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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 30 november så deltar du i utlottningen av en middag värde 1000 kr på någon av restaurangerna  
i Vätterhems fastighetsbestånd. 
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I 
nationella kundundersökning
ar som genomförs årligen av 
 AktivBo, där vi har flest nöjda 
hyresgäster i hela Sverige är det 
speciellt tryggheten som skil
jer oss från andra bostadsbolag. 
Majoriteten av er hyresgäster 

känner trygghet i sin stadsdel även un
der kvällstid. Detta är en hederssak för 
oss att se till att vi alltid upprätthåller 
en god trygghet och trivsel för dig som 
bor hos oss. Inget är viktigare. Nio av 
tio hyresgäster rekommenderar oss till 
andra och gillar sitt hem, fastighet och 
stadsdel, vilket är fantastiskt.  
 Vi anser att det är viktigt med välsköt
ta fastigheter, så varje år satsar vi cirka 
200 miljoner kronor i renoveringar för 
att göra det fint och trivsamt för er. 

FRI JURIDISK RÅDGIVNING 
Vi är medvetna om att det finns struk
turella problem i våra stadsdelar som 
kräver långsiktigt arbete och samverkan 
med skola, socialtjänst, polis, arbetsför

VI STÅR ALLTID UPP
FÖR VÅRA STADSDELAR OCH HYRESGÄSTER 

medling, kultur och fritid,  föreningar, 
privatpersoner med mera för att före
bygga. Glädjande kan vi se att antalet 
anmälda brott är väldigt lågt i samtliga 
våra stadsdelar. Jag kommer alltid stå på 
hyresgästernas sida och försöka genom 
investeringar stärka våra områden. Ett 
led i detta, är att vi lanserar ett nytt pro
gram som heter Din Rätt! där vi erbjud
er fri juridisk rådgivning på eftermidda
garna, utvecklar flera föreläsningsserier 
för ungdomar och bygger nya nätverk. 
Nästa år kör vi igång med poddsänd

ningar där vi också involverar ungdo
mar tillsammans med Kultur och Fritid 
i Jönköping. Projektet leds av välkända 
juristen Dona Hariri som är uppvuxen 
på Österängen. 

STABILT LÄGE 
Parallellt med detta så jobbar vi med 
att ta fram nästa steg av SommarKRAFT 
som blev en stor succé i sommar. Här är 
avsikten att jobba långsiktigt och skapa 
permanenta mötesplatser som beman
nas med olika aktörer.   

LEDARE

Den senaste tiden har det varit mycket diskussion om klanstrukturer, tystnadskultur och 
droger kopplat till våra stadsdelar. Vi som är lokala och jobbar varje dag i våra stadsdelar 
ser det inte på detta sätt. Begreppen förmedlar en bild som inte stämmer. Det mesta går 
istället åt rätt håll. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar en stadig ökning när det 
gäller sysselsättning, inkomst och utbildningsnivå. Vi ser också andra positiva faktorer 
som förbättras i form av mindre skadegörelse, störningar och nedskräpning. 

»Vi anser att det är viktigt med 
välskötta fastigheter, så varje år 
satsar vi cirka 200 miljoner kronor 
i renoveringar för att göra det fint 
och trivsamt för er.«
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VI STÅR ALLTID UPP
FÖR VÅRA STADSDELAR OCH HYRESGÄSTER 

 När det gäller Covid19 har vi just nu 
ett stabilt läge både på Vätterhem och 
i Jönköping. Däremot ser vi att pan
demin är något som vi kommer att få 
leva med året ut och även större delen 
av 2021. Vi har återgått till mer normal 
verksamhet, men är ytterst observanta 
på om smittspridningen ökar. Krisled
ningen träffas två gånger per vecka och 
vi har förändrat Coronagruppen. Om 
något inträffar så hittar du information 
på Mina Sidor eller på hemsidan. 

JULMARKNADERNA INSTÄLLDA 
Regeringens besöksrestriktioner kvar
står, så samtliga julmarknader är tyvärr 
inställda. Liksom olika utställningar för 
våra planprogram. Som en liten kom
pensation fortsätter vi med att erbjuda 
alla hyresgäster fri tillgång till Tvkana
lerna 3, 6, 8 och 10 samt streaming
tjänsten Viaplay året ut. Dessa skulle 
annars ha upphört den 9 oktober.  
 Sist men inte minst, tack till alla som 
har hjälpt oss att bli bättre genom att 
fylla i årets hyresgästenkät. Vi  hoppas 
kunna behålla rollen som Sveriges 
 ledande bostadsföretag och då har ditt 
svar varit väldigt viktigt.  
  
Vänliga hälsningar. 
 
Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem

»Statistik från Statistiska Centralbyrån  
visar en stadig ökning när det gäller syssel

sättning, inkomst och utbildningsnivå.  
Vi ser också andra positiva faktorer som 

förbättras i form av mindre skadegörelse, 
störningar och nedskräpning.«
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UTVECKLADE UNDERGROUND
När det stod klart att pandemin över världen skulle innebära restriktioner för 
 sommaren 2020 agerade Underground på Råslätt direkt.  
 – Med 50 procent stöd från Vätterhem och 50 procent från kommunen anställde  
vi 10 ungdomar på heltid, 10 på deltid och tog emot 50 praktikanter för att ut veckla 
verksamheten och skapa aktiviteter för alla ungdomar i Jönköping, berättar  
Peter Magnusson på Underground Råslätt.

Vi träffar Sydra Shehada och 
Ala Abumadi vid trappan 
ner till Underground. Två av 
dem som fick anställning på 

Råslätt i somras.  
 – Underground betyder mycket för 
oss och vi vet hur mycket det betyder 

för andra ungdomar. Det var inte svårt 
att känna engagemang och stolthet för 
det här. Att få vara med och bidra på rik
tigt, säger Ala.  
 Trapporna ner till fritidsgården har i 
många år varit slitna, mörka och upp
levts som otrygga.  
 – Vi ville fräscha upp dem. Skapa en 
ny port till Underground, säger Sydra.  
 Med hjälp av konstnären Victor Eger
bo satte de igång ett streetartprojekt. 
Ala och Sydra designade och målade.  
 – Vi ville ha mycket färg, ljust och 
hoppfullt. Jag gillar rymden så det skul
le få plats, liksom handen som visar 
på kraft och omtanke, att här kan alla 
 mötas. Det finns mycket symbolik i 
 motiven, säger Sydra.  
 Väl inne i Undergrounds lokaler 
 tyckte Ala och Sydra också att det fanns 
förbättringspotential.  
 – Vi lät måla om en korridor i ljusa 
färger. Allt från golv till tak har fått ny 
färgsättning, visar Ala. 

NYINRETT TJEJRUM 
Ett samtalsrum har fräschats upp med 
fin motivtapet över Råslätt, nya möbler 
och en praktisk arbetshörna.  
 – Det blev så bra. Ett resultat av att 
låta alla som är här och brinner för 
Under ground får vara med och påverka, 
säger Peter Magnusson.  
 Ett helt nytt tjejrum har också ställts i 
ordning.  
 – Vi har ju verksamhet för alla. Men 
vissa tider är reserverade speciellt för 
 tjejer. När det sedan är tider med kil
lar och tjejer har vi märkt ett behov av 
ett eget rum där tjejerna kan få vara 

Sommarsatsningarna

Peter Magnusson 
är imponerad över 
engagemanget 
under sommaren 
på Underground.

. M  David S, Concret
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UTVECKLADE UNDERGROUND
för sig själva om de önskar. Rummet 
har  målats om, ljusats upp och inretts 
 under sommaren, säger Ala. 

