke
på arkitekten som skapade huset.
-Intressant att se vilka byggmetoder de
använt, exempelvis hur bjälklagen är
konstruerade. Det är mycket som skiljer i
material och annat, men det är ett rejält
bygge där vi kan behålla stora delar
intakta.
Byggmetoden med matjord och sten i
golvbjälklaget har dock gjort att vissa
delar är rötskadade och måste bytas ut.
Joakim Svensson berättar också om
överraskningar när rivningsarbetena
startade i oktober.
-Vi har hittat ett par gamla polishjälmar,
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som av någon anledning låg nedgrävda i
bjälklaget, säger han.
En av hjälmarna sitter fast i en tegelsten,
också det gjorde byggjobbarna konfunderade. Intressanta objekt för Länsmuseet
som följer jobbet med största intresse.
Det gamla betongförrådet på vinden
bär också på hemligheter. Dörren ska
under renoveringen öppnas och då
kommer det att visa sig vad som finns
därinne. Förmodligen en mängd ritningar
eftersom stadsingenjörskontoret fanns i
lokalen i början av 1900-talet.
Ombyggnaden är komplicerad på
många sätt. Väggarna får inte rivas hur
som helst. Särskilda krav ställs på hålen för
installationer, på färgsättning och
ytskikten på golven. Allt övervakas och
bestäms i slutänden av länsstyrelsen.
Ett problem var installation av en hiss.
Det gamla lodschaktet till urverket visade
sig bli räddningen. Det kunde breddas, en
lösning som också länsstyrelsen godtog.
På så sätt räddades också tillgängligheten

på de övre våningarna med rådhussalen i
mittenplanet och nya kontorsutrymmen
högst upp.
Därmed får också allmänheten tillgång
till rådhussalen som kan hyras för konferenser och andra tillställningar. På bägge
sidor av salen blir det kontor för Västervik
Framåt.
På det nedre planet ska alltså Turistbyrån flytta in för gott. Där har det tidigare
gjorts stora ändringar och är därmed lite
enklare att renovera. Stentrappan utanför
blir lite större och entrén ska göras mer
välkomnande där besökarna leds in
genom en passage rakt genom rådhuset.
Det kommer även att bli en ramp så att
rörelsehindrade lätt kan ta sig in i byggnaden.
Joakim Svensson berättar om ett fint
samarbete med länsmuseet och länsstyrelsen för att komma fram till godtagbara antikvariska lösningar. Det gäller inte
minst ventilationssystemet som kräver nya
kanaler.

BOKTIPS

Bostadsbladet bad Malin Wall, som driver Erik
Hultgrens bokhandel i Västervik, att plocka fram
de bästa böckerna för vinterns lässtunder.
FÖR BARN OCH UNGA

Malin Wall tipsar om
vinterns hetaste

Boktips

FÖR VUXNA

Och nu så vill jag sjunga
Astrid Lindgren
En fantastisk bok till alla små barn
som gillar sjunga, I denna bok hittar
du 30 samlade sånger om Pippi
Långstrump, Emil, Ida och flera
andra av Astrids välkända och
älskade karaktärer. Text, bild och
noter med ackordanalyser finns i
boken och alla melodierna finns i
den digitala spelaren som följer med.
Mamma mu simmar
Jujja Wieslander och Sven Nordqvist
Äntligen är dom tillbaka igen
Mamma mu och kråkan. Härlig saga
för de lite mindre barnen. Den här
gången har Mamma mu varit i
badhuset, och tagit märke. Guldfisken!

Under vintergatans alla stjärnor
Camilla Davidsson
Detta är en riktigt fin debut roman som
handlar om en människas yttre och inre
resa. Emma som har ett statusjobb och
en karriär som hon inte riktigt trivs med.
Hårt arbete, sena kvällar och ett stressigt
liv gör att hon tar beslutet att säga upp
sig och flytta till London för att umgås
med sin nyfunna kärlek.

Minecraft
Mojang
Handböcker för det otroligt populära
spelet Minecraft. Nybörjarens
handbok innehåller allt du behöver
veta för att överleva dina första
dagar. Här får du de bästa tipsen för
att skapa ett hem, du får lära dig hur
du bygger din rustning och vapen för
att försvara dig.

Det hänger en ängel ensam i skogen
Samuel Bjork
Detta är en gastkramande thriller som
utspelar sig i Norge. En liten flicka
hittas livlös hängande i ett träd i
skogen, hon har en ryggsäck på ryggen
och en lapp runt halsen. Oslopolisen
sätter ihop ett team med sina bästa
utredare. Mycket pekar på att mördaren
kommer att slå till igen och snart går
det upp för utredarna att de själva blivit
en bricka i mördarens cyniska dödsspel.

Pax Nidstången
Åsa Larsson och Ingela Korsell
Spännande läsning som riktar sig till
barn mellan 9 -12 år. Boken är en del
av serien PAX som är ett actionfyllt
drama om magi som utspelar sig mitt
i dagens Mariefred. Onda krafter
försöker erövra det hemliga, magiska
biblioteket som funnits under kyrkan i
hundratals år.

