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Vätterhemskrysset – vinn middag värde 1000 kr
Lös korsordet och skicka meningarna som bildas i de gråa rutorna i ett mail till tavling@vatterhem.se  
senast den 2 oktober så deltar du i utlottningen av en middag värde 1000 kr på någon av restaurangerna  
i Vätterhems fastighetsbestånd. 
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Min ambition med ledarskapet är tyd
lighet, att det är generellt och visio
närt. Det får gärna vara en frisk källåder 
för organisationen och något som inte 
lägger käppar i hjulet. Som hellre säger 
ja än nej. Det som är viktigt är att det 
finns olika behov i en organisation och 
där behövs en viss anpassning av infor
mation, resurser och befogenheter. Att 
leda chefer, chefernas chefer, medarbe
tare, projektanställningar, partner o.s.v.  
kräver lite olika snitt. Det viktiga är att 
alla känner en jämlikhet och att man 
betyder lika mycket för bolaget. 

NYA RUTINER TIDIGT 
Det har varit en tuff och oviss vår. Allt 
har kretsat kring pandemin och vi på 
Vätterhem kom tidigt in i matchen i 
och med hemvändande kinesiska stu
denter som har studentboende hos oss. 
Vi insåg absolut inte vidden av detta, 
men försåg oss med skyddsutrustning, 
ändrade städrutiner, skapade nya ru
tiner kring skyddsnivåer, reparationer 
och service. En Coronagrupp  bildades 
tidigt som tog alla reparationer där vi 
konstaterat eller misstänkt smitta. 

ATT LEDA I FÖRÄNDRING 

DAGLIG INFORMATION 
Det vi lärt oss från andra kriser är att 
 ligga steget före, förebygga och alltid 
planera för det värsta och agera för det 
bästa. Liksom att pumpa på med dag
lig information till samtliga medarbe
tare och fackliga organisationer. Vi har 
också gått ut med information till våra 
hyres gäster varannan vecka som över
satts till fyra språk och dagligen upp
daterat hemsidan kring Corona. Vi har 
lagt stort fokus på att hjälpa våra buti
ker, restauranger och andra verksam
heter för att rädda våra stadsdelar. 

ALLT PRÖVAS 
Det som är tydligt i en sådan omfattan
de kris är att allt provtrycks och att ruti
ner som inte är bra sorteras ut. När det 
är skarpt läge, måste rutinerna fungera 

annars hinner vi inte med alla uppgif
ter. En effektiv process i sig själv. Vi har 
fått hundratals frågor i krisledningen 
från organisationen som verkligen lett 
till nya insikter och justeringar av våra 
arbetssätt. I en kris finns olika uppfatt
ningar om hur man ska lösa det hela. 
Här gäller det att skapa samsyn, kom
promissa och lyssna på varandra innan 
beslut. Denna dialog har kopplat ihop 
oss och sänkt trösklarna. 

PARALLELLT ÄR ALLT »SOM VANLIGT« 
Under hela krisen har det också på
gått business as usual som två  parallella 
verkligheter sida vid sida. Vi utveck
lar nya bostadsrätter i Öxnehaga som vi 
aldrig gjort tidigare. Spadtag på Strand
ängen med nya hyresrätter och tung 
produktion på Samset pågår. Mitt i det
ta så deltar vi i en världsunik förstudie 
kring självförsörjande hus som ska be
slutas i höst. Vi har gjort organisations
förändringar i Österängen, rekryterat 
nya duktiga chefer, utvecklat idépro
gram för alla våra stadsdelar och  jobbat 
fram ett nytt resecentrum i Råslätt. Nya 
samverkansformer sker med polisen och 
andra statliga verk. Utöver detta har vi 
skapat SommarKRAFT där vi har satt 
upp bodar i våra stadsdelar med beman
ning och dagliga aktiviteter under hela 
sommaren när många är hemma.  

LEDARE

Det mest naturliga är förändring och rörelse. Just därför, lite 
paradoxalt, är det svårt att ibland förändra arbetssätt som 
 fungerat bra under lång tid. Inte sällan behövs en kris som 
 omprövar det mesta. Vi är mitt uppe i en sådan kris just nu, en 
som ställer frågor och där svaren inte är lika självklara som i 
vanliga fall. Nya förutsättningar behöver hanteras annorlunda 
än innan krisen.

»Det vi lärt oss från andra kriser  
är att ligga steget före, förebygga 
och alltid planera för det värsta  
och agera för det bästa.«
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ATT LEDA I FÖRÄNDRING 
»Vi har en ansvarskul-
tur i bolaget och då är 
det naturligt att medar-
betarna stiger fram och 
jobbar med sina idéer. 
Det är alltid grönt ljus 
bara vi håller oss till 
den röda tråden.«

En social innovation som letts av myck
et duktiga projektledare med nya per
spektiv och lösningar. 

ANSVARSKULTUR SOM UTVECKLAR  
Poängen jag vill komma till är att en 
kris är lika mycket problem som möj
ligheter. En kris gör att saker omprövas 
och att fler hjälps åt. Det fina är att det 
sker automatiskt. Plötsligt så är stuprö
ren borta och samarbeten fungerar som 
vi inte lyckats med tidigare. När jag ser 
sådant så är mitt bidrag bara att se till 
att få fram resurser och stödja. Vi har 
länge jobbat med ansvar och befogen
heter och ju mer ansvar man har  desto 
större engagemang blir det. Detta ser 
vi konkreta bevis för dagligen. Vi har 
en ansvarskultur i bolaget och då är det 
naturligt att medarbetarna stiger fram 
och jobbar med sina idéer. Det är alltid 
grönt ljus bara vi håller oss till den röda 
tråden. Parollen skulle nästan kunna 
vara som den franska revolutionen; fri
het, jämlikhet och broderskap. Ungefär 
så är vi på väg att fungera. Nyckeln är 
att lita på medarbetarna fullt ut. Liksom 
att bibehålla få nivåer och högt tempo. 

SNABBSPOLNING TILL FRAMTIDEN 
Vätterhem går alltså starkt i krisen trots 
många ekonomiska utmaningar. Resul
tatet pekar alltjämt på 100 mkr för det
ta krisår. Krisen har lyft innovationska
pet som gör att vi kan spara och gneta 
ihop de hyresförluster som vi tar. Det är 
som om vi snabbspolat oss själva fem 
tio år framåt i tiden. Även digitalisering
en har tagit jättekliv och detta ska vi dra 
nytta av när det gäller optimeringen av 
fastigheterna. Jag tror att det nya ledar

skapet handlar mycket om självstyran
de team som har tränats för detta. Där 
ledarskapet handlar om närvaro vid be
kymmer och mer tid på strategi och att 
sätta en bra grundton och tydlighet i or
ganisationen. Medarbetarna och chefer
na är så pass skickliga nuförtiden att de 
löser de operativa frågorna själva. Styr
ningen handlar om att försöka balanse
ra så att de övergripande målen och vi
sionen uppnås samt återkoppla och ge 
feedback på insatser. 
 
Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem
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FÖRST I VÄRLDEN. David S, Concret   M Yellon

med SJÄLVFÖRSÖRJANDE hyreshus– Vi behöver ta nästa steg för  
att minska klimatavtrycket.   
Vi vill aktivt bidra till forskning  
och utveckling och på allvar  
vara med och utveckla framtidens teknik som vi kan använda 
för våra andra fastigheter.  
 Så inledde Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth pressträffen på 
tomten på Kalvhagsgatan på Öxnehaga. Här vill Vätterhem till-
sammans med Jönköping Energi, Skanska och Yellon samarbe-
ta för att uppföra världens första flerfamiljshus som är helt själv-
försörjande avseende el, värme, ventilation, vatten och avlopp.