REKORDMÅNGA AKTIVITETER 
När Underground nu summerar som
maren 2020 är det med rekordnivåer på 
aktiviteter:  
 – Under sex veckor genomförde vi 
elva utflykter och arrangemang på 
 olika platser samt en stor bilträff utan
för Stadsgården. Vi var bland annat i 
 Tabergsgruvan, cyklade dressin, del
tog på dramatiserade stadsrundturer i 
Ulrice hamn och Vadstena, åkte ångtåg 
på Ohsabanan, berättar Peter Magnus
son och fortsätter:  
 – Vi hade mellan 80–160  besökare  per 
dag (men aldrig mer än 50 samtidigt) 
i Stadsgården och två gånger i  veckan 
 genomförde vi samtidigt ett tjej café på 
Öxnehaga med upp till 20  deltagare. 
Aktiviteterna har varit breda; från ak
varell och akrylmålning och foto till 
idrott av olika slag, lekar, café och 
mycket mer. Det har varit fantastiskt 
att se kraften i det här arbetet. Och ex
tra roligt att det är våra ungdomar och 
 ledare som fått bidra till det här, säger 
Peter Magnusson.  
 – Vi känner samma sak, det har varit 
så roligt. Vi är stolta över resultatet och 
över erfarenheterna som den här jobb
sommaren innebar. Det är lätt att känna 
engagemang när du får ett sådant här 
förtroende, säger Sydra.  
 – Nätverket med andra organisatio
ner, vuxna som vill engagera sig, våra 
ledare och alla ungdomar som besöker 
oss har stärkts under den här somma
ren. Vi har inte stängt ner. Vi har inte 
ställt in. Vi har anpassat oss, säger Peter 
Magnusson.

Sommarsatsningarna
Ala Abumadi och  

Sydra Shehada i tjejrummet 
på Underground som fått ny 

inredning i sommar. 
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Ett träd som har fått ögon och fötter, ett träd som spelar insektsmusik, mulmholkar med 
plats för både skalbaggar och människor – det är några av konstverken som du numera kan 
se i Österängens nya skulpturpark och konstvandring »Naturen tar över«. 
 Många österängsbor har varit delaktiga i projektet och skulpturerna kommer att finnas 
kvar i flera år. . Johanna Linder   M Anna Wennberg, Marcus Gyllborg

Naturen tar över i skulpturpark på Österängen

Den 18–19 september invig
des »Naturen tar över« un
der två fullspäckade dagar 
med workshops, dans och 

poesiföreställning. Det är  Österängens 
Konsthall och Biosfärområde  Östra 
 Vätterbranterna som bjudit in konstnä
rer från hela landet för att arbeta med 
konst och biologisk mångfald. Resulta
tet är sju offentliga gestaltningar, place
rade runt om på Österängen. 
 För att lära sig mer om biologisk 
mångfald och om vad som är speciellt 
med Biosfärområde Östra Vätterbranter
na, bjöds alla konstnärer förra  våren in 
till en hajk, då man åkte ut i  skogen och 
tittade på olika nyckelbiotoper kring 
Huskvarna och Gränna, men  också 
vandrade runt på Österängen.

SAMARBETE MED ÖSTERÄNGSBORNA 
Sedan åkte konstnärerna hem till sina 
ateljéer och började skissa och funde
ra. Många konstnärer har valt att arbe
ta tillsammans med boende på Öster
ängen. Konstnärsduon SymbioLab från 
Gnesta har arbetat tillsammans med 
klass 4 på Österängsskolan och tillsam
mans med barnen har de samlat ekol
lon, skrivit dikter och läst böcker om 
träd. De ekplantor som barnen  planterat 
och drivit upp står nu nedanför Öster
ängsskolan i specialbyggda odlingsbäd
dar med barnens dikter på. Tanken är 
att de ska planteras ut på området när 
de vuxit till sig och bli hem för  olika 
vedlevande skalbaggar och insekter. 
Verket heter passande nog »Ekskolan«.

TRÄDMÄNNISKOR PÅ BIRGER JARLSGATAN 
Designduon Nonhuman Nonsense blev 
inspirerade av sagorna om Jätten Vist 
och Prinsessan Tuvstarr och har tillsam
mans med boende skapat en ny myt – 
Myten om trädmänniskan. Som grund 
för sin skulptur använde de  stubbarna 
efter popplarna vid Birger Jarlsgatan 
som ändå skulle tas ned på grund av 
 ålder. Stubbarna har nu fått nytt liv   
med ögon, »hår« av nya skott och 
 fotavtryck från österängsbor med olika 
sko stor lekar!

MULMHOLKAR MED LÅNG LIVSLÄNGD 
Projektet finansieras av Statens Konst
råd. Vätterhem har också varit en viktig 
samarbetspartner. 
 – Vi har haft ett väldigt bra samarbe
te med alla inblandade. Vätterhem har 
hjälpt oss mycket med det praktiska och 
varit väldigt öppna även för lite galna 
idéer! säger konsthallens chef Johanna 
Linder. 
 Projektet har haft flera syften: Att för
ändra synen på vad ett offentligt konst
verk är – det kanske inte måste vara en 
skulptur i brons på ett torg? – men också 
att låta andra aktörer än stat, kommun 
och region vara med och bestämma 
om konsten i våra gemensamma rum. 
Skulpturerna har lite olika livslängd – 
några kommer att sitta uppe i ett par, 
tre år medan till exempel Katarina Vall
bos »Mulmholkar« kan stå i hundra år.

GUIDADE VANDRINGAR 
Konsthallen kommer att ordna guidade 
konstvandringar framöver och det finns 
också en app, »Kulturspår i Småland« 
med en audioguide, så att man själv 
kan gå runt och uppleva verken. 
På Österängens Konsthall finns 
också en karta som är gratis 
att hämta. 
 – Det känns helt fantas
tiskt att vi här på Öster

ängen har en egen skulpturpark 
nu, säger Johanna Linder. Jag tror 
inte att det finns något liknande 
i hela Småland. Jag hoppas att 
de här verken ska leda till 
diskussion och eftertanke 
kring att vi alla kan göra 
något för den biologis
ka mångfalden, oav
sett var vi bor.
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NATUREN TAR ÖVER: KONSTVERKEN 
• »Hemma« av Sissi Westerberg. Plats: Ravinen. 
• »Innan tystnaden« av Jan Carleklev. Plats: Västra entrén, Österängen Centrum. 
• »Ekskolan« av SymbioLab. Plats: Nedanför Österängsskolan. 
• »Myten om trädmänniskan« av Nonhuman Nonsense. Ovanför utegymet vid Birger Jarlsgatan. 
• »Österängens Öppna Utekök« av Gemenskapspraktik. Plats: Vid kolonilotten bakom Orionvägen. 
• »Keystone Space« av Jens Evaldsson. Plats: Träddunge nära aktivitetsplanen vid Banérvägen.
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Det är invigningsvecka för Garnhyllan på Österängen. När intervjun 
sker sådär dryga timmen innan öppning är det redan flera nyfikna som 
är och rycker i dörren. 
 – Vi vill väcka våra kunders kreativitet. Oavsett om du är  nybörjare 
eller har stickat eller virkat länge så har vi garn som passar. Garn för 
alla, säger Elin Hertelendy samtidigt som vi slår oss ner i fåtöljerna 
mitt bland hyllmeter på hyllmeter med färgprakt.  

– Vi har velat skapa en miljö som visar 
garnet på bästa sätt. »Hemma hos mor
mor« har varit utgångspunkten för bu
tiksmiljön och alla möbler är second 
hand med en egen historia. Såklart 
många hyllor för garn i olika färger och 
material, säger Katharina Jahnberg.  
 Idén till en garnbutik föddes för unge
fär ett år sedan när de båda vännerna och 
stickentusiasterna Elin och Katharina 
upplevde att Jönköping verkligen behöv
de en fysisk garnbutik.  
 – Ska vi starta en garnaffär?, löd mitt 
raka sms, skrattar Elin. Och på den 
vägen är det. 

