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Sortera julen rätt!
JULGRAN. Lämna granen till närmsta sortergård och behållaren för trädgårdsavfall.  
(Plastjulgran sorteras som restavfall.)

BATTERIER. Lämna vid ditt miljöhus eller till närmaste sortergård. 

FÖRPACKNINGAR. Sortera som vanligt efter materialslag i miljöhuset. 

JULKLAPPSPAPPER. Presentpapper och wellpapp sorteras som pap
persförpackningar (inte i tidningsinsamlingen). Presentsnören, 
tejp och etiketter slänger du i vanliga soppåsen för restavfall. 

VÄRMELJUS OCH MARSCHALLER. Sorteras i behållaren för 
 metall. Tänk på att lossa vekeshållaren i värmeljuset så 
att stål och aluminium kan återvinnas var för sig. 

LJUSSLINGOR OCH LAMPOR. Smålampor från luciakransen och  övriga 
glödlampor kan lämnas i insamlingsbehållare i miljöhusen. 
 Annars kan du lämna dem tillsammans med julgransljus, ljus
slingor och elljusstakar på sortergården som elavfall. 

MATRESTER. För mycket kvar av någon julmat? Frys in det 
till senare tillfälle, skapa nya rätter och minska mat
svinnet. Har något blivit dåligt, sortera det som 
 matavfall i papperspåse och släng i miljöhuset. 
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V
ilka delar ser du som 
 speciellt viktiga i lagbygget 
Vätterhem?  
    – Framgångsrika lag be
höver en stabil ekonomi. 

Vätterhem är ur det hänseendet extremt 
välskött. Bara det faktum att vi under 
ett så märkligt och tufft år som 2020 
lyckas leverera ett av bolagets  starkaste 
resultat någonsin vittnar om en stabil 
grund att utgå från. Vi återinvesterar i 
våra fastigheter, vi satsar på nyproduk
tion, vi tänker utanför boxen och sat
sar för att stärka inte bara våra fastighe
ter utan människor och hela stadsdelar. 
En stabil ekonomi är grunden för detta, 
säger han.  
 Lokal identitet är en annan avgöran
de byggsten:  
 – Med småländsk klurighet och sträv
samhet har vi hittat vår väg. Och vågar 

»ETT STARKT LAG  
SOM KLIVER HÖGRE UPP  
I SERIESYSTEMET VARJE ÅR«

hålla oss till den. Alla bra lag har en lokal 
förankring som gör att människorna kän
ner att man kan sluta upp och känna till
hörighet. Eller trygghet om man så vill. 

SJUJÄKLA STOLTHET 
Thorbjörn pratar gärna och länge om 
energin i organisationen:  
 – Det finns så mycket erfarenhet och 
den balanseras med en härlig energi. 
Krydda med en sjujäkla stolthet för bo
laget. En stark tro på det vi gör. Jag har 
fascinerats över att en förändring i orga
nisation eller arbetssätt dämpar inte det 
här laget – förändringen får människor 
att växa. Våra medarbetare är beredda 
att kämpa för varandra. Laget Vätter
hem löser hyresgästernas vardag och vi 
älskar det.  
 Hur gör man för att hålla sig i toppen 
och ständigt utmana om nya pokaler?  

 – Bra fråga, för det är alltid en utma
ning när man varit ett topplag länge. 
Men jag uppfattar en enorm hängiven
het att inte slappna av. Vätterhem ut
vecklas hela tiden. 

STARK LEVERANS OAVSETT VÄRLDSLÄGE 
Vad tar du med dig som de  viktigaste 
erfarenheterna från dina år på Vätter
hem?  
 – Styrkan i den decentraliserade för
valtningen och vilka fördelar det inne
bär att driva den i egen regi. Det är 
enkelt att känna hur hyresgästerna upp
skattar prestationen. Vi är lokala och 
närvarande. Och det syns när vi utvär
deras av hyresgästerna.  
 Det är ju ytterst aktuellt; vad tänker du 
kring årets resultat i hyresgästenkäten?  
 – Extremt bra. Vi har ett år bakom oss 
med pandemi som satt förvaltningen 