Totalt är det fyra hus med  sammanlagt 
88 lägen heter som planeras. Två av 
 husen byggs på »vanligt« sätt och två av 
husen ska bli helt frikopplade från el, 
vatten och avloppsnät.  
 – Genom att bygga identiska hus på 
samma tomt, men med olika system för 
själva driften kommer vi att lära oss så 
mycket om vad som fungerar och vad 
som fungerar mindre bra. Och visst är 
det kittlande att verkligen kunna mäta 
hur hyresgästernas nöjdhet med sitt bo
ende påverkas av att bo i självförsörjan
de hus, säger Thorbjörn Hammerth. 

INNOVATIONER LÄNKAS SAMMAN 
Grunden för husens energiproduktion 
är solpaneler som monteras på tak och 
fasader. Energin lagras med hjälp av 
batterier och en bränslecell gör el och 
varmvatten av vätgas och syre. Vät
gasen säsongslagras under marken och 
via bränslecellen omvandlas gasen till
sammans med syre till el och varmvat
ten som i sin tur driver värmepumpar 
och sköter elförsörjningen när solen 
inte skiner. Flera system för att återvin
na överskottsvärme planeras också.  
 – Att hitta effektiva sätt för mikro

produktion, lagring och energieffek
tiva fastigheter är en del av det framti
da boendet. Där vill Jönköping Energi 
vara med och bidra med kunskap och 
erfarenhet som både utvecklar oss och 
fastig hetsägare i vår region, säger Fridolf 
Eskilsson, vd Jönköping Energi.

STORT ENGAGEMANG 
Husens vattenförsörjning kommer 
från regnvatten som fångas upp i dam
mar för att sedan renas och återcirkule
ras. Dricksvattnet tas ur en egenborrad 
brunn. Hanteringen av dricksvatten och 
hygienvatten sker via skilda system. Av
loppet renas och återcirkuleras via for
cerad rening. Ventilationen sker genom 
så kallad termitventilation som använ
der markens kyla respektive värme bero
ende på säsong. 
 – Det är självklart många utmaning
ar i det här. Kanske framförallt i att få 
alla systemen att fungera tillsammans.  
Men vi tror att det här är framtiden 
och vi känner ett väldigt stort engage
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FÖRST I VÄRLDEN. David S, Concret   M Yellon

med SJÄLVFÖRSÖRJANDE hyreshus
FAKTA SJÄLVFÖRSÖRJANDE HUS PÅ ÖXNEHAGA 
• Fastigheter som inte är anslutna till el-,  
 vatten- eller avloppsnät. Husen är själv- 
 försörjande. 
•  Husen ska få sin elförsörjning genom sol- 
 paneler på tak och fasader. Elen mellan- 
 lagras i batterier innan den används. För  
 att klara vinterhalvåret lagras energi i  
 vätgas som sedan konverteras till el och  
 varmvatten via en bränslecell. 
•  Under jord kommer husen också ha ett  
 värmelager där överskottsvärme lagras  
 för senare användning. 
•  De båda husen med totalt 44 lägenheter  
 beräknas förbruka 120 000 kWh per år. 
•  Dricksvatten tas från en egenborrad brunn. 
•  Regnvatten tas till vara i en stor damm.  
 Hushållsvattnet, disk, tvätt och dusch, cir- 
 kuleras och återanvänds. Vattenförbruk- 
 ningen minskas med upp till 75 procent. 
•  Avloppsvattnet renas och återanvänds till  
 spolning. Avföringen försvinner i en force- 
 rad naturlig process.

mang i det här tillsammans med Vätter
hem och Jönköping Energi, säger Olle 
Strandsäter, distriktschef på Skanska. 

EN EVIGHETSMASKIN 
De konventionella husen kostar 160 
miljoner att bygga. Vätterhem räknar 
med en fördyrande del på cirka 50 mil
joner för de självförsörjande husen.  
 – Stöd på 25 miljoner kronor är sökt 
hos Energimyndigheten. Resterande 
kostnad delas mellan Vätterhem och 
Jönköping Energi. Tack vare lägre drifts
kostnader räknar vi med att den kost
naden är återbetald inom 10 år och ef
ter det genererar ju husen ett överskott, 
 säger Thorbjörn Hammerth. 
 Byggstart sker förhoppningsvis un
der 2021 förutsatt att vi får positiva be
slut från Energimyndigheten samt Jön
köpings kommun.  
 – Hus som kan driva sig själva. Vi 
 kommer att bygga en självförsörjan
de evighetsmaskin, avslutar Thorbjörn 
Hammerth.

AVGÖRANDE  
BESLUT FÖR PROJEKTET 

FATTAS I OKTOBER AV  
ENERGIMYNDIGHETEN  

OCH JÖNKÖPINGS  
KOMMUN.
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Backyard utbyggt med scen!
I ett uppskattat projekt skapades samlingsplatsen Backyard förra 
 sommaren av Öxnehagas ungdomar. Nu tar man ytterligare steg för att 
utveckla platsen då en fin scen har byggts under sommaren.  
 – Det känns mycket bra att få vara med och göra detta för  Öxnehaga. 
Jag var med förra året och är glad att jag fick chansen igen, säger 
 Steve, en av sommarjobbarna.

Arbetet leds av Vätterhem och snickare 
från Skanska har gjort grundarbetet.  
 – Sedan är det totalt 11 sommarjob
bare som målar och fixar med slutfi
nischen under ett par veckor, berättar 
Rasmus Karlsson som varit arbetsledare.  
 På scen har Edna, Huda, Monira och 
Gabriela fattat varsin pensel och ser till 
att scenväggarna får snygg färg.  
 – Det är ett härligt häng med kompi
sar under de här veckorna. Och så får vi 
vara med och skapa något som kommer 
många till nytta på området, säger Huda 
som också gör sin andra sommar i bygg
projektet. 

WIFI OCH HÖGTALARE 
Det är varmt när Vi i Vätterhem besö
ker bygget. Vätterhems Maths Carlgren 
kommer förbi med vattendunkar för 
vätskepaus.  
 – Det är ett gott gäng ungdomar. 
Och vi ser ju hur uppskattat det har va
rit med basketplanen och läktaren som 
byggdes förra året. Det känns bra att få 
utveckla det ytterligare. Med en scen 
blir det en användbar yta för så många 
och för så många olika tillfällen. Till
gängligt för alla, säger han.  
 Området förses med gratis wifi och på 
scenen finns ett högtalarsystem som du 

enkelt kan koppla upp dig till med hjälp 
av bluetooth.  
 – Att kunna spela musik har varit 
ett starkt önskemål, kul att tekniken 
 medger det på enkelt sätt, säger Maths 
Carlgren. 

ENGAGEMANG OCH ERFARENHET 
I samband med scenbyggnationen 
 passar några av sommarjobbarna på att 
rengöra och olja in läktaren som bygg
des förr året.  
 – Perfekt att tjäna lite pengar samti
digt som vi får vara med och göra det 
fint på Öxnehaga, säger Muse som till
sammans med Andreas och Berzad fixar 
läktaren.  
 Charbel som pluggar bygglinjen till 
vardags målar reglar tillsammans med 
Baran.  
 – Jag vill engagera mig för området 
samtidigt som jag ser det som en värde
full erfarenhet. Jag drömmer om att 
bygga mitt eget hus på landet i framti
den, säger Charbel.

. M  David S, Concret

Steve gick igenom 
alla skruvar i läkta-
ren och efterdrog  

Charbel och Baran i målartagen. 

Edna, Monira, Huda och Gabriela med en sista 
strykning av väggregelverket på scenen. 

Berzad, Andreas och Muse ser till att 
läktaren blir tvättad och oljad. 
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Livemusik, konstnärligt pyssel, ponnyridning, utflykter, arbetsmarknads-
träffar, dansworkshops, jobbsök, loppis och massor av annat. Runt Sommar-
KRAFT-bodarna på Råslätt, Österängen och Öxnehaga har det pulserat av liv 
och aktivitet sommaren 2020. Forts. >>>. David S, Concret   M  Vätterhem

Vilken SommarKRAFT det blev!