VÄTTERHEM VILLE VERKLIGEN HA OSS 
Tidigt var de överens om 
att butiken skulle place
ras utanför den direk
ta stadskärnan. När 
Elin och Katharina 
fick kontakt med Vät
terhem och besökte 
Öster ängen ramlade 
bitarna på plats.  
 – Lokalen hade ljus 
från flera håll, var la
gom stor, och vi kände 
 verkligen att Vätterhem 
ville ha oss här, säger 
 Katharina.  
 En renovering, inred
ningsplanering och inte 
minst intensiva inköpsrundor 
av garn senare stod man redo för 
butiksinvigning i början av oktober.  

 – Responsen har varit överväldigan
de. Vi har i princip bara marknadsfört oss 
via Facebook och Instagram, men vi har 
haft så många kunder redan och våra in
lägg delas och sprids i olika grupper på ett 
sätt som vi inte kunde föreställa oss. Alla 
verkar vara överens om att en butik dit du 
kan gå och verkligen känna, se och upp
leva garn behövs, säger Elin. 

SAMTAL OM STICKAT 
Kunderna kommer framförallt från när

området, men är i alla åldrar. Från de 
erfarna som »alltid« har stickat till 

nyvunna entusiaster som lärt sig 
sticka via YouTube och influ

encers.  
       – Det finns ett stort in

tresse för att testa nya 
tekniker, nya mönster. 
Med det kanske du vill 
testa nya garner. Vi är 
noga med att det ska 
finnas hela spannet 
från billigare garn för 
dig som vill testa dig 
fram till dyrare varian
ter för dig som vet ex
akt vad du vill ha, säger 

Katharina.  
    – Vi hoppas att fåtöl

jerna här bjuder in till att 
slå sig ned och utbyta er

farenheter och tips. En krea
tiv mötesplats för alla oss som 

älskar att sticka och virka, säger 
Elin.

. M  David S, Concret

LOKALNYTT

GARNHYLLAN
Vad: Nyöppnade butiken Garnhyllan 

Vem: Ägarna Katharina Jahnberg och  
Elin Hertelendy 

Var: Österängen Centrum 
Varför: »För att Jönköping behöver  

en riktig garnbutik.« 
Webbtipset: Följ Garnhyllan på  

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

8 NOVEMBER – FÖRFATTARBESÖK 
ELDFÅGEL OCH MARIA FRENSBORG 
PLATS: Råslätts bibliotek 
TID: 13.00-17.00 (Maria Frensborg 14.00-15.00, 
Eldfågel 15.00-15.10)

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

6 DECEMBER – TVÄRSLÖJD 
PLATS: Råslätts bibliotek 
TID: 13.00-17.00 (cirkus 15.00-15.30, 16.00-16.30)

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

Lekfullt helgmys 
MED BARNEN  
I CENTRUM!
Glädjen var stor bland besökarna när de omtyckta familjeda-
garna på biblioteken på Råslätt, Österängen och Öxnehaga hade 
terminsstart.  
 –  Det blev en lyckad familjelördag full av små mysiga stun-
der. Det var fullsatt under teatern och den verkade väldigt upp-
skattad med mycket skratt hos publiken. Efteråt blev det pyssel, 
bingo och tid att låna hem höstläsning, berättar Rebecca Glind 
Debrenceni samordnare på Österängens bibliotek.

Läs mer om föreställningar, tider och innehåll på bibliotekens hemsida: https://bibliotek.jonkoping.se  
Allt är gratis, men till föreställningarna på Öxnehaga och Råslätt hämtar du ut gratisbiljetter.

I  Linnésalen 
på Råslätt 
blev det fart-
full veten-
skaplig cirkus 
för hela famil-
jen med Kom-
pani  Kapsel 
och deras 
 föreställning 
Blick.

. Sara Klaesson   M Emelie Aspenberg

Nyfiken och  
engagerad publik 

som själva fick  
testa på efteråt. 

Klurig tips-
promenad 
bland hyl-
lorna.

På Österängen  
och Öxnehaga fick 
besökarna se när 

gästande Docktea-
tern Tittut spelade 

föreställningen  
Petras prick. En 
varm teater om 

vänskap. 
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80 LADDBOXAR  
FÖR MILJÖVÄNLIGARE 
TRANSPORTER

HÅLLBARHET

. Vätterhem  M Mats A, Concret

Installationen pågår för fullt på Öxne
haga (8 st), Råslätt (16 st) och City (18 
st). Inom ett par veckor påbörjas det 
även på Österängen (8 st). Allt beräknas 
vara klart innan årets slut. Detta är en 
bra start och beräknas täcka efterfrågan 
en tid framöver. Antalet boxar kommer 
sedan utökas vid behov. 

LADDMÖJLIGHET FÖR HYRESGÄSTER  
Är du hyresgäst och intresserad av att 
ladda din elbil hos Vätterhem kontaktar 
du oss för att skriva ett avtal och kvit

tera ut en tag. Denna kan sedan använ
das på alla lediga parkeringsplatser med 
laddbox till en kostnad av 100 kr per 
månad samt 1,25 kr per använd kWh. 
Ordinarie parkeringsavgift via till ex
empel Parkster tillkommer. I varje ladd
box sitter en elmätare som registrerar 
hur mycket du har förbrukat och denna 
kostnad hamnar sedan på din hyresavi. 
För dig som hyr ett garage eller en fast 
parkeringsplats i ett phus finns möjlig
het att få en laddbox monterad. Kostna
den är då 150 kr per månad samt  1,25kr 

per förbrukad kWh. Även här påförs 
kostnaden på hyresavin. 

BESÖKSPARKERINGAR MED LADDMÖJLIGHET  
För besökande finns det två parkeringar 
i Råslätt och två i Österängen att nytt
ja. Dessa kommer drivas av Jönköping 
Energi och särskild betalning gäller för 
dessa. På sikt kommer även Öxnehaga 
centrum att förses med elbilsladdare för 
besökande. 

  Vätterhem installerar just nu  
  50 laddboxar för att underlätta för  
  hyresgäster som vill ladda sin elbil. 
Dessutom sätts ytterligare 30 laddboxar upp för ladd-
ning av Vätterhems tjänstebilar.
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Sedan mitten av september har Vätterhem samlat hela sin Öxnehagaorganisation i det 
 nyrenoverade kontoret på Lahagsgatan.  
 – Det finns många fördelar. Alla medarbetare samlade på ett ställe med effektivare kon-
taktvägar. Sedan gör vi ju också vår lokal i centrum tillgänglig för annan verksamhet. Vi vet 
ju att frisör, skönhetsvård och gym står högt på våra hyresgästers önskelista. Så det håller 
vi tummarna för, säger Anette Fridsäll, förvaltningschef på Öxnehaga.

Nya kontoret bildar som en na
turlig port in till Öxnehaga.  
 – Det stora flödet sker ju in 

här. Vi har renoverat lokalen både in 
och utvändigt för att skapa en hög till
gänglighet för våra hyresgäster, berättar 
Anette Fridsäll.  
 Receptionen är ljus och inbjudande. 
Dessutom med ett showroom för bland 
annat tapeter. När vi får följa med in 
bakom receptionen öppnar sig helt nya 

Inflyttat & klart:
Flexibelt och modernt  
kontor för ett  
Öxnehaga som växer

kontor, konferensrum, gemensamhets
ytor och en stor, ljus matsal.  
 – Utanför matsalen kommer vi att 
bygga ett växthus för egen odling. Dess
utom blir det ett extra fikarum att flytta 
ut till, säger Anette. 