LEDARE

– Vätterhem 2020 är en imponerande lagmaskin som inte längre nöjer sig med 
att bara spela väl utan kvalificerar sig ständigt för att spela de riktigt stora match
erna. Min roll under de senaste åren kan liknas vid tränarens. Gärna i tränings
overall – nära laget, nära verksamheten. Lagarbetet är centralt, säger Thorbjörn 
Hammerth, vd för Vätterhem bara dagarna efter att det har blivit officiellt att han 
avslutar sin vdtjänst på Vätterhem till våren då nya utmaningar som vd för  
Familjebostäder i Göteborg väntar. . David S   M  Mats A
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på svåra prov,  skjutningar som skakat 
oss, debatt kring klankulturer med mera. 
Ändå visar undersökningen att hyresgäs
terna är trygga på våra områden och re
kommenderar oss. Vi vet att branschen 
som helhet kommer att ha lägre utvärde
ringsnivåer under ett sådant här år. Att vi 
då bara backar sparsamt i förhållande till 
förra årets rekordresultat är starkt.  
 – Vi kan nu med fullt fog säga att 
våra hyresgäster kan känna sig trygga 
med att Vätterhem levererar service och 
trygghet oavsett världsläge. Återigen är 
det stabiliteten i laget Vätterhem som är 

avgörande för att hantera den här typen 
av utmaningar. Ett bra grundspel gör att 
vi kan vara kreativa när det krävs nya 
sätt att ta sig framåt i banan. 

FÖRBEREDER SIG FÖR TOMTEROLLEN 
Avslutningsvis; ett utmanande och prö
vande år är snart slut;  hur planerar du 
att fira jul i år?  
 – Som hos alla räknar vi med att bara 
fira med de allra närmaste. Normalt bru
kar det vara stort släktkalas, men det får 
stå tillbaka i år. Så en lite mindre jul kan 
man väl säga. Flexibilitet och omtan

»Våra medarbetare är  
beredda att kämpa för varandra.  

Laget Vätterhem löser hyresgästernas  
vardag och vi älskar det.«

ke är ledorden för sociala kontakter den 
här julen.  
 Någon jultradition som är extra viktig 
för dig? 
 – Jag har varit tomte varje jul sedan 
1985. Och jag gillar det verkligen. Ett 
hedersuppdrag som jag förbereder mig 
väl inför. I år blir det en lite mindre 
 publik än vanligt, men det kan vara nog 
så utmanande, skrattar Tomt… förlåt 
Thorbjörn, som passar på att skicka med 
en hälsning till alla hyresgäster:  
 – Ta hand om er och ha en riktigt God 
Jul! 

»Framgångsrika 
lag behöver en  
stabil ekonomi. 
Vätterhem är ur 
det hänseendet  
extremt välskött.«
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250 MILJONER TILL RENOVERING OCH UNDERHÅLL – VARJE ÅR!

Tak och fönsterbyte här.  
 En hissrenovering och ett stambyte där.  
 Det är ett stort pussel som ska läggas när budgeten för kommande års underhålls
arbete genomförs varje höst. Vice vd Tommy Johannesson är spindeln i nätet för att 
sammanföra förvaltningsområdenas önskemål med den långsiktiga renoverings
planen och inte minst fördela de 250 renoveringsmiljonerna.  
 – Om du vill ha ett scoop om att det är nattmanglingar och svåra förhandlingar 
tvingas jag göra dig besviken. Tack vare att vi har en lång tradition att vårda och ut
veckla våra fastigheter är det faktiskt ett ganska odramatiskt arbete, skrattar Tommy.

M
ed några snabba 
knapptryckningar på 
räknemaskinen kom
mer han fram till att 
om renoveringsbud

geten slås ut på samtliga Vätterhems
lägenheter satsar Vätterhem årligen  
30 000 kronor per lägenhet i gemen
samma  renoveringar.  
 – Tak, fasader,  komponentbyten, 
trapphus, yttre miljöer och större 
fastighetsinsatser såsom stambyten. 