»D
ona ti

ll v
ardags ju

rist, f
öreläsare och TV-personlighet

besk
riv

er en omtumlande sommar på Österängen.«
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Varje vardag 10–22 har de hållit öppet. 
Ett initiativ av Vätterhem tillsammans 
med en stor mängd aktörer.  
 – Vi har haft föreningslivet med bland 
andra Unga Örnar, Hyresgästförening
en och RSK i ryggen här på Råslätt. An
dra ovärderliga aktörer är Underground 
och Kultur och Fritid, säger Sibel Akdo
gan som varit SommarKRAFTS projekt
ledare på Råslätt.  
 Hon håller precis på att öppna upp 
boden när Vi i Vätterhem tittar förbi.  
 – Responsen har varit så positiv. Och 
det har varit häftigt att se hur fort det 
samlas folk till aktiviteter när det hän
der något vid boden. Man kan nästan se 
hur folk vänder ner hit när vi anordnar 
en aktivitet. 

LOPPIS POPULÄRT 
Sibel, uppvuxen på Råslätt, har verkli
gen trivts på »sitt« område:  
 – Det känns så bra att få ge tillbaka till 
Råslätt som jag älskar. Att få se hur glada 
Råslättsborna är när vi fixat med en ak
tivitet har verkligen varit så häftigt. Jag 
känner en stor tacksamhet, säger Sibel 
som när vi lämnar henne planerar för 
morgondagens loppis.  

 – Det har varit ett superstort intresse 
för loppis. Så kul, säger hon.  
 Samma besked ger Dona Hariri när vi 
träffar henne i SommarKRAFTboden på 
Österängen.  
 – Javisst, loppis är en succé. Vi kör det 
en gång i veckan nu. 

OMTUMLANDE HÄRLIGT 
Dona till vardags jurist, föreläsare och 
TVpersonlighet beskriver en omtum
lande sommar på Österängen.  
 – Det här är ju mitt barndomshem, 
min uppväxt. Men som jag lite hade 
glömt bort efter 13 år bosatt i Stock
holm. Det har varit så känslomässigt att 
få komma tillbaka och vara med och bi
dra till aktiviteter på Österängen tillsam
mans med släkt, vänner, grannar och 
nya bekantskaper. Jag som normalt i mitt 
jobb har en rådgivande funktion har 
verkligen fått kavla upp ärmarna och ge
nomföra saker nu också. Det är lärorikt, 
men inte helt enkelt, skrattar hon. 

SEPERATIONSÅNGEST 
Utanför boden håller Österängens 
konsthall på att plocka fram möbler för 
skönt häng.  

»A
tt 

få se
 hur glada Råslättsborna är när vi f xat med

en aktivitet har verkligen varit så häftigt.«

Sibel  
Akdogan, 
Sommar-
KRAFTS 
projekt-
ledare på 
Råslätt.  
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 – Såklart en viktig  samarbetsaktör 
som fixat med massor av  aktiviteter. 
 Liksom Kyrkan, Birkagården och 
Wetter bygden Basket som haft en väl
digt hög närvaro. Vi har fokuserat på ett 
program för alla åldrar och det gör mig 
extra glad att arbetsmarknadsträffar, 
jobbsöksworkshop och inte minst en 
workshop i kvinnligt entreprenörskap 
lockat så många. Det finns så mycket 
potential i området, men det finns en 
utmaning i att mötesplatserna inte är 
så tydliga. Där har vi fyllt en funktion i 
sommar som jag hoppas att man verkli
gen fortsätter med även efter Sommar
KRAFT, säger Dona Hariri, som undrar 
lite hur det ska gå att stänga boden för 
sommaren.  
 – Jag kommer ha svår separations
ångest. Det har varit så roligt och sti
mulerande. Jag kommer att längta 
hit till mitt Österängen och alla fina 
människor, säger hon. 

MUSIKENS ÖXNEHAGA 
Några höjdmeter till uppåt Vätterbran
terna och vi hamnar hos Wael Abdal
halem på Öxnehaga. Där har en grupp 
människor i olika åldrar samlats för att 
lyssna på Nina och Daniel Bjurenstedt 
som bjuder på musik.  
 – Just musik har funkat väldigt bra på 
Öxnehaga, säger han. Vi har haft allt 
ifrån orientalisk musik till pop och rock.  
 Wael beskriver också att boden blivit 
en naturlig mötesplats för många.  
 – En del kommer hit och snackar en 
stund. Andra passar på att ladda sin 
tele fon eller sin cykel. Det känns verk
ligen som om många känner sig hemma 
i boden – och det är väl det bästa bety
get vi kan få, säger han.  
 Han berömmer också samarbetet 
med bland andra Forum, Biblioteket, 
Hyres gästföreningen och Wetterbygden 
 Basket.  
 – Tillsammans har vi skapat något för 
alla den här sommaren. Och vi har bli
vit en trygg mötesplats. Det är jag stolt 
över, säger han. 

»A
tt 

få se
 hur glada Råslättsborna är när vi f xat med

Dona Hariri i  
SommarKRAFT- 
boden på  
Österängen.

Wael Abdalhalem 
på Öxnehaga.
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Mitt i flödesstråket i Österängen centrum har Joseph Jay och Axel Mård 
startat en klädbutik:  
 – Prisvärda kläder för alla åldrar. Det ska vara enkelt att komma in 
och spontanköpa en tröja utan att du ska behöva åka iväg till Huskvar-
na eller Jönköping. Vi tycker att det behövs en klädaffär här och det 
verkar Österängsborna också tycka. Vi har fått mycket uppskattande 
ord och många som kommer in och handlar, berättar Axel Mård.

I våras fick de nys om lokalen som Vätter
hem hade ledig på Österängen. Några 
månader senare var Anu Group igång.  
 – Det är klart att det kanske inte är op
timalt att starta den här verksamheten 
mitt i en pandemi, men jag tror faktiskt 
att det gjort att vi fått en del extra kun
der också. De som vill handla nära hem
met och stödja det lokala, säger Axel.  

 – Utan någon egentlig marknads
föring har så många kommit in i buti
ken spontant. Det är precis så som vi 
har tänkt. Extra kul att åldrarna på våra 
kunder varierar, säger Joseph. 

HÖSTKOLLEKTIONEN PACKAS UPP!  
Nu håller sommarkläderna i butiken på 
att ersättas med en höstkollektion.  

 – Vi har mycket spännande på gång 
in, så kom förbi och unna dig något 
nytt, tipsar Axel.  
 På anugroup.se finns också en alldeles 
färsk webbshop lanserad.  
 – Från barn till pensionär. Vi satsar 
mycket på familjeutbud i butiken och 
på webben kan vi vara ännu bredare i 
vårt utbud, säger Axel. 

. M  David S, Concret

LOKALNYTT

NY KLÄDBUTIK PÅ ÖSTERÄNGEN:
»Prisvärt och nära för hela familjen«

Var: Österängen Centrum 
Vad: Nyöppnad klädbutik – Anu Group 
Webbtipset: anugroup.se

Axel Mård och 
 Joseph Jay tyckte 
att Österängen sak-
nat affär för att kunna 
handla kläder länge 
nog. Så de  startade 
Anu Group och er-
bjuder nu kläder till 
hela familjen.
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Coop Kristinedal en av Sveriges 
MEST HÅLLBARA matbutiker
Över 200 matbutiker har bedömts. 20 har valts ut och 
nominerats till Årets hållbara matbutik 2020. En av fina-
listerna är Coop Kristinedal.  
 – Hög färskvaruprofil, lokala leverantörer och håll-
barhetstänk i alla delar av verksamheten, är butikschef 
Gudrun Axelssons förklaringar till nomineringen.