Omgiven av idioter
Thomas Eriksson
En del hävdar på fullaste allvar att de är
omgivna av idioter. Somliga mer än andra,
lustigt nog. Innehållet i denna bok bjuder
på många aha-upplevelser. Bok beskriver
konkreta kommunikationsstilar följt av
handfasta råd hur du på bästa sätt
bemöter var och en av dem.

Röd som blod
Salla Simukka
Detta är första delen i en triologi
som riktar sig till unga vuxna. En
riktigt spännande bok om sjuttonåriga Lumikki Andersson. Allt ställs på
ände när hon hittar tvättade sedlar i
skolans mörkrum, dom hänger på
tork och vattnet dom sköljts i är
rödbrunt av blod. Snart är Lumikki
indragen i en härva av internationell
narkotikasmuggling.
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GLÖGGMINGEL

Glöggmingel

med pepparkakstema!
När dagarna är som mörkast är det hög tid att att tända mängder av ljus, sätta på kastrullen med väldoftande glögg och
samla sina nära och kära. Det är dags för glöggkalas med
pepparkakstema!

Rostad
pepparkaka
med brie
och honung

Ädelostbollar med
pepparkakskross

Saffranspannacotta
med pepparkakstäcke

En rostad mjuk pepparkaka i ugnen,
toppad med brieost och fikon och så
honungen som pricken över i. En
”macka” som är perfekt till glöggmingel.

Ni känner alla till kombinationen pepparkaka med ädelsost. I den här spännande varianten tar vi vara på alla
söndriga pepparkakor.

Pannacotta är en fantastiskt god
Italiensk dessert som här får en julig
make-over.

INGREDIENSER
Portioner: 8
1 köpt (eller hemgjord) mjuk pepparkaka
(à ca 350 g)
200 g brieost
2 färska fikon
2 msk honung

INGREDIENSER
Portioner: 35 st
250 g ädelsot
1 dl kesella
1/2 dl valnötter
1 msk konjak (valfritt)
ca 25 pepparkakor

INGREDIENSER
Portioner: 8
1 vaniljstång
6 dl grädde
2 kuvert saffran
1 dl strösocker
3 gelatinblad
1 dl pepparkakor, krossade

SÅ HÄR GÖR DU
1. Sätt ugnen på 225°C

SÅ HÄR GÖR DU
1. Kör ädelost och kesella i en matberedare
tillsammans med valnötter och eventuellt
konjak.

SÅ HÄR GÖR DU
1. Dela vaniljstången på längden. Koka upp
grädde, saffran, vaniljstång och socker. Låt
grädden sjuda i 15 minuter.

2. Häll över massan i en skål och ställ kallt i
30 min.

2. Tag upp vaniljstången och skrapa ur den i
grädden.

3. Krossa pepparkakorna i en matberedare
eller i en plastpåse.

3. Låt gelantinbladen ligga i blöt i kallt
vatten. Krama ur dem och låt dem smälta i
den varma vaniljgrädden.

2. Skär pepparkakan i 16 skivor (för 8 port)
och lägg dem på ett ugnsgaller. Rosta mitt
i ugnen ca 2 minuter på varje sida, passa
noga så de inte bränns.
3. Skär osten och fikonen tunt i lika många
skivor och lägg dem på pepparkaksskivorna.
5. Ringla över honung före servering.

4. Rulla små bollar av ostmassan och rulla
sen i pepparkakskrossen

4. Häll upp pannacottan i små koppar.

5. Ställ kallt innan du serverar.

5. Låt stelna i kylen ett par timmar.
6. Dekorera med pepparkakssmulor på
toppen innan servering.
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N Y PÅ J O B B E T

Annelie
Wredberg

– ny på marknadsavdelningen

I

slutet av sommaren började Annelie på marknadsavdelningen som informatör. Annelie har över 20 års erfarenhet
av att jobba på marknadsavdelning, hon är en nyfiken
person och tycker det är roligt att sätta sig in i en, för
henne, ny verksamhet.
– Alla på bostadsbolaget är otroligt engagerade och det
händer väldigt mycket här. Det är roligt att vara en del av ett
företag som växer och mina arbetsuppgifter är väldigt varierande, ingen dag är den andra lik och jag har förmånen att få
komma i kontakt med mycket människor.
I arbetsuppgifterna ingår kommunikation och information
inom organisationen men framförallt ut mot Bostadsbolagets
kunder. Det kan vara allt ifrån annonser och informationsfoldrar
till arrangemang av boendeträffar.
– Under hösten har vi jobbat en del med att uppdatera
informationsmaterial så som Bostadskatalogen och områdesfoldrar som kommer att komma ut i nyare versioner. Att jobba
med det har hjälpt mig en hel del att bli insatt i alla våra olika
fastigheter och områden. Perfekt när man är ny på jobbet!
– Nu ser jag fram emot att lära känna hela organisationen och
jobba med att förbättra informationen till våra hyresgäster.