Omtapet seringar och renoveringar i 
samband med inflyttningar och utflytt
ningar är inte inräknat utan det är un
derhåll och renovering utanför lägen
heterna, förklarar Tommy. 

ÖNSKELISTA MATCHAS MED PLAN 
Budgetarbetet för att planera nästa års 
renoveringar tar sin start strax efter 
sommarsemestern.  
 – Varje förvaltningschef samlar då 
på sig uppgifter från sina områden 

och sammanställer sin »önskelista« 
över  prioriterade renoveringar. Denna 
matchas sedan med vår mer långsiktiga, 
schematiska underhållsplan där vi har 
en tydlig struktur på turordning och re
noveringsbehov fastighet för fastighet.  
 Funktion, besparingseffekter såväl 
ekonomiskt som energimässigt, estetis
ka förbättringar – allt vägs in när priori
teringsordningen görs.  
 – Minst 15 miljoner i budgeten ska 
avsättas till energisparande åtgärder. 

. David S   M  Mats A, Concret
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På Aktuelltsidan kan 
du i varje nummer se 
de operativa resulta-
ten av budgetarbetet i 
 spalten »Vi renoverar 
och utvecklar«

Solceller på samtliga hus på Öxneha
ga är ett sådant exempel. Ventilations
utveckling och injusteringar av värme 
och styrsystem några andra. 

STORA PROJEKT ÖVER FLERA ÅR 
Under hösten går budgetgruppen 
sedan igenom alla poster och sam
manställer ett förslag:  
 – Det är inte alltid att alla om
råden får exakt lika mycket utan 
det kan variera år från år och be
ror till exempel på om det finns 
stora renoveringsprojekt som 
löper över lång tid – då är det 
ekonomiskt fördelaktigt att 
låta dessa bli klara för att und
vika ställkostnader, berättar 
Tommy.  
 Ett bra exempel är det stora  tak, 
fasad och fönsterrenoverings
projektet som genomförs på Öxne
haga.  
 – Det har varit viktigt och fördel
aktigt att genomföra i ett svep. Eller 
fasadrenoveringarna på Råslätt som 
kommer att pågå i många år och 
där vi tar oss från gård till gård. 

LÅNGSIKTIGHET NYCKELN 
Som Tommy redan antytt är det sällan 
svårt att komma fram till en budget och 
plan som alla tycker är bra.  

 – Vi avsätter ju så här mycket varje år 
och har inte problemet med »eftersatt 
underhåll« som man annars kan höra 

är vanligt. Vi jobbar långsiktigt 
och historien har lärt oss att 
det är bäst både för hyresgäs
ter och hyresvärd om vi konti
nuerligt renoverar och under
håller fastigheterna innan det 
blir akut. Vi hamnar ju aldrig i 
ett läge där en fastighet måste 
 totalrenoveras.  
   Finns det några speciella om
råden som du vill lyfta fram 

som prioriterade i nästa års 
 budget?  
 – I city är det stambyten på 
gång i några fastigheter. Vi  tittar 
generellt också över hissar lite 
extra just nu. Det blir ganska 
dyra projekt. På Österängen job
bar vi vidare med balkong och 
fönsterbyten. Ett hus på Råslätt 
ska få ett helt nytt sadeltak istäl

let för ett platt tak. På Öxnehaga fort
sätter vi gård för gård med tak och 
fönsterbyten. Så bara där har du nog 
100–150 miljoner av budgeten.
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LOKALNYTT

NU TÄNDAS TUSEN JULELJUS
I VÅRA CENTRUM
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. M  David S, Concret

Under våren 2021 anordnas 
Hack för Jkpg City – en täv
ling där du tillsammans med 
ett team ska ta fram ett nytt 
spännande koncept för hur 
vakanta lokaler i city kan 

nyttjas. Tävlingen pågår under en heldag och 
tar plats i lokaler runtom i citykärnan. Deltagar
na som delas upp i team får under dagen hjälp i 
form av inspirationsföreläsare, illustratörer och 
affärsutvecklare. I slutet av dagen presenteras de 
olika förslagen för en jury som sedan utser vin
narna. 
 Vinsten består av flera olika delar som kan 
hjälpa innovatörerna att genomföra sin idé. Till 
exempel kan en vinnare få låna en Vätterhems
lokal på Öster gratis under tre månader. Affärs
utveckling, hemsida och webbshop är andra de
lar som återfinns i prispotten. 
 Hack för Jkpg City arrangeras av Science Park 
Jönköping och Jönköping City AB. Du hittar 
mer information om projektet på sciencepark.se 