Det är organisationen White Guide 
Green som kartlägger Sveriges matbuti
ker ur ett hållbarhetsperspektiv. Bedöm
ningen sker utifrån en mängd parame
trar: hållbarhet inom livsmedel, utbud, 
miljömärkningar, kommunikation och 
internutbildning bland annat. 
 – Det är en omfattande 
genomgång som är väldigt 
nyttig för oss och våra ru
tiner. Vi får ett kvitto på att 
vi jobbar på rätt sätt, säger 
Gudrun Axelsson.  
 Det är inte heller första 
gången butiken är nomine
rad till fint pris, förra året var 
man med i finalracet i årets 
Ekobutik. 
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Gudrun Axelsson är 
butikschef på Coop 
Kristinedal och är ex-
tra glad för att buti-
kens långsiktiga ar-
bete för hållbarhet nu 
uppmärksammats i 
nominering till Årets 
hållbara matbutik.

PAPPER ISTÄLLET FÖR PLAST 
Vi står i butikens greenroom. En gång 
med varor från lokala leverantörer.  
 – Den här musten från Bergströms 
musteri i Bankeryd är festlig. Vi skick

ar dit äpplen som är på väg att bli för 
gamla för att sälja och får tillba
ka fantastiskt god must att stäl

la in i butikshyllan. Lokalt 
och cirkulärt, säger Gudrun.  
     I fruktavdelningen har 
papperspåsar istället för 
platspåsar varit en självklarhet 
i flera år.  
    – Nu har det blivit aktuellt i 
alla butiker, men vi har kört så i 
över fem år nu och fått mycket 
positiv respons från våra kunder. 

UTVECKLA IDÉER 
Lokala leverantörer, välplanerad logistik 
och medvetna produktval är stora och 
viktiga delar. Men Gudrun betonar att 
ett aktivt hållbarhetsarbete också hand
lar om detaljer.  
 – Om vardagsrutiner. Hur vi sorte
rar vårt avfall, att vi skänker varor som 
håller på att bli för gamla till organisa
tionen Hela människan. Att ta till vara 
personalens tankar och idéer som kan 
utveckla och förbättra oss. Allt samver
kar för att skapa hållbarhet.  
 Efter en vår och sommar där att hand
la nära och lokalt aktualiserats till följd 
av rekommendationer och riktlinjer 
märker Gudrun att hållbarhet fått sitt 
genomslag på allvar.  
 – Nu är det inte bara vissa kundgrup
per som väljer det – efterfrågan kommer 
från alla.

»Äpplen som är för 
gamla för att sälja blir 
god must att ställa in i 
butikshyllan.«
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HÅLLBARHET

. M Vätterhem

GRÄSSKÖTSEL för  
biologisk MÅNGFALD

På Strandängen har man under somma
ren testat ändrade skötselrutiner på någ
ra gräsytor.  
 – Det är några ytor borta på gamla de
len av Strandängen som inte används 
till nån aktivitet, där det finns gräs, men 

Vätterhems personal uppmanas att inventera förekomsten av vis
sa invasiva arter och rapportera dessa till Naturvårdsverket. Inva
siva arter är trädgårdsväxter som har förvildats och sprider sig och 
konkurrerar ut den inhemska floran. De arter som Vätterhem fo
kuserar extra på i år är Parkslide, Jättebjörnloka, Jättebalsamin och 
Blomsterlupin. Genom inventeringen jobbar Vätterhem också ak
tivt med att förhindra spridningen och förekomsten av dessa arter.

Ett av de mest effektiva sätten att skapa biologisk mångfald i park
miljöer är att skapa trädruiner av stora, äldre träd.  
 Det har bland annat genomförts här på Strandängen där två äldre 
träd nu skapat boplats åt massor av insekter och fåglar samtidigt som 
farliga och äldre grenar avlägsnats. 

även många blommande örter som vi 
vill låta blomma för att skapa en ängs
känsla. Området heter ju Strandäng
en och det vill vi gärna framhäva, säger 
trädgårdsmästare Stefan Claesson.  
 Ytorna slås 1–2 gånger och materialet 
samlas upp.  

 Vilka arter är det som gynnas?  
 – I första hand pollinerande arter som 
bin, humlor och fjärilar. I förlängning
en gynnas ju även vi människor då in
sekterna kan pollinera våra fruktträd   
med mera. 

»Området heter ju Strandängen 
och det vill vi gärna framhäva.«

INVENTERING  
AV INVASIVA ARTER  
PÅ VÄTTERHEMS  
OMRADEN

Trädruiner skapar boplatser
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6 SEPTEMBER - FAMILJESÖNDAG DIKTATORN 
PLATS: Öxnehaga bibliotek 
TID 13.00–16.00 (teater 13.00–13.35)

3 OKTOBER - FAMILJELÖRDAG PETRAS PRICK 
PLATS: Österängens bibliotek 
TID 12.00–15.00 (teater ca 12.30–13.10)

Familjesöndagar har arrangerats på Öxnehaga sen 2012, på Råslätt 
sen 2016 och på Österängen sen 2019.  

      – Det har blivit ett välbesökt och uppskattat programinslag. 
 Varje familjelördag och familjesöndag spelas en barnkulturföre
ställning. Framgångskonceptet har varit att skapa en trygg, posi

tiv och öppen mötesplats för alla åldrar, med särskilt fokus på 
barn och familjer, säger Sara Klaesson. 

HÄMTA UT GRATISBILJETTER 
Det är Kultur och fritidsförvaltningen, Jönköpings kom
mun som arrangerar. Ofta i nära samarbete med lokala 
aktörer på området, studieförbund och föreningar.  
     – Vi är särskilt glada för vår samverkan med Vätter
hem och JONK! Scenkonst som möjliggör höstens pärl
band av fina dans, teater och cirkusföreställningar. 

 På bibliotekens hemsida https://bibliotek.jonkoping.se/ kan du läsa 
om datum, tider och innehåll. Allt är som sagt gratis, men till föreställ
ningarna på Öxnehaga och Råslätt hämtar du ut gratisbiljetter. 

– Höstens Familjelördagar och -söndagar på Råslätt, 
 Österängen och Öxnehaga bjuder på lekfull teater,  rolig 
dans och medryckande cirkus av toppklass. Utöver det 
finns det roligheter som högläsning, bingospel, an-
siktsmålning, tipspromenad och pysselbord. Allt är 
gratis, berättar Sara Klaesson på Kultur- och fritids-
förvaltningen.

Lekfullt och medryckande  
på höstens familjedagar! 

4 OKTOBER -  FAMILJESÖNDAG PETRAS PRICK 
PLATS: Öxnehaga bibliotek 
TID 13.00–16.00 (teater ca 13.00–13.40)

4 OKTOBER - FAMILJESÖNDAG FJÄLLET 
PLATS: Råslätts bibliotek, Linnésalen 
TID 13.00–17.00 (föreställning ca 15.00–15.40)

1 NOVEMBER - FAMILJESÖNDAG  
GLAD OCH SUR I UR OCH SKUR  
PLATS: Öxnehaga bibliotek 
TID 13.00–16.00 (teater 13.00–13.35)

8 NOVEMBER - FAMILJESÖNDAG FÖRFATTARBESÖK 
Maria Frensborg och Eldfågel  
PLATS: Råslätts bibliotek, Linnésalen 
TID 13.00–17.00 (Maria Frensborg 14.00–15.00, 
Eldfågel 15.00–15.10)

6 DECEMBER - FAMILJESÖNDAG FÖRVANDLING  
PLATS: Österängens bibliotek  
TID 12.00–15.00 (dans 12.30–13.00)

13 DECEMBER - JUL PÅ ÖXNEHAGA 
PLATS: Öxnehaga bibliotek 
TID 13.00–16.00 (föreställning 13.00)
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AKTUELLT

Nu kan du via mobilappen Your Block kom
municera och nätverka med dina grannar. 
 En mötesplats där ni kan samverka och dela 
och utbyta tjänster. 
 Vi kommer under hösten testa Your Block i 
två trapphus i City och Råslätt. Är du intresse
rad av att få Your Block till ditt trapphus mejla 
innovation@vatterhem.se

Vi vill veta vad du tycker!
Nätverka med 
dina grannar

I början av september är det återigen 
dags för den årliga hyresgästenkäten. 
Vi vill veta hur du trivs hos oss, vad du 
tycker om ditt boende och vår service 
till dig. 
 Enkäten delas ut till hälften av våra 
hyresgäster. Du som inte fick fylla i en
käten förra året får möjlighet att göra 
din röst hörd i år. Nyhet är också att vi 

VÄTTERHEM ERBJUDER UNDER RÅDANDE LÄGE I SAMHÄLLET:  
   

  Hem Shopping - Handla lokalt, gynna ditt områdes företag.  
 