EFFEKTIVISERADE YTOR 
Maskinhallar, verkstadsdelar och lager 
samsas nu med kontorsdelarna.  
 – Vi har effektiviserat ytorna, styrt om 
lagerytor och minskat dem samt slagit 
ihop verkstadsytor och på så sätt skapat 

ett mer effektivt och modernt förvalt
ningskontor. Öxnehaga växer ju, vi får 
fler hyresgäster att ta hand om. Det stäl
ler krav på en modern och flexibel ar
betsmiljö. Med nya arbetsstationer kan 
vi också erbjuda huvudkontorets stöd
funktioner att komma hit och jobba.  
 Ett normalt år hade såklart en sådan 
här flytt inneburit invigningsfest.  
 – På andra sidan covid kommer vi så
klart att bjuda in hyresgästerna mer 
brett. Nästa år fyller ju dessutom Öxne
haga 50 år så det vill vi såklart också 
fira, säger Anette Fridsäll.

. M  David S, Concret
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AKTUELLT

PERSONALNYTT 
 
 
Nya kollegor  
 
ANNA SVENSSON är sedan  slutet 
av augusti anställd som 
 Ekonom med placering på 
huvudkontoret.

 

MICHAELA KRANTZ är sedan bör
jan av september anställd 
som Förvaltningssamordnare 
med placering på Österängen.

 

 
Tackar för sig
CAMILLA JANSSON har på egen 
begäran avslutat sin anställ
ning som Förvaltningssam
ordnare.

ANNA

MICHAELA

CAMILLA

Följande 10 hyresgäster har genom att besvara hyres-
gästenkäten innan den 22 september  lottats fram som 
vinnare av ett presentkort på 300 kr på Willys:  
 • Rahma Saleban Saleban Hirsi 
 • Anna-Lisa Jarnegren  
 • Surma Bado 
 • Mazen Sabih Elias 
 • Jonas Sukhin 
 • Yvonne Kilander 
 • Jarmila Haderberg 
 • Siso Gorgees 
 • Jan-Erik Klein 
 • Lena Gahnström

Dessutom har sex studenter vunnit presentkort på  
300 kr på Willys  för snabbt svar på studentenkäten:  
 • Sieke Wullkopf   
 • Erik Bexell   
 • Nesia Maria Coman   
 • Muhammad  Aqeel   
 • Robin Herbertsson    
 • Marius Rauscher

LYCKLIGA KORSORDSVINNARE  
 
NR 2 2020: Inger Magnusson, valde presentkort på 
 Restaurang Pizzeria Cucchini, Österängen.

NR 3 2020: Lars Malmqvist, valde presentkort på 
 Restaurang Sofra kolgrill, Råslätt.

NR 4 2020: Margareta Brax Petersson, valde presentkort 
på Restaurang Pizzeria Cucchini, Österängen.

Facit på tidigare korsord: http://bit.ly/ViiVätterhem 

VINNARE  
av Willyspresentkort!

Sedan en tid tillbaka kan insekter 
»checka in« på något av hotellen på 
Lilje holmen (och flera andra Vätter
hemsområden). Perfekt för den biolo
giska mångfalden. På innergården på 

kvarteret Figuren (Lillgatan 39–65 m fl) 
har också mycket av bevattningen styrts 
över till bevattningsrör för självbevatt
ning. Dessa fylls  naturligt på med regn
vatten när det  regnar. Smart va? 

Följ våra ny- 
produktioner  
på Instagram!

Hållbara lösningar på Liljeholmen

@nyproduktion_vatterhem
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• 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 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

Vätterhems krishantering 
HYRESGÄSTERNA HYLLAR

Vätterhem startade tidigt i  våras upp 
en aktiv krishantering med  öppen, 
flerspråkig kommunikation till 
hyres gästerna för att skapa  tillit och 
trygghet under coronapandemin. 
 Resultatet utifrån en särskilt fram
tagen Covid19undersökning från 
 AktivBo visar att Vätterhem är bland 
de bästa på kriskommunikation 
inom sin bransch.  
 Covid19 har inneburit helt nya 
utmaningar där Vätterhem fått an
passa arbetet efter dagsaktuella för
utsättningar. Krisarbete utvärde
ras sällan men tack vare initiativet 

från AktivBo kan Vätterhem dra  stora 
 lärdomar. En digital undersökning 
skickades under sommaren ut till 400 
hyresgäster kring hanteringen runt 
Covid19. 35 bostadsbolag som arbe
tat aktivt med sin krishantering valde 
att nyttja enkäten och resultatmässigt 
ligger Vätterhem med i toppen. Svars
frekvensen för Vätterhems tillfrågade 
landade på över 28% jämfört med snit
tet på drygt 26%.  
 Totalt krishanteringsindex för 
Vätter hem stannade på 85,1% nöjd
het att jämföra med snittet för alla 
 till frågade på 82%.

Du som hyresgäst hos Vätter-
hem har nu under sex månader 
kunnat njuta av fria filmer och 
extra tv-kanaler genom Viaplay. 
Nu förlänger vi erbjudandet till 
och med 6 januari 2021!  
 Har du ännu inte registrerat 
dig hos Viaplay finns det fortfa-
rande möjlighet, följ länken på 
vatterhem.se för mer info.

• Byte av tak på Östra Storgatan 148 A-B. 
• Byte av ventilationsaggregat på Ö Storgatan 148 A-B. 
• Renovering av lägenhetsförråd på Ö Storgatan 148 A-B. 
• Byte av tak och installation av solceller på Östra  
 Storgatan 109, Spinnerigatan 2-8, Sandgatan 4 A-B. 
• Renovering av fasaden på Östra storgatan 97 A-C. 
• Byte av fönster på Lillgatan 23 A-E. 
• Renovering av lägenhetsförråd på Lillgatan 23 A-E. 
• Målning av trapphus på Boktryckargatan 24. 
• Målning av trapphus på Boktryckargatan 4-8. 
• Om läggning av gångplattor, justering av odlings lotter  
 och komplettering av belysning på Södra Strandgatan  
 21-23. 
• Nytt passérsystem i källaren, samt byte kodlås till  
 entré på Brunnsgatan 18 D-E. 
• Byte av kodlås till entré på Nygatan 17. 
• Renovering av gården på Björngatan 20. 
• Renovering av fasaderna på Lovisagatan 14 A-C och  
 Fornkullegatan 1 A-B.

Viaplay förlängs!
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Nytt arbetssätt på Österängen: 

Fastighetsvärdar som fokuserar helt på kontakten 
med hyresgästerna och inomhusmiljöerna. Park-
värdar som jobbar uteslutande med utemiljöerna. 
Det är grunden i den omorganisation som Öster-

ängens förvaltning har genomfört och som 
sattes i verket 1 april.  

       – Så här ett halvår senare är 
det kanske för  tidigt att utvärdera 
fullt ut – men effekter på effek-
tiviserad och förbättrad sköt-
sel av såväl inomhus- som ut-
omhusmiljöerna kan vi redan 
se, säger Dan  Johansson, 
förvaltningschef på Öster-
ängen. 

Bovärdarna är ju Vätterhems sig
num. En roll som man nu på 
Österängen alltså väljer att spe
cialisera och istället dela upp i 

olika team.  
 – Det har föregåtts av en lång process. 
Bovärdsrollen är bred och kan  innebära 
en viss stress att hinna alla arbetsupp
gifter. Därför föddes en tanke att ren
odla mot fastighetsvärd och parkvärd. 