Vi träffar henne på Råslätt precis efter 
första advent.  
 – Julpyntningens start var första ad
vent och fövaltningspersonalen har lagt 
ner mycket jobb för att få allt på plats.  
Men det känns riktigt bra och jag hopp
as att alla Vätterhems hyresgäster kän
ner att det är lite extra fint i år när inget 
annat är som det brukar vara vid jul. 

Svarsfrekvensen när det gäller lokalhyresgäster
na var i år fantastisk. Hela 72,4 procent svarade 
vilket är den högsta siffran någonsin. 
  
• Serviceindex ökar 0,8 procent till  
 86,1 procent 
• Produktindex går upp 4,4 procent till  
 79,7 procent 
• Profilindex stannar på oförändrat höga nivå  
 91,6 procent

Otroliga 100 procent nöjdhet fick bemötandet 
från bovärd eller reparatör samt kvaliteten på 
utfört arbete.

FÖRVERKLIGA din  
företagsdröm i city!

HÖG svarsfrekvens, 
hög NÖJDHET! 

Hyresgästenkäten för lokalhyresgäster:

Ljusslingor i mängder, juldekaler, fotomöjligheter med 
självaste tomten, nordpolen och renarna och ström
mande julmusik genom högtalarna.  
 – Områdesdagarna fick ställas in. Julmarknaderna 
fick ställas in. Att julpynta våra områden extra fint för 
julkänsla och mys kunde inte ens pandemin stoppa,  
säger Alicia Söderberg, eventkoordinator på Vätterhem.

1.  Grantomtar pryder entrén till Råslätt centrum.  
2.  På Österängen kan du fotograferas ihop med  
 tomtens renar.  
3.  Även Nallen på Råslätt håller avstånd. 
4.  Triss i tomtar på Öxnehaga.  
5.  Mycket ljus i Österängen centrum.  
6.  Härligt vinterlandskap att fotograferas i på  
 Höjdens Öxnehaga. 
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HÅLLBARHET

SommarKRAFT  
skapade trygghet

Våren 2020, när Covid19 var ett faktum och fler antogs vistas hemma 
under sommaren fick Vätterhems Hållbarhetsavdelning ett uppdrag: 
ordna förutsättningar för en trygg, närvarande och aktivitetsintensiv 
sommar i stadsdelarna Österängen, Öxnehaga och Råslätt. 
 – Nu har vi utvärderat projektet tillsammans med våra samverkans
aktörer och bland många positiva effekter är vi lite extra glada för att 
sommarens utgifter för skadegörelse på våra områden var 0 kronor, 
säger Hanna Törnqvist, hållbarhetschef på Vätterhem.

Tre byggbodar placerades strategiskt ut 
på Vätterhems områden, stripades och 
inreddes. Projektledarna Sibel Akdogan, 
Dona Hariri och Wael Abdalhalem an
ställdes. De skapade snabbt samverkan 
om cirka 500 aktivitetstillfällen tillsam
mans med 50talet aktörer inom Kultur/
Fritid, Föreningsliv, Arbetsmarknad, En
treprenörskap och inte minst de boende 
på områdena.  
 – Agendan uppdaterades löpande. 
Nya initiativ tillkom hela tiden; Lär dig 
starta företag, syjunta, loppmarknad, 
afrikansk fest, fitcamp, besök på Vissmå
lens ridklubb, fiske, basket, avfallsskola, 
handledarutbildning för körskola för att 
bara nämna några. 