  Hem Media - Viaplay och fyra extra TV-kanaler från Viasat  
  gratis för alla hyresgäster i sex månader.

E

l

kommer skicka en nyproduktionsenkät 
till alla som har flyttat in i en nybyggd 
lägenhet hos oss på Vätterhem 2020.  
 Du kommer få enkäten i din brevlåda 
i början av september och du kan fylla i 
den i pappersformat eller digitalt, samt 
på flera språk. 
 Vi ser fram emot dina svar!

SAMSET ETAPP 2 – UTHYRNING INLEDS 
Under september kommer vi att påbörja uthyrningen av 
resterande lägenheter på Samset. Broschyr om lägenhe
terna finns att hämta på våra kontor samt via vår hemsida 
där du kan ladda ner den digitalt. Intresserad av en lägen
het på Samset? Gör din intresseanmälan via Mina Sidor.

Gör din röst hörd genom att besvara årets hyresgästenkät!
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•  Fasadrenovering på Fornkullegatan 1 A-B,  
 Lovisagatan 14 A-C. 
• Impregnering av fasader på Ståltorpsgatan 19. 
• Låsbyte på Björngatan 10 A-C. 
• Fasadrenovering på Östra Storgatan 97 A-C. 
• Målning av fasad Smedjegatan 28-30,  
 Lantmätargränd 12-20. 
• Byte av porttelefoner Boktryckargatan 4-8.

• Iordningställa ny mötesplats med sittytor på  
 Havsörnsgatan 83.  
• Byte av fasadbelysning på affärscentrum.  
• Renovering av tvättstuga på Fiskgjusegatan 2-8 och  
 Havsörnsgatan 133-139. 
• Förnya belysningen på samtliga miljöhus. 
• Renovering av fasad på Kärrhöksgatan 80-88.

• Fönsterbyte Banervägen baksida, april-juni 2020. 
• Fönsterbyte Punkthusen Orion och Polstjärnevägen,  
 augusti – december 2020. 
• Entrépartier byte Orion- och Banervägen,  
 augusti-oktober 2020.  
• Entrépartier byte Punkthusen, december 2020.  
• Fjärrvärme Österängen, arbete pågår,  
 klart augusti-september 2020. 
• Rökluckor i trapphus byte, Birger Jarlsgatan 3-9. 
• Ombyggnad lekplats Birkagatan 22.

• Solceller på Lahagsgatan 2-42, Hästhagsgatan 1-43,  
 Oxhagsgatan 117-159. 
• Fönster, trapphus, korridor, yttre och inre belysning  
 på Oxhagsgatan 82-122. 
• Tak, ventilation, fönster, trapphus, korridor, belysning  
 på Kohagsgatan 87-117. 
• Förvaltningsbyggnad renoveras och byggs ut. 
• Garageportar byts och automatiseras. 
• Byte av entrédörrar på Lahagsgatan 1-43. 
• Gårdsmiljöer utvecklas med start på Oxhagsgatan  
 77-113.

ÖXNEHAGA

ÖSTERÄNGEN

CITY

RÅSLÄTT

Vätterhem på Elmiadalen
När Almedalen på Gotland ställdes 
in på grund av Coronaläget såg Elmia 
i Jönköping sin chans att skapa ett 
digitalt event med två dagars späckat 
program med en mängd olika diskus
sionsområden. Vätterhem represen
terades av vd Thorbjörn Hammerth 
som bland annat deltog i debatten 
om självförsörjande hus (se separat 

På initiativ från vår leverantör Ak
tivBo har en enkät skickats ut di
gitalt till 400 hyresgäster. Enkäten 
behandlar enbart Vätterhems han
tering av Coronakrisen. Vi åter
kommer med era tankar kring det 
i nästa nummer av tidningen.

Enkät om hantering 
av CORONAKRISEN FOTOVERNISSAGE 

på Stadsgården
I september kommer det på Stadsgår
den, Råslätt vara en utställning med de 
tio bästa bilderna från Vätterhems foto
tävling – En bild av Råslätt. Håll utkik 
efter datum för vernissagen på vår hem
sida och Facebooksida.

artikel) och huruvida framtidens boen
de innebär att erbjuda mer än tak över 
huvudet:  
 – Som en del av samhället och kom
munen vill vi som bostadsbolag vara 
med och ta vårt ansvar och göra vad vi 
kan för att Jönköpings invånare ska tri
vas i sin stad. Vi kommer att fortsätta 
med vårt sociala ansvarstagande!
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NY BUSSTERMINAL PÅ RÅSLÄTT
»Ett viktigt nav i Jönköpings kollektivtrafik«
I höst inleds byggnationen av en ny bussterminal på Råslätt.  
 – Vi flyttar upp från garaget till ytan framför Råslätt Centrum och skapar en mötesplats, 
bussterminal och en mer inbjudande miljö till centrumdelen, säger Henrik Zetterholm, 
 avdelningschef Utvecklings- och trafikavdelningen på Jönköpings kommun.

Det var i samband med att planera elek
trifieringen av stomlinjerna 1 och 3 som 
flytten av terminalen blev aktuell.  
 – Vi behöver plats för tre ladd
ningspantografer som kommer att 
snabbladda elbussarna. Pantograferna 
får inte plats i garaget, så det är en vik
tig anledning. Men sedan ser vi ju ock
så möjligheterna till att skapa mer av en 

mötesplats som ger en bättre reseupp
levelse, säger David Lundberg, trafikut
vecklare på Länstrafiken. 

NY STOMLINJE 4 
Först ut med elbuss var linje 17 mellan 
Asecs och Strandängen.  
 – Nu tar vi steget att elektrifiera stom
linjerna. Vi har upplevt många förde

lar med elbussarna. De är tysta både för 
resenärer i bussen och för boende runt 
om stadsvägarna. Komforten för såväl 
chaufförer som resenärer är svårslagen. 
Lägg därtill de miljömässiga fördelarna, 
säger David Lundberg.  
 – Det känns extra bra att Råslätt blir 
en sådan viktig knutpunkt. Vi har en 
väldigt hög resandegrad i kollektivtrafi
ken här. Med den här satsningen kom

. David S, Concret    M WSP 
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NY BUSSTERMINAL PÅ RÅSLÄTT
»Ett viktigt nav i Jönköpings kollektivtrafik«

mer turtätheten att öka ytterligare och 
knyta ihop staden ännu bättre, säger 
Henrik Zetterholm.  
 – Vi har ju idag tre stomlinjer där linje 
1 och 3 trafikerar Råslätt. Vi kommer att 
utöka med stomlinje 4 som kommer att 
trafikera Vätterslund – Huskvarna via 
Ryhov. I kombination med utökad tur
täthet ger detta helt nya möjligheter till 
effektiva resor med snabba byten inom 
staden, säger David Lundberg. 

FLER PARKERINGSPLATSER 
Torget framför centrum kommer förut
om själva bussterminalen förses med 
avgränsande blomsterarrangemang och 
gångstråk.  