Annelie Wredberg
Gift med Mats och har 3 barn
Läser väldigt mycket både deckare och romaner
Tycker om att träna och åker gärna skidor med
familjen.
Älskar god mat men är inte direkt själv någon
mästerkock.

Bra betyg för
Bostadsbolaget
”Folk städar inte efter sig i tvättstugorna”
”Fastighetsskötarna hör alltid av sig snabbt ”
”Svårt att veta vem man ska kontakta”
Det här är några av de synpunkter som Bostadsbolagets
hyresgäster lämnat i höstens stora kundundersökning.

Vi vill tacka alla våra hyresgäster som tagit sig tid att
svara eftersom den information som kommer in är
värdefull för oss. Givetvis
tar vi gärna emot synpunkter när som helst, det
är bara att kontakta oss.
Susanne Hamilton,
Marknadschef Bostadsbolaget

För fjärde gången har bolagets hyresgäster fått svara på frågor om standard
och service i boendet och totalt sett visar
undersökningen att de flesta trivs mycket
bra i sina bostadområden och är nöjda
med servicen. Många ger höga betyg på
sådant som bemötande, säkerhet och
trygghet och trivsel i bostadområdena.
– Vi är väldigt glada över årets resultat
eftersom över åttio procent av våra
hyresgäster ger oss högsta och näst
högsta betyg totalt sett. Och det betyder
att Bostadsbolagets hyresgäster är bland
de mest nöjda i hela landet, säger Susanne

Hamilton, marknadschef på Bostadbolaget.
Men allt får inte högsta betyg. Städningen av gemensamma tvättstugor till
exempel, får överlag ett sämre omdöme.
Bostadsbolaget utför idag extra städning
av tvättstugorna med jämna mellanrum
och kommer att se över hur städningen
kan förbättras i framtiden. Det här är ett
exempel på hur kundundersökningen är ett
redskap i bolagets ständiga arbete med
förbättringar.
– Nu ska vi analysera resultatet i våra
arbetsgrupper för att bestämma hur vi ska
prioriera arbetet framöver.
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Korsord - tävla & vinn
VILL MYCKET
HA SÄGS DET
DISFÖRHARMONI TÄTADE

LANDS- ÄR OFTA
TILLTILL BL A
HÖRIGHET BERGEN

MINSPEL
MED
MERA

BAKHUVUDETS

UPPTÅG
MED
STOLLERI

SPETSEN

ANLÄGGER
VÄGAR I
SKOGEN
KOGERET

STAD,
MAT OCH
DRYCK

HÄLSOUTÖVAS
VÄXT
OFTA
KNÄCKS
TILL JUL MED TJIM

UTAN
LIST

PLAN M. 80
SKÅDESPEL PÅ
LASTBIL
BLIR KVICKT UPPKOPPLAD
SPELAR I
MITTEN

SOM ET
PRONOMEN

PAPPER

DRAGEN

POJKE

MOJITO

AVRESTE

FILMSLUT
LEKSAND

DET
GRÖNA
SPELAR
OFTAST
PÅ FYRA
STRÄNGAR

TACKSAMMA
RIVER
OCH
SLITER I
TRÄDEN

HIMLARYMD

BOLAGSFORM

FEL I
DATORN
MISSTÄNKT

FRID

GARNSLINGA

TITAN

KAN
SLUTEN
PROCESS
VARA

STIRRIG
HANDLAR MED
PARTIER

INMUNDIGADE

Skicka lösningen på korsordet till oss
Namn
senast 9 januari 2015. Vi drar tre vinnare
som får två biobiljetter var.
Adress

Telefon 0490-25 72 00 | Fax 0490-25 72 01
Hemsida www.bostadsbolaget.vastervik.se
E-post bostadsbolaget@vastervik.se
Felanmälan
Telefon		
0490-25 72 40
Öppettider
måndag-fredag
		10.00-12.00
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Skickas till:
Bostadsbolaget, Box 502,
593 25 Västervik
E-posta till:
bostadsbolaget@vastervik.se
Lösningen publiceras på vår hemsida
den 16 Januari 2015. Vinnarna
meddelas personligen. Eventuell
vinstskatt betalas av vinnaren

VINN!

Spötorget 1 | Box 502 | 593 25 Västervik

REST

UPPBÅDA
GÖR ATT
HJULEN EJ
LÅSES

KAN
DET GÅ I
SAKTA
IRIDIUM

SMÄRTORNA

106-14

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

Ansvarig utgivare
Susanne Hamilton
Idé, produktion & design
LindströmRömbo Reklambyrå
www.lindstromrombo.se
Foto:
Fredérick Lindström m.fl.
Texter
Anders Jacobsson, Annelie Wredberg,
LindströmRömbo m.fl.