Vårlök ska i marken. Det ser 
Team Östras parkvärdar  
Thomas Karlsson,  Mikael 
Andersson, Kitt Svensson 
och Viktoria Thomsen med 
gemensamma krafter till.

. M  David S, Concret
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DE NYA ROLLERNA PÅ ÖSTERÄNGEN: 
Fastighetsvärd. Tar emot felanmälan, reparationer och 
allmänna frågor (som tidigare bovärd), arbetar inomhus. 
Parkvärd. Arbetar utomhus med utemiljön, men även 
med avfall och viss städning. 
Tre team, Östra, Västra och Yttre med vardera två fastig-
hetsvärdar och fyra parkvärdar jobbar tillsammans  
över något större områden än tidigare.

Nu använder vi våra resurser bättre och 
får mer motiverad personal och på sikt 
 säkert mer nöjda hyresgäster, säger Dan 
Johansson.  
 Personalen har också delats upp i 
tre team; Västra, Östra och Yttre.  Varje 
team har två fastighetsvärdar och fyra 
parkvärdar.  
 – Detta ger en större flexibilitet vid 
frånvaro och teamen får större möj
lighet att själva göra  prioriteringar 
och planera sitt arbete, säger Dan 
 Johansson. 

LÄR AV VARANDRA 
Samma mängd arbete som utförs av 
samma antal personal, men uppgifterna 
har omfördelats.  
 Vid Banér Arena träffar vi team Östras 
parkvärdar som håller på att sätta vårlök 
i en rabatt.  
 – Vi kan göra mer samlade insatser 
nu. Det gör att vi kan jobba igenom lite 
större, samlade projekt. Dessutom är det 
ju roligt att genomföra sådana här upp
drag tillsammans. Du har kul på jobbet 
samtidigt som vi kan inspirera och lära 
av varandra, säger Viktoria Thomsen.  
 Tillsammans med Thomas Karlsson, 
Mikael Andersson, och Kitt Svensson 
ser hon till att det i april–maj kommer 
blomstra som aldrig förr intill arenan.  
 – Ju mer vi kommer in i arbetssättet, 
ju mer självgående blir vi i teamen. Det 
ger en större flexibilitet i arbetsvardagen 
och vi har större möjligheter att planera 
vårt eget arbete, säger Viktoria  
Thomsen.
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Varje år görs 5000 anmälningar om brott till polisen i Jönköpings kommun. 
 Beroende på vilket brott det handlar om hamnar det hos någon av förundersök-
ningsledarna i Jönköping.  
 – Det vanligaste brottet är stöld. Sedan följer våldsbrott och skadegörelse, 
 berättar Pierre Bokor, utredningschef vid polisen i Jönköping.  
 Vi i Vätterhem tog sig till polishuset för att se vad som händer bakom kulisserna 
när en anmälan kommer in till polisen. 

Åsa Nyblom är  förundersökningsledare. 
När hon kommer till jobbet på mor
gonen börjar hon med att gå igenom 
»listan«. 
 – En hel del av mitt jobb går ut på att 
sitta bakom datorn. Jag går igenom vil
ka fall som hamnat hos mig och inleder 
arbetet med att gå igenom vilka grund
uppgifter som finns i anmälan. Utifrån 
det gör jag en bedömning om det behö
ver hållas fler förhör, samlas in mer be
vis eller besöka platsen för händelsen, 
berättar hon.  
 Själva starten för alla utredningar är 
första kontakten du tar med polisen.  
 – Det finns flera olika sätt att göra an
mälan. Till exempel polisen.se, eller 
ringa 114 14 om det inte är ett pågåen
de brott. Är det mer akut ringer du 112. 
Du kan också göra anmälan på polissta
tionen, säger Pierre Bokor.  

FÖRDELAS NER TILL SPECIALISTER 
Oavsett vilken kontaktväg du väljer till 
polisen inleds processen med grund
uppgifter och ett första »förhör« direkt.   
 – Redan där tas beslut om vad man 
har för info att gå på och om det ska in
ledas en förundersökning eller inte. Det 
finns ju många brott där det faktiskt 
inte finns något att gå vidare med. Men 
det är ändå viktigt att anmäla brott – 
för i det stora samlade pusslet vi försö
ker lägga är varje anmälan viktig. Vi ser 

tendenser och trender i brotten och kan 
fördela resurser efter det, säger Pierre.  
 När en anmälan bedöms ha underlag 
för en förundersökning fördelas den ner 
till rätt polisområde och rätt specialist
enhet.  
 – Vi har ju olika avdelningar för vålds
brott, narkotikabrott, stöld och så vida
re. Du kan se det som en jättetratt där 
vi i varje steg försöker fördelar ner an
mälningar och placera ut dem på rätt 
specia lister, berättar Pierre. 

GOTT BEVISLÄGE 
Tillbaka hos förundersökningsledare 
Åsa vid hennes skrivbord.  
 – Här är en anmälan som upprättats 
av polispatrullen ute på händelsen. Ett 
narkotikabrott. Bevisläget är gott kan vi 
direkt se eftersom det finns beslag gjor
da på plats. Beslaget är vidare på analys. 
Polispatrullen har också hållit ett första 
förhör med den misstänkte i samband 
med händelsen. Därmed är processen 
igång – mycket av utredningsarbetet gör 
ju poliserna i yttre tjänst. Mitt jobb är 
att se till att vi utifrån alla vittnen, för
hör och bevis som finns ska komma så 
nära sanningen som möjligt. Är det ett 
brott eller inte? Kan vi bevisa det? I det 
här fallet kommer jag att kalla den miss
tänkte till ytterligare ett förhör för att 
komplettera med lite uppgifter, säger 
Åsa Nyblom. 

ANMÄL SNABBT! 
Vilka är de viktigaste faktorerna som ni 
ser för att klara upp ett brott?  
 – Om du blivit utsatt för brott, anmäl 
det snabbt. Det är svårt att hämta hem 
förlorad tid och ju längre tid det går 
 desto svårare att klara upp brottet, säger 
Pierre Bokor.  
 – Du ska känna dig trygg med att sam
arbeta med polisen. Du ska känna att 
det ställs resurser till förfogande. Det är 
via målsägare (den som blivit utsatt för 
ett brott) och vittnen som vi kommer 
framåt i utredningen, säger Åsa.  
 – Samarbetet och tryggheten i vårt 
rättssystem är enskilt viktigaste nyck
eln. Anmäl när du har blivit utsatt för 
brott, även om vi inte lyckas lösa just 
ditt ärende bidrar din anmälan till ett 
bredare perspektiv som gör att vi kan 
styra resurser rätt. Dessutom kanske en 
polispatrull hittar just ditt stulna gods – 
har du anmält det ökar chansen att du 
kan få tillbaka dina saker.  
 – Att vara polis innebär att jobba med 
människor. Vi jobbar med samhället här 
utanför fönstret. Att känna att jag har 
hjälpt en person på riktigt är drivkraften 
i det här jobbet, säger Åsa Nyblom och 
stänger igen datorn.  
 Ett besök ute på en misstänkt brotts
plats väntar.

»NÄR DU ANMÄLER  
STÄLLS STORA RESURSER  
TILL FÖRFOGANDE«

. M  David S, Concret
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»Om du blivit ut
satt för brott, anmäl 

det snabbt. Det är svårt 
att hämta hem förlorad tid 

och ju längre tid det går  desto 
svårare att klara upp brottet.«
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OPERATIVT OCH STRATEGISKT  
MED DIREKT RESPONS FRÅN HYRESGÄSTERNA

OPERATIVT OCH STRATEGISKT  

MED DIREKT RESPONS FRÅN HYRESGÄSTERNA

Var dags Vätterhem. Del 11 – Hållbarhetsteamet
Följ med bakom kulisserna med Vätterhems  
personal i deras arbete för att skapa Hem för livet. 