 – Med vårdcentralen blir det en helt 
ny ingång till Råslätt Centrum. Råslätts
terminalen kommer också att utrus
tas med vårt helt nya program för infor
mationsvisning samt öppna och ljusa 
väder skydd för den som väntar på bus
sen, berättar David Lundberg.  
 Arbetet väntas stå klart lagom till 
sommaren 2021. Och för den som är 
orolig att den nya terminalen kommer 
innebära färre parkeringsplatser lämnar 
Henrik Zetterholm lugnande besked:  
 – Genom att utöka parkeringarna i ga
raget kommer det faktiskt att bli ännu 
fler parkeringsplatser runt Råslätt Cen
trum än vad det är idag.

»Råslätt blir en sådan viktig knut-
punkt. Vi har en väldigt hög resande-
grad i kollektivtrafken här.«

David Lundberg, trafikutvecklare på Länstrafiken och Henrik 

Zetterholm, avdelningschef Utvecklings- och trafikavdelningen 

på Jönköpings kommun precis framför ytan som nu kommer  

att byggas om till ny bussterminal.

. David S, Concret    M WSP 
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– Att vi syns och finns tillgängliga för invånarna i deras vardag kombinerat med 
samverkan med aktörer både operativt dag för dag och strategiskt på lång sikt.  
 Det är viktiga nycklar för att skapa trygghet i Jönköping enligt poliserna  
T obias Åkerberg, Sara Alving och Madelen Andersson när vi träffar dem för ett 
samtal under Kepsen på Råslätt. 

Med två grova våldsbrott de senaste 18 
månaderna har polisen jobbat aktivt för 
att skapa lugn på Råslätt och Öxnehaga.  
 – Det som är tydligast för invånarna 
är vår ökade närvaro. Vi har prioriterat 
resurser såväl genom områdespoliserna, 
men också extraresurser som MCpolis 
och hundförare på Råslätt bland annat, 
berättar Tobias Åkerberg.  
 Han är gruppchef på ingripandeverk
samheten, alltså är det han och hans kol
legor som kommer när du ringer 112.  
 – När vi inte är på utryckning har vi 
också möjlighet att stötta upp och synas 
på områdena, säger han. 

ARBETE PÅ FLERA NIVÅER 
Madelen Andersson är chef för 
områdes polisen:  
 – Som områdespolis jobbar du ju på 
ett specifikt område och har då möjlig
heten att skapa relationer och närhet 
till medborgarna just där. Det är såklart 
en prioriterad punkt för oss – vi har sett 
hur mycket det betyder när det kommer 
till att känna trygghet och förtroende 
för polisen, säger hon.  
 Sara Alving är kommunpolis – hon 
har som en stor del av sin arbetsuppgift 
i att hitta samverkansnytta på strategisk 
nivå med olika aktörer.  
 – Bland annat har vi fördjupat sam
verkan med Vätterhem där vi tillsam
mans med kommunens olika verksam
heter tar fram gemensamma lägesbilder 

för att jobba mot samma mål. Från 
 Tobias minuttillminutinsatser via 
Maddes områdespoliser som agerar nära 
till de här långsiktiga samverkansfunk
tionerna. Allt är lika viktigt för att skapa 
en ökad trygghet, säger hon. 
 – Vi ska synas. Vi ska finnas tillgäng
liga. Vi vill skapa relationer och förtro
ende. Vi finns för medborgarna. 

ÖPPEN DROGFÖRSÄLJNING SKRÄMMER 
I polisens lägesbild av Råslätt och Öxne
haga går det inte att blunda för att det 
finns problematik.   
 – Nämnda grova våldsbrott ger ut
tryck för att det finns en problembild 
som vi måste jobba för att lösa. Det 
finns en öppen  narkotikaförsäljning 
på båda områdena och den sker  såväl i 
ungdomskonstellationer som i vuxen
grupperingar. Vi får ju till oss från boen 
de i områdena att detta skapar otrygg het. 
Den öppna  kriminaliteten skrämmer 
många, säger Tobias Åkerberg.  

 – Vi har märkt att vår närvaro gene
rerar positiv respons – det är så många 
som är tacksamma för att vi är en 
 naturlig del av vardagen på Råslätt och 
Öxnehaga, säger Madelen Andersson.  
 Ett stort problem när det händer nå
got är att många är rädda för att berätta 
för polisen vad de har sett. En tysthets
kultur som polisen vill jobba bort.  
 – Enda sättet är att finnas på område
na och skapa relationer. 

KAMERAÖVERVAKNING KOMPLETTERAR  
Som ett komplement till trygghets
skapande arbete har bevakningskame
ror installerats på Råslätt. Inom en snar 
framtid även Öxnehaga. Polisen har ett 
nationellt kameraprojekt som inte bara 
innefattar dessa områden utan också 
stora delar av centrala Jönköping.  Syftet 
är att skapa trygghet, vara brottsföre
byggande, samt vara hjälp och stöd i ut
redningsarbetet.   
 – Det är bara allmänna platser i cen
trumdelarna som övervakas och skyl
tar talar tydligt om att du är på en sådan 
plats, berättar Tobias.  
 – Vi ser att kameror dels har en po
sitiv förebyggande effekt och dels är 
de en ovärderlig hjälp för att klara upp 
brott. Men jag vill samtidigt betona att 
de inte ersätter vår personalnärvaro – de 
komplet terar och förstärker vårt omfat
tande arbete med att skapa trygga all
männa platser i Jönköping. 

»POLISENS NÄRVARO SKAPAR  
TRYGGHET FÖR INVÅNARNA«

. M  David S, Concret

»För att skapa 
tryggare stads-
miljöer har be-
vakningskameror 
installerats.«
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Tobias Åkerberg, Sara Alving och Madelen Andersson 
märker att polisens ökade närvaro på Råslätt och  
Öxnehaga ger ett ökat förtroende från invånarna.
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Dennis fixar vant grönytorna. 

»ROLIGT OCH EN  
BRA ERFARENHET!« 

Var dags Vätterhem. Del 10 – Sommarjobbarna
Följ med bakom kulisserna med Vätterhems  
personal i deras arbete för att skapa Hem för livet. 

En snabb promenad över Råslätt sommartid så kommer du garanterat att stöta på 
flera av dem. Vätterhems sommarjobbare som gör en ovärderlig insats för att göra 
fint när ordinarie personal är på semester. 

Totalt jobbar i år 124 personer extra på 
Vätterhem under sommaren.  
 En av dem är Elif som tillsammans 
med Antonella och Miriam håller på att 
städa studentlägenheter på Råslätt.  
 – Man kan likna det vid en flyttstäd
ning. Vi gör en noggrann städning in
för att de nya studenterna ska komma. 
Sommarjobbarna blir en viktig resurs 
för att få detta färdigt i tid, säger Karin 
Sjö, bovärd på Vätterhem som sommar
tid blir arbetsledare för Elif och hennes 
kompisar.  

 – Vi har gjort det här några somrar nu 
så vi kör igång direkt. Det är kul och ett 
bra sätt att tjäna pengar på sommaren, 
säger Elif. 

VARIERADE UPPGIFTER 
På en stor åkgräsklippare sitter  Dennis, 
en annan van sommarjobbare på 
Vä tter hem, som nu tar ansvar för 
grönytorna. Borta vid Stadsgårds skolan 
gör Ronaldo samma sak med en lite 
mindre gräsklippare.  

. M  David S, Concret

 – Det är min första sommar med 
sånt här jobb. Jag har haft lite helg
jobb  innan på Vätterhem men det här 
känns perfekt. Det är kul och en bra 
 erfarenhet.  
 Hans arbetsdag börjar annars med att 
vara med och öppna centrum.  
 – Efter det kan det blir gräsklippning 
som idag, eller så plockar jag skräp och 
städar. Det är väldigt varierat, säger han. 