»Jag har för första gången 
hälsat på min granne.«

OLIKA MÅLGRUPPER 
SommarKRAFT fanns på plats till 
och med slutet av augusti. Därefter 
gjordes såväl intern som extern ut
värdering; bland annat genom en en
kät som skickades till de 50 samverkans
aktörerna. 
 – Svaren i enkäten speglar att många 
tycker att det var en bra och viktig sats
ning och att det är positivt med lokalt 
förankrad personal. En bild som ock
så projektledarna lyfte fram; vikten av 
att finnas på plats och ha möjlighet att 
samordna och skapa relationer. Bred
den av aktörer bidrog till mångfald och 
 större involvering av olika målgrup
per. Sedan måste man ha i åtanke att 

. David S, Concret   M Vätterhem
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Vätterhem  
hjälper bina!
Bara i Sverige är en  tredjedel 
av våra 270 vilda biarter på väg 
att försvinna. Läget är akut. 
Utan bin försämras polline
ringen som behövs för att det 
ska bli frukt, bär och  
annan mat.

Vätterhem jobbar aktivt med att försöka  stärka 
naturen i våra områden. Vi planterar allt mer 
blommor och ätbara växter, kombinerat med att 
vi sätter ut insektshotell för vilda bin. Dessutom 
görs försök att omvandla gräs till ängsmarker på 
olika platser. Ogräs bekämpas mekaniskt, med 
ånga eller ogräsättika. Inga andra kemikalier.

BI-DRA DU OCKSÅ!  
I vår erbjuder vi en digital biodlarutbildning vid 
fyra tillfällen à 2 h. Vi hoppas även kunna hit
ta former även för praktiska moment. Visio
nen är att på sikt rusta hyresgäster till att sköta 
egna kupor i våra områden. Låter det intressant? 
Skicka en intresseanmälan till vår kursledare 
från Södra Vätterbygdens biodlarförening  
krister.linnell@telia.com så håller vi dig in
formerad.

»Det har aldrig 
varit så tryggt 
här som nu.«

»Jag gillar att man kunde göra 
saker spontant och att allt inte  
behövde planeras på sikt.«

Bikuporna som 
placerades ut 
på bland annat 
Råslätt i våras har 
nu också leve rerat 
sin första honung! 

hänsynstaganden till Covid19 skapa
de en viss försiktighet kring marknads
föringen. Men jag tycker som helhet att 
vi verkligen levde upp till målet med en 
trygg, närvarande och aktivitetsintensiv 
sommar, säger Hanna Törnqvist. 

EGENKRAFT TAR VID 
Hur planerar ni jobba vidare med 
Sommar KRAFT?  
 – Delvis har kommunen tagit initiati
vet vidare via ett projekt som går under 
namnet Egenkraft. Projektet löper i två 
år och bygger på att finnas ute på om
rådena Öxnehaga, Råslätt, Östergäng
en och Huskvarna. Det finns nume

ra en plats på Öxnehaga och en på 
Råslätt dit du kan komma som ar

betssökande eller om du vill ha 
studieyrkesvägledning. Vät

terhem är med i styrgrup
pen för projektet. Vi kom
mer också att jobba vidare 
med så kallade Boendesti

pendier och vi har idéer på 
ett koncept där vi arbetar nära 

våra hyresgäster så SommarKRAFT 
fortsätter sprida positiva effekter, säger 
Hanna Törnqvist.
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En viktig erfarenhet från SommarKRAFT var att behovet av 
 arbetsmarknadsstödjande åtgärder är viktigare än någonsin i 
Coronakrisens spår.  
 – Jönköpings kommun i samarbete med en rad aktörer satsar 
nu på Egenkraft – ett projekt för att matcha arbetssökande med 
tillgängliga tjänster samt att hjälpa till med att komma igång med 
studier för att öka möjligheterna till jobb i framtiden, säger Hatun 
Ün, projektledare för Egenkraft.