Miljöstrateg Stina Enghag ger sig iväg på ett möte med Skanska där Grön Betong 
står på agendan. Samtidigt tar hållbarhetschef Hanna Törnqvist och integrations-
strateg Maria Carelli-Martinsson sig ut till Råslätt för att medverka på ett möte om 
fasadrenoveringarna på Råslätt. Häng med på en helt vanlig dag med Vätterhems 
Hållbarhetsteam. 

När det stod klart i våras att världen 
stod inför nya förutsättningar till följd 
av en pandemi var Hållbarhetsteamet 
en av de första avdelningarna att till
delas nya arbetsuppgifter.  
 – Vi fick direkt uppdrag att  analysera 
vilka behov och resurser som fanns. 
Vad vi aktivt kunde göra för våra 

 hyresgäster. Vi etablerade dialog med 
andra samhällsaktörer. Snabbt hade vi 
igång hjälp med att handla och andra 
servicetjänster för våra äldre hyresgäster 
i riskgrupp, berättar Hanna Törnqvist.  
 Tidigt drogs också planerna på 
Sommar KRAFT igång. Att möta en som

mar där ovanligt många skulle semestra 
hemma med massor av aktiviteter.  
 – Det blev verkligen full fart. Vi agera
de sammanhållande länk och fick kon
takt med tre fantastiska  projektledare. 
SommarKRAFT kördes igång utan att vi 
egentligen visste var det skulle ta  vägen. 
Det utvecklades efter hand och nu har 
vi verkligen något att ta vidare till fram
tiden. Det var otroligt att se engage
manget, glädjen och tacksamheten, 
 säger Maria CarelliMartinsson. 

Stina Enghag besöker innergård på Liljeholmen… 

… där bovärd Anita Knorr stolt  

visar upp kryddodlingen. 

. M  David S, Concret

Lisa Davidsson och Martin Bergkvist från Skanska 

 berättar om Grön Betong som Vätterhem  

använder på Vätterhöjden. 
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Hanna Törnqvist och Maria Carelli-Martinsson  på Råslätt för möte om fasadrenoveringar. OPERATIVT OCH STRATEGISKT  
MED DIREKT RESPONS FRÅN HYRESGÄSTERNA

MILJÖ, SOCIALT OCH EKONOMISKT 
2016 tog Vätterhem beslut att bilda 
en hållbarhetsavdelning. För att samla 
ihop alla tankar och projekt inom håll
barhet. 
 – Vi var tidiga med att även få in 
 social hållbarhet. Att människor ska 
få ett boinflytande har vi drivit i sam
arbete med hyresgästföreningen långt 
 tidigare än så. Men också hur vi skapar 
 sociala sammanhang, samarbetar med 
föreningsliv och liknande. Allt för att 
skapa trygga och starka stadsdelar med 
ett utbud av aktiviteter och engage
mang,  säger Maria.  
 – Detta i kombination med att hitta 
vägar för att klimatanpassa våra stads
delar. Både det vi själva gör i organisa
tionen, men också hur vi kan inspirera 

våra hyresgäster. Nu är cirkuläritet cen
tralt – att använda resurser så länge som 
möjligt – och återbruka, återanvända, 
säger Stina.  
 – Någonstans mitt i dessa två  bärande 
hållbarhetsområden står vi just nu 
 också för att ta hållbarhet till affärs
mässighet också. Alltså skapa  strategier, 
 metoder och mål som vi kan mäta, 
 säger Hanna. 

HÅLLBARHETSPLAN SKAPAR TYDLIGHET 
Att det är en avdelning som har många 
bollar i luften blir tydligt när vi går ige
nom dagens uppdrag som rymmer allt
ifrån besök i miljöhus och  nyanlagda 
innergårdar till nämnda möten om 
 fasadrenoveringar och Grön Betong 
samt en träff med aktörer för eventuell 
leasing av höns. 
 – Det är viktigt för oss att inte bygga 
aktiviteter som är beroende av en håll
barhetsavdelning för att fungera. Då 
gör vi oss en otjänst. Vi ska föda tankar, 
stödja förvaltningen och hjälpa till att 
komma igång.   
      I detta arbete är Hållbarhets planen 
som nu håller på att tas fram central:  
     – Med den som grund kommer 
det bli tydligare vad vi ska göra och 
vad som krävs av Vätter hem som 
helhet. Helt klart finns det en an
nan förväntan på hur vi ska berät
ta och  redovisa vårt hållbarhets
arbete,  säger  Hanna.  
     – Vi har haft väldigt stort 
engagemang och  vilja i håll
barhetsarbetet inom Vätter
hem. Den ska vi rida  vidare 
på – men komplettera med 
en trygg grund som gör att 
vi jobbar mer  systematiskt, 
 säger Maria. 

FRÅN ORD TILL HANDLING 
Vad är det bästa med att jobba med 
 hållbarhet på Vätterhem?  
 – Det är ett viktigt och meningsfullt 
område. Det är min stora drivkraft, 
 säger Stina.  
 – Det här jobbet är operativt och 
strategiskt på en gång. Vi går från ord 
till handling inom Vätterhem väldigt 
snabbt. Att se resultaten och mottag
andet från våra hyresgäster är starkt, 
 säger Maria.  
 – Vi får verkligen vara med och bidra 
till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi 
bidrar till att stärka organisationen att 
möta framtidens utmaningar, avslutar 
Hanna. Genomgång av förbättringsarbete i miljöhusen.

Stina Enghag träffar Stefan Lundvall  

och Peter Toll på Råslätt för att undersöka  

möjligheten att leasa hönor. 
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Stadsdelar förändras 
när Jönköping växer

Puck Larsson är planarkitekt på Jönköpings 
kommun. Hon tror att Österängen har potential att 
växa och utvecklas, men det finns utmaningar.
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. M Simon Hjälmarö, kommunikatör Jönköpings kommun

Stadsdelar förändras 
när Jönköping växer
Jönköping växer och vi blir fler och 

fler som vill bo här för varje år. Det 
är en stor utmaning att skapa fler  

  bostäder i en stad som växer. Bo
stadsområden behöver vara trygga och 
trivsamma för många och det ska finnas 
bra möjligheter att resa med buss eller 
cykla till jobbet och skolan.  
 Därför samarbetar Vätterhem med 
kommunen om hur befintliga områden 
kan växa och utvecklas på ett bra sätt. 
Sedan en tid pågår arbete med ett så 
kallat planprogram för Råslätt och un
der hösten har även ett arbete på Öster
ängen dragit igång. 

LÄMNA SYNPUNKTER DIGITALT 
Ett planprogram beskriver hur ett om
råde kan utvecklas med nya bostäder, 
verksamheter, vägar och grönområden. 
Det ska också beskriva vad som är värde
fullt att bevara och ta till vara på,  säger 
Puck Larsson som är planarkitekt på 

PLANPROGRAM FÖR RÅSLÄTT UTE PÅ SAMRÅD 
Fram till slutet av november är planprogrammet för Råslätt 
ute på samråd. Det innebär att du kan läsa om förslaget på 
kommunens hemsida och lämna dina synpunkter. Där finns 
även information om samrådsmötet den 24 november. 
 Mer info: www.jonkoping.se/raslatt

TYCK TILL OM ÖSTERÄNGENS UTVECKLING 
I arbetet med planprogrammet för Österängen är en med-
borgardialog igång och du har möjlighet att tycka till om ut-
vecklingen på Österängen!  
 Var tycker du att vi kan bygga fler bostäder? Hur kan vi 
skapa bättre sammankoppling till närliggande områden?  
Eller har du andra tankar om hur Österängen kan utvecklas? 
 Lämna dina idéer och synpunkter senast 20 december.  
 Mer info: www.jonkoping.se/osterangen

Detaljplaner för 
delområden 

Tar 1,5–2 år att ta fram.  
En del är redan påbörjade.