VIKTIGA INSATSER 
Några stora träd på Havsörnsgatan får 
sin omvårdnad av Filip som också han 
gör sin första sommar på Vätterhem.  
 – Just nu klipper jag grenar men an
nars är det olika typer av trädgårdsar
beten som gäller; gräsklippning, ogräs
rensning, trimning, berättar han.  

Elif städar studentlägenheter på Råslätt. 

Avstämning inför eftermiddagens pass.  

Bovärd Karin Sjö med Miriam, Elif och Antonella. 

 »Jag har precis tagit examen i  
mjukvaruutveckling för mobila  
plattformar och ville ha ett jobb  

under sommaren där jag fck vara ute. 
Det känns helt perfekt.«
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Filip beskär de stora träden vid Råslättsskolan. 

 Robin Kollberg, bovärd på Vätterhem, 
arbetsleder en trädgårdsgrupp.  
 – Sommarjobbarna gör ett jätteviktigt 
jobb under en period när allt växer in
tensivt i utemiljön, säger han och stan
nar till hos Björn som håller på att rensa 
en rabatt.  
 – Jag har precis tagit examen i mjuk
varuutveckling för mobila plattformar 
och ville ha ett jobb under sommaren 
där jag fick vara ute. Det känns helt per
fekt, säger han och hugger in på ogräset.  

Björn rensar ogräs. 

Isaac utför trädgårdsfix uppe vid centrum. 

 Runt cykelgaragen och pergolan på 
Havsörnsgatan finns också mycket 
nyplanterade växter.  
 Shahd tar hand om vattningen av 
dessa och lite längre upp mot centrum 
gör Isaac detsamma.  
 Varje dag. Hela sommaren.  
 För att just ditt område ska blomstra 
och vara sådär lite extra fint.

Shahd får nyplanteringarna vid pergolan att blomstra. 

Ronaldo gör sitt första år som sommarjobbare 

på Vätterhem och trivs med variationen. 

Bovärd Robin Kollberg och sommarjobbare 

Björn i kort avstämning. 

FAKTA SOMMARJOBBARNA 
Totalt har 124 sommarjobbare bidragit till att göra Vätterhems 
områden fina under sommaren. 60 på Råslätt, 25 på Österängen, 
27 på Öxnehaga och 12 på City. 

 »Jag har precis tagit examen i  
mjukvaruutveckling för mobila  
plattformar och ville ha ett jobb  

under sommaren där jag fck vara ute. 
Det känns helt perfekt.«
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NYPRODUKTION

. M  David S, Concret

med Ängshusen och Torgkvarteret
STRANDÄNGEN VÄXER 

Det har blivit något av en tradition att besöka Strandängen för en lägesuppdatering 
i sommartid. Förra året träffade vi byggprojektledare Annika Karlén på en äng med 
högt gräs. På exakt samma plats i år är det full aktivitet.  
 – Nu är vi snart uppe i markplan med Ängshusen, konstaterar hon samtidigt som 
 betongbilen snurrar sin trumma i bakgrunden.  
 Dessutom är planering för vägar och annan infrastruktur i gång, kontorslokaler i 
Framtiden snart klara för inflyttning och nya Torgkvarteret på ritbordet.

Helt klart håller Strandängen som om
råde på att ta form på allvar.  
 – Med radhusen och Tositos fastighe
ter i Ängshuskvarteret tar vi också de 
viktiga stegen mot blandade upplåtelse
former på Strandängen, säger Annika 
Karlén.  
 Vi står på en tillfälligt byggd balkong 
vid byggetableringen. Åt ena hållet 
milsvid Vätterutsikt. Åt andra en inten
siv byggarbetsplats med kranar,  
armeringsjärn och betong.  

 – Höjden som vi står på nu motsva
rar våning två på Ängshusen. Så det 
kommer bli en väldigt härlig utsikt från 
lägen heterna, säger Annika och blickar 
ut över Vättern.  
 Totalt är det 48 hyresrätter som upp
förs i tre huskroppar. Från 2 till 4 rok. 
Boarea om 47–100 kvm. Inflyttning 
hösten 2021. 

TORGKVARTERET BYGGSTARTAR 2021 
Precis intill Ängshusen gränsar en 
 vacker ekdunge som kommer att bilda 
en grön oas mot det väntande Torgkvar
teret – nästa del som kommer att ta vid 
norrut där den nya delen av Strandäng
en nu slutar.  
 – När vi syns här nästa sommar hopp
as jag att vi är igång på allvar med bygg
nationen även där. 160–170 lägenheter, 
men också en hel del service planeras. 
Trygghetsboende, Vårdcentral, gym och 
affärslokaler för till exempel hud och 
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. M  David S, Concret

Bostäderna fördelas i Vätterhems 
 ordinarie bostadskö. Vi rekommen
derar därför att du registrerar dig i 
vår bostadskö och anger »Nyproduk
tion« som önskat sökområde. Står 
du redan i vår bostadskö se över din 
sökprofil och ange »Nyproduktion« 
som sökområde. 

INTRESSERAD AV NYPRODUCERAD 
HYRESRÄTT FRÅN VÄTTERHEM?

OPERETTEN – SAMSET  
På populära Samset bygger vi totalt 120 hyreslägenheter 
fördelat i åtta trevåningshus i två kvarter. Våra bostäder 
ska komplettera övrig bebyggelse som i dag främst består 
av villor men även en del bostadsrätter för att skapa en 
blandad stadsdel med flera boendeformer.  
 Hus 6–8 är redan klara och där har hyresgäster flyttat in 
med i snitt 40 sökande på varje lägenhet. Hus 5 där uthyr-
ning pågår har inflyttning i oktober. Hus 1– 4 har inflyttning 
vintern 2021 och kommer att börja hyras ut under hösten.  
 • 120 hyresrätter 
 • 1–4 rok 
 • 28–94 kvm 
 • Inflyttning våren 2020, hösten 2020 och vintern 2021

VÄTTERHÖJDEN – ÖXNEHAGA 
På nedre delen av Öxnehaga bygger Vätterhem två bo-
stadshus, ett med hyresrätter och ett med bostadsrätter. 
Båda med fantastisk utsikt. Under fastigheterna kommer 
det att finnas ett gemensamt garage.  
 Intresset för bostadsrätterna har varit stort men det 
finns fortfarande flera kvar till försäljning. Kontakta 
Svensk Fastighetsförmedling, svenskfast.se om du är in-
tresserad av en bostadsrätt. För hyresrätterna gäller or-
dinarie bostadskö på vatterhem.se – ange nyproduktion 
som sökområde. 
 • 39 hyresrätter och 39 bostadsrätter 
 • 2–4 rok 
 • 52–105 kvm 
 • Inflyttning 2022

Mera NYPRODUKTION på gång: 

med Ängshusen och Torgkvarteret
STRANDÄNGEN VÄXER 

fotvård som matchar Trygghets boendet 
och Vårdcentralen, säger  Annika 
Karlén. 

LIVSMEDELSBUTIK PÅ GÅNG 
Vi går tillbaka mot nya delarna av 
Strandängen. Mitt i miljön där de nya 
Kultur och Gatuhusen ligger har om
fattande renoveringar av Framtiden ge
nomförts. Denna över 100åriga kle nod 
färdigställs nu för att bilda kontor för 
kommunens Hemservice.  
 – Det blir över 45 kontorsrum och så 
härlig miljö.  
 En ny förskola kommer att byggas i de 
norra delarna av området med byggstart 
i år. Dessutom en hel del infrastruktur.  
 – Nya Strandängsgatan kommer att gå 

här. Sedan kommer kommunen fortsät
ta att nyanlägga Ebba Ramsays väg fram 
till Torgkvarteret där de båda vägarna 
kommer att ansluta varandra. Vi plane
rar också att uppföra ett parkeringsgara
ge ungefär där nuvarande växthus och 
traktorgarage ligger.  
 I anslutning till områdets infart från 
Kortebo är planerna på en  spännande 
butiksetablering långt gångna.  Flera 
intressenter finns för att öppna 
livsmedels butik.  
 – Vi har lite jobb att genomföra  innan 
det kan vara igång med byggnation, 
riva den gamla panncentralen till exem
pel. Men jag tror att vi ser en byggstart 
för livsmedelsbutiken under nästa år, 
 säger Annika Karlén.