Vi kan börja bygga  
och utveckla

Godkännande
Stadsbyggnadsnämnden  

godkänner förslaget

Samrådsredogörelse 
Sammanställning av  

synpunkter från samrådet

Samråd
Då kan du lämna  

synpunkter på förslaget

Medborgardialog
Idéer och synpunkter inför 

arbetet samlas in

Förslag tas fram

UTVECKLING PÅ RÅSLÄTT OCH ÖSTERÄNGEN
HÄR ÄR ÖSTERÄNGEN NU

2021 2022 – 2045
HÄR ÄR RÅSLÄTT NU

»Det är en stor utmaning att skapa fler  
bostäder i en stad som växer. Bostadsområden 
behöver vara trygga och trivsamma.«

Jönköpings kommun och just nu pro
jektledare för arbetet på Österängen. 
 I arbetet med planprogrammen för 
Råslätt och Österängen är idéer och syn
punkter från boende och verksamma i 
området viktigt att ta tillvara på. Möj
ligheten att tycka till kan dels finnas i 
inledningen av arbetet vid en så kall
lad medborgardialog, och dels när ett 
förslag presenteras, vid så kallat sam
råd. När vi gjorde medborgardialog på 
Råslätt valde vi att jobba med en fokus
grupp. På Österängen kommer det bli 
möjligt att lämna synpunkter digitalt 
via Jönköpings kommuns hemsida.

KAN BLI VERKLIGET GANSKA SNABBT 
Du som bor på ett område eller bedriver 
företag kan ha annan kunskap om om
rådet och se saker på ett annat sätt. Det 
är viktigt för oss att få reda på vad du 
tycker så vi kan göra en så bra plan för 
bostadsområdets utveckling som möj
ligt, säger Puck Larsson. 

 En del saker som beskrivs i planpro
grammet kan bli verklighet ganska 
snabbt men mycket kommer ta lång tid 
att genomföra och kan även förändras 
under tiden.
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BESÖKSPARKERING är momspliktig
men BOENDEPARKERING är det inte

Momsregler förändrar parkeringsavgifter

Från och med 1 januari 2021 gäller nya parkeringsregler hos 
Vätterhem för boende och besökare. Besöksparkering är 
momspliktig medan boendeparkering inte är det. Eftersom du 
både som boende och besökare kan parkera på de flesta av 
Vätterhems parkeringsplatser måste Vätterhem framöver mot 
skattemyndigheten kunna visa vilka biljetter som är köpta av 
boende respektive besökande.

BOENDEPARKERING – ABONNEMANG  
MED 30-DAGARS PARKERINGSBILJETT 
För att du som bor i en av Vätterhems 
lägenheter ska slippa betala moms på 
parkeringsbiljetter har Vätterhem och 
Parkster tagit fram en abonnemangs
tjänst på parkeringsbiljetter som bara 
du som boende i Vätterhems lägenheter 
kan nyttja.

SÅ HÄR FUNGERAR ABONNEMANGSTJÄNSTEN: 
Du tecknar, via Parkster, ett abonne
mang på 30dagars parkeringsbiljett. 
När abonnemang är tecknat förlängs 
30dagarsperioden automatiskt tills du 
säger upp abonnemanget. När du flyttar 
från Vätterhem eller väljer att vara utan 
bil avslutar du abonnemanget. Uppsäg
ning ska ske senast den 14:e i månaden 

för att du ska slippa betala för månad
en som följer. Eftersom du anger regist
reringsnummer behövs heller inga fysis
ka biljetter. »Biljettavgiften« dras varje 
 månad på ditt bank/kreditkort  eller 
skickas som faktura. 
 Abonnemanget är personligt och är 
kopplat till ett fordons registrerings
nummer. Har du flera fordon behöver 
du teckna flera abonnemang.

BESÖKSPARKERING VIA APP OCH I AUTOMATER 
Parkeringsbiljetter som köps via Park
sters app och i biljettautomater kommer 
från 1 januari påföras moms och biljett
priserna höjs därmed med 25%. Detta 
sätt att betala är i första hand avsett för 
besökande. 
 Som boende i Vätterhems lägenheter 
undviker du denna prishöjning genom 
att teckna parkeringsabonnemang som 
ovan är beskrivet. Det är från 1 januari 
2021 som de nya reglerna börjar gälla.

. David S, Concret   M  Mats A
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Bostäderna fördelas i Vätterhems  ordinarie bo
stadskö. Vi rekommenderar därför att du regist
rerar dig i vår bostadskö och anger »Nyproduk
tion« som önskat sökområde. Står du redan i vår 
bostadskö se över din sökprofil och ange »Nypro
duktion« 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 5–8 är redan klara och där har hyresgäster flyttat in 
med i snitt 40 sökande på varje lägenhet.  
 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

ÄNGSHUSEN STRANDÄGEN 
På Vätterhems nyaste stadsdel, Strandängen, växer nu 
ännu ett område fram; Änghusen med totalt 48 hyres-
rätter. Totalt omfattar Ängshusen sex hus varav Vätterhem 
bygger tre med hyresrätter och Tosito bygger tre med  
bostadsrätter. Det unika läget, endast 100 meter från  
Vättern gör husen till något alldeles extra. Ordinarie  
bostadskö på vatterhem.se gäller – ange nyproduktion 
som sökområde.  
• 48 hyresrätter 
• 2–4 rok 
• 47–100 kvm 
• Inflyttning hösten 2021

Mera NYPRODUKTION på gång: 

BESÖKSPARKERING är momspliktig
men BOENDEPARKERING är det inte

Du har redan nu möjlighet att teckna ett abon
nemang. Logga in på »Mina Sidor« på Vätter
hems hemsida eller i Vätterhemappen i mo
bilen så finns mer information. Där finns 
också instruktioner hur du tecknar abonne
mang och en länk som leder dig till plat
sen där abonnemang tecknas. Om du re
dan har en gällande biljett kan du sätta 
start datum till dagen efter din nuvaran
de biljett går ut. 
 Behöver du hjälp med att teckna 
parkeringsabonnemang kan du ock
så vända dig till ditt förvaltnings
kontor.

TECKNA ABONNEMANG  
redan nu på »Mina Sidor«

»Parkerings
biljetter som köps 
via Park sters app 
och i biljettauto

mater kommer 
från 1 januari på

föras moms. Detta 
sätt att betala är i  
första hand avsett 

för besökande.«
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HÅLLBARA blomurnor,  
planteringar och gräsmattor
Till nästa säsong tar vi lite nya grepp. I våra blomurnor och 
 vissa blommande rabatter kommer vi nu att gå över till mer 
 perenna växter. Vi tror att det långsiktigt blir snyggare och det 
blir dessutom mer hållbart än att byta ut plantor tre gånger per 
år. Dessutom satsar vi fortsatt ännu mer på blomlök, vi hoppas 
på effekt av detta till våren. 
 Ur hållbarhetssynpunkt planerar vi till nästa år att låta mer 
gräsytor bli ängsmark, det innebär att vi inte kommer att klip
pa riktigt lika stora ytor som tidigare.