Förra året träffade vi byggprojekt-
ledare Annika Karlén på en äng 
med högt gräs. På exakt samma 
plats i år är det full aktivitet. 

FÖLJ  UTVECKLINGEN  PÅ OMRÅDET: STRANDÄNGEN.COM

Byggprojektledare Annika Karlén  
på Strandängen där Ängshusen nu byggs.
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OMRÅDESNYTT ÖSTERÄNGENÖSTERÄNGEN

CITYCITY

ÅSA KARLSSON  FÖRVALTNINGSCHEF CITY

DAN JOHANSSON  
FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN

a

a

a
a

Nyheter i utemiljön
Detta görs bland annat: 
• Nya grillplatser har byggts i slänten bakom Polstjärnevägen 
• Lusthuset vid Birger Jarlsgatan 3 blir klart 
• Nya sittgrupper på två gårdar på Duvgatan 
• Farthinder byggs på Orionvägen 
• Trädgård och odling har byggts ut vid Orionvägen, projekt  
 Österängens konsthall 
• Lekplatser Birkagatan 22 och östra Parken byggs om

Bovärdarna Mattias och Stefan på vår trädgårdsavdelning sådde ängsfrö i slutet av maj, 
blommar så här fint nu på Kv. Jeriko.

Som vanligt pågår en massa saker 
 i våra områden, fönsterbyten och  
diverse renovering fortskrider trots  
det svåra Coronaläget. 
 Vi vill passa på att tacka alla hyresgäster för gott sam-
arbete och förståelse i dessa, för oss alla, jobbiga tider.

Ett stort tack till alla våra 
duktiga sommarjobbare! 
Några av er har arbetat hos oss tidigare somrar men många är nya. Jag har 
hört flera hyresgäster berömma era insatser på områdena och kommentera 
att de har fått ett glatt och trevligt bemötande av er. 
 Jag hoppas ni har trivts med att jobba hos oss på City!  
Välkomna att söka igen för 2021.

Så här bra kan det växa och frodas i 
en enkel pallkrage. En del väljer att 
odla örter, grönsaker och bär, andra 
har fina blommor i lådan. Vill du 
odla nästa år? Hör med ditt förvalt
ningskontor eller din bovärd om 
det finns möjlighet.

Örter, grönsaker 
och bär …

NATUREN TAR ÖVER. Projektet främjar att bevara den 
biologiska mångfalden och passar mycket bra in i vår fantas
tiska natur i Österängen. Arbetet fortskrider bl a genom Öster
ängens Konsthalls försorg, det påbörjades förra hösten och ef
ter denna sommar kommer samtliga installationer att vara 
klara, det senaste som utfördes är nyplantering av ek där även 
elever från Österängsskolan deltagit, det finns att se bakom 
parkeringen vid Birkagatan 2.  
 18–19 september kommer allt att invigas, öppen inbjudan 
kommer att anslås, missa inte det om du är konst och natur
intresserad.
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ÖXNEHAGAÖXNEHAGARÅSLÄTTRÅSLÄTT

DAN JOHANSSON  
FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN

ANNIKA VIKSTRÖM  FÖRVALTNINGSCHEF RÅSLÄTT

ANETTE FRIDSÄLL  FÖRVALTNINGSCHEF ÖXNEHAGA

a

Hoppas ni hemestrat och tagit del av alla  
aktiviteter i och kring Öxnehaga i sommar.  
Vi får mycket respons från alla deltagare i  
SommarKRAFT, det är nog inte sista gången vi  
gör detta. Tack alla som gjort sommaren med oss på Öxnehaga.

Våra duktiga sommarvikarier har gjort ett gott arbete med att hålla fint på 
våra gårdar och i centrum. Vi har fått semester och är nu tillbaka i full styr
ka för höstens och vinterns alla utmaningar. 
 Vi har tillsammans med 12 ungdomar byggt en scen till parkläktaren i 
Norra Parken. 

Öxnehaga utvecklas!

Nu påbörjas ombyggnationen av vårt gamla kontor i centrum. Här ska 
det bli dam och herrfrisör med planer för mer service såsom nagelvård, 
fotvård m m. Utvecklingen av Öxnehaga fortsätter i oförminskad hastig
het. Planeringen av kvarteret Slåttertiden söder om Öxnebacka fortsätter. 
Det blir ca 90 lägenheter där hälften är byggt enligt Vätterhems nyproduk
tionsstandard och andra hälften byggs helt utan inkoppling till el, vatten, 
avlopp i traditionell bemärkelse. Solpaneler ska värma hus och vatten och 
energin som inte görs åt ska lagras för tider då solljuset inte kan ge ström. 
Dagvatten ska tas om hand och avloppet ska renas i eget reningsverk. Det
ta blir ett unikt pionjärbygge som går i bräschen för ett hållbart byggande 
och sätter Vätterhem och Öxnehaga på kartan i Europa. Planbesked ska ges 
i höst för om detta är intressant för Kommunen. 
 Vätterhöjden är nu över garagenivån. Åtta våningar återstår innan inflytt
ning. HP bygg har aviserat att deras bygge startar under senhösten. Stads
delsplanen för fler bostäder och lokaler i centrum ska påbörjas i vinter.

I sommar har vi haft fullt upp på Råslätt, dels har vi haft 
de ordinarie vanliga arbetsuppgifterna att sköta, men 
har även gjort en del extra för att förgylla området. Trots 
att vi lever i Coronatider har vi haft 60 ungdomar som 
sommar jobbat hos oss. 

De har fått jobba i både regn och sol och har utfört ett jättefint 
arbete. Jag och all ordinarie personal vill verkligen passa på att 
tacka alla som jobbat hos oss i sommar,  ditt arbete gjorde skill
nad! Och med alla bekymmer som pandemin har ställt till med 
har det varit extra kul att vi har kunnat ta emot så många som
marjobbare, eftersom det har försvunnit många arbetstillfällen 
för de unga i år. 
  
 
NU BÖRJAR VI NÄRMA OSS HÖSTEN  
OCH DÅ KOMMER DET ATT SKE EN DEL SAKER PÅ OMRÅDET:  
• Affärscentrums parkering kommer att byggas om under  
 hösten/vintern. När ombyggnationen är klar kommer buss 
 trafiken att flyttas upp till övre parkering (se separat artikel).  
• Grovsoprummen stängs den 31/8. Och då hänvisar vi de  
 boende till sortergården när de vill bli av med sitt grovavfall. 
• Husvagnsparkeringen på P10 avvecklas den 31/8. 
• Bakom nya vårdcentrum påbörjar FBbostäder sitt bygge av  
 sin fastighet. 
• Fasadförändringen på hus 60,  Kärrhöksgatan 98–100  
 fortsätter. 
• Under hösten kommer även fasadförändringen på de tre  
 husen som gjorts utvärderas för att vi ska kunna fortsätta  
 projektera för resterande hus.  
• Första kvartalet 2021 kommer kommunen att påbörja  
 anläggningen av en gång och cykelväg längs Pärlugglegatan.
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Fortfarande chans till  
bostadsrätt på Vätterhöjden!
Det har varit stor efterfrågan på Vätterhems bostadsrätter på Vätterhöjden,  Öxnehaga.  
 Kanske inte så konstigt med Vätterns vackra vyer för ögonen och Bondbergets 
 rekreationskraft i ryggen.

Inflyttningen är planerad till början av 2022. 

Kontakta Svensk Fastighetsförmedling om du vill  
ta chansen att äga ditt boende på Öxnehaga!
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