Underhållssatsningar  
nu och för nästa år

Bland mycket andra mindre arbeten kommer följande större 
arbeten att genomföras: 
• Fönsterbyte pågår vid punkthusen Polstjärnevägen och blir  
 klart i december. 
• Entrépartier byts till ekpartier på hela Orion Baner och  
 Polstjärnevägen. 
• Fasadrenovering genomförs i höst på Birger Jarlsgatan 21  
 och 23, fortsätter nästa år med 25 och 27. 
• Lekplatser byggs om nu på Birkagatan 22 och senare i höst i  
 parken vid Orionvägen samt vid Birger Jarlsgatan 9.  
• Fönsterbyte och balkongrenovering påbörjas preliminärt  
 mars 2021 på Duvgatan 10–22, 11–19 och 21–29.  
 Kommande år görs Duvgatan färdigt och projektet fortsätter  
 därefter på Birger Jarlsgatan 3–9.  
• Rengöring av ventilationskanaler Duvgatan och Birger  
 Jarlsgatan 3–9. 
• Byte av rökgasventilation i trapphus på Duvgatan, Birger  
 Jarlsgatan och preliminärt även Birkagatan 14–26. 

OMRÅDESNYTT ÖSTERÄNGENÖSTERÄNGEN

CITYCITY

ÅSA KARLSSON  FÖRVALTNINGSCHEF CITY

DAN JOHANSSON  
FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN

a
a

a

a

Hösten är i antågande och  
planeringen av underhållsåtgärder  
och investeringar för 2021 är i slutfasen. Resul-
tatet från hyresgästenkäten är en del som ligger 
till grund för planeringen, så jag hoppas verkli-
gen du har tagit dig tid att svara på enkäten. 

På Lovisagatan 14, Forn
kullegatan 1 och Östra 
Storgatan 97 pågår fasad
renovering. Husen får ny 
isolering och ny puts, så 
fram i slutet av året kom
mer de vara riktigt fina 
igen.

INFLYTTNING PÅ SAMSET. Nu är första gården på Samset helt klar. 
 Sista veckan i september flyttade hyresgästerna in i sina lägenheter på 
Sago gatan 11 A–C. Vi hälsar alla nya hyresgäster välkomna och hoppas ni 
ska trivas på Samset och i era nya lägenheter.

NU FÅR EN AV VÅRA BEFINTLIGA FASTIGHETER I CITY SOLCELLER!  
I samband med att vi renoverar taket på kv. Fabriken monterar vi även sol
celler på de höga taken. Det ska bli spännande att följa resultatet av det.
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ÖXNEHAGAÖXNEHAGARÅSLÄTTRÅSLÄTT

DAN JOHANSSON  
FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN

ANNIKA VIKSTRÖM  FÖRVALTNINGSCHEF RÅSLÄTT

ANETTE FRIDSÄLL  FÖRVALTNINGSCHEF ÖXNEHAGA

a

SOPOR, AVFALL  
OCH SKRÄP Nu har vi hållit grovsop
rummen stängda i en månad och jag måste säga att det har 
gått över förväntan. Vi var lite oroliga att vi skulle börja hitta 
grovavfall både ute och inne, men så har det inte blivit. Visst 
har vi fått ta bort lite från källargångarna, så alla hyresgäster 
har inte förstått att det är sin egen skyldighet att frakta bort 
sitt grovavfall till sortergården. Men jag skulle nog vilja säga 
att det är 99 procent som gör rätt och det vill vi verkligen 
tacka för.  
 Och på tal om att hålla Råslätt rent. Hjälps alla åt med att 
hålla Råslätt rent från godispapper, fimpar och skräp så har vi 
bättre med tid med att hålla trapphus och planteringar fina.

Under hösten har vi haft problem med belysningen på  torget. 
Rätt vad det var så blev det mörkt, många upplever att det blev 
obehagligt att passera torget. Tyvärr var det ett elfel som var 
svårt att hitta och vi var även oroliga att vi kanske behövde 
gräva upp hela torget för att komma åt felet. Som tur var be
hövdes inte det. Vi kommer att kunna laga felet utan att göra 
jättestora åtgärder som förstör torget.  
 Emellanåt får vi in klagomål på belysningen på Råslätt. 
Då kan det vara bra att veta att Vätterhem inte äger all belys
ning på området. Alla namngivna gator tillhör Jönköpings 
kommun och dem kan vi inte åtgärda. Vätterhem har i stort 
sett ansvar för gårdsbelysningen, runt Stadsgården och inne 
i Pdäcken. För att få en förståelse för vilka gator som är Jön
köpings kommuns kan du titta på kartan ovan. Alla rosa  gator 
tillhör Jönköpings kommun. Vill du anmäla fel på gatubelys
ning gör du det på kommunens kontaktcenter 03610 50 00 
eller via formulär på jonkoping.se 

Belysningen på Råslätt

Vi blir mer och mer installerade på vår nya adress i vår renoverade förvalt
ningsbyggnad. Nu är vi alla på ett ställe vilket vi hoppas och tror ska inne
bära snabbare beslut och därmed bättre service till våra hyresgäster. Vi 
har plats att växa tillsammans med Öxnehaga som ska få fler invånare de 
närmsta åren. 
 På kontoret plockar vi fram alla argument vi kan för att få genom så 
många önskemål som möjligt i budget 2021 från de idéer vi fått till oss. 
Även om de allra flesta fysiska möten med er blev inställda under året har 
vi hunnit ses på mindre möten och samtal under året.

HÅLLBARHETSTÄNK 
Vi fortsätter satsa på nya fönster, tak, ventilation och gårdsmiljöer fram
över. Men vi vill också satsa på skolgårdar efter elevernas önskemål från 
samråd i och med stadsdelsutvecklingen. Samtidigt ska vi plocka med ett 
starkt hållbarhetstänk i allt vi gör. Ekosystemtjänster så som insektshotell, 
naturlekplatser, vattenuppsamling och mer ängar istället för klippta gräs
mattor ska skapas där förutsättningar finns.    
 I vecka 43 avslutades årets hyresgästenkät som jag hoppas ni passat på 
att svara på. Era svar betyder mycket för oss i planeringen av vårt  arbete 
och vad vi ska fokusera på nästa år för att behålla Sveriges mest nöjda 
 hyresgäster! Ni! 

TRYGGHETSVECKA 
Under vecka 44 har vi vår trygghetsvecka. Vi vandrar genom stadsdelen 
tillsammans med Hyresgästföreningen, Polis och Räddningstjänsten för 
att identifiera mörka, skymda och otrygga platser. Kom ut och prata med 
oss eller hör av dig så tittar vi på de platser du känner är mindre trygga på 
Öxnehaga. Tillsammans gör vi ett bättre arbete!

Nu är det höst. 
Luften är hög och frisk. Träden på Bondberget 
är färgsprakande och vackra.



Din Rätt!
Gratis juridisk rådgivning
Dona Hariri, jurist, erbjuder juridisk  
rådgivning på svenska och arabiska.  
• Ingen förbokning.  
• Cirka 15 minuter/möte 
• Gratis för alla Vätterhems hyresgäster 
 
RÅSLÄTTS BIBLIOTEK, SPARVHÖKSGATAN 7 (Stadsgården).  
Måndagar 16–18. 
19 och 26 oktober, 23 och 30 november, 4 och 11 januari,  
15 och 22 februari samt 22 och 29 mars. 

ÖXNEHAGA BIBLIOTEK, OXHAGSGATAN 75.  
Onsdagar 15–17. 
21 och 28 oktober, 25 november, 2 december,  
6 och 13 januari, 17 och 24 februari samt 24 och 31 mars.

ÖSTERÄNGENS BIBLIOTEK, BIRKAGATAN 8.  
Torsdagar 16–18. 
22 och 29 oktober, 26 november, 3 december,  
7 och 14 januari, 18 och 25 februari, 25 mars samt 1 april.
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