HÅLLBARHET

EGENKRAFT!
. David S, Concret   M Jönköpings kommun

– Vi lägger fokus på vad individen kan 
bidra med och matchar det med arbets
marknadens kompetensbehov. Mål
gruppen är boende på Råslätt, Österäng
en och Öxnehaga som är nyanlända 
och/eller fyllt 20 år eller äldre och som 
nyligen blivit arbetslös och står till ar
betsmarknadens förfogande, säger 
 Hatun.  
 Och även om pandemin påverkat 
många branscher och yrken negativt 
finns det jobb enligt Hatun:  
 – Vi kan också se exempel på hur 
 krisen öppnar dörrar till nya branscher 
och yrkeskategorier med stort kompe
tensbehov. 

STUDIER ELLER JOBB 
I projektgruppen för Egenkraft  ingår 
också Carin Berggren och Jonny 
 Makdissi. Egenkraft är ett  tvåårsprojekt 
och finansieras med statliga medel 
via Delmos (Delegationen mot segre
gation).  
 Carin jobbar som studie och yrkes
vägledare.  
 – Jag hjälper dem som kommer till 
mig med att göra ansökan till utbild
ningar men också att planera för  studier 
som ska leda till jobb. Om jag träffar 
en person som helst vill jobba brukar 
 Jonny få ta över kontakten, säger Carin.  
 Jonny är arbetskonsulent:  
 – I den rollen försöker jag matcha 
 företagens behov av kompetens med de 
arbetssökande som vänt sig till Egen
kraft. Ett möte hos mig innebär ofta en 

kort kartläggning av kunskaper, kompe
tenser och intressen. Gemensamt försö
ker vi komma fram till vilken arbetsgi
vare som kan passa och förhoppningvis 
kan vi hjälpa till att förmedla en anställ
ning hos något av de företag som vi har 
i vårt nätverk, säger Jonny Makdissi. 

BRETT NÄTVERK 
Apropå nätverk, bakom Egenkraft finns 
ett stort antal aktörer.  
 Arbetsmarknadsavdelningen, Vuxen

utbildningen, Näringslivsavdelningen, 
Kultur och Fritidsförvaltningen, Vätter
hem och Arbetsförmedlingen för att 
bara nämna några. 
 – Vätterhem spelar en viktig roll i pro
jektet och hjälper till med bland  annat 
marknadsföring. Dessutom sitter  Hanna 
Törnqvist från Vätterhem med i styr
gruppen, berättar Hatun och avslutar:  
 – Välkommen att kontakta oss om du 
behöver hjälp att komma igång med 
studier eller vill hitta ett jobb! 

Hitta utbildning eller jobb med

Egenkrafts projektgrupp består av projektledare Hatun Ün, arbetskonsulent 
Jonny Makdissi och studie och yrkesvägledare Carin Berggren.
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D
en nuvarande växeln har ett antal år på nacken 
samtidigt som Vätterhems verksamhet under ti
den vuxit till att omfatta fem olika receptioner, 
en på varje förvaltningsområde och huvudkon
toret på Klostergatan, med över 200 olika tele

fonnummer att vidarekoppla till. En av de största begräns
ningarna med dagens tekniska lösning är möjligheten att stå i 
kö när anknytning är upptagen men också att kunna  hänvisa 

. David S, Concret   M Vätterhem

Ny TELEFONVÄXEL  
förbättrar servicen
Tillgänglighet är en av de faktorer som Vätterhems hyresgäster värderar högst. Du 
ska snabbt och enkelt kunna få tag i rätt person. I detta arbete spelar telefonväxeln 
en avgörande roll. Inom kort kommer en helt ny växel tas i bruk. 

sin direktlinje när man sitter upptagen och inte kan svara. 
Allt detta kommer att förbättras med den nya växeln. Dessut
om kommer den med flera nya funktioner som till exempel 
 möjligheten att bli uppringd när det är telefonkö, skicka SMS
information till dig som hyresgäst och inte minst möjlighet 
att få rapporter över svarsfrekvens på inkomna samtal samt 
genom snittlig svarstid.  
 På återhörande!
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AKTUELLT

PERSONALNYTT 
 
 
Nya kollegor  
 
ALIREZA BAGHERI är sedan början 
av november anställd som 
Fastighetsarbetare med place
ring på Råslätt.

 

MARCUS PERHAMN är sedan bör
jan av maj 2020 till sista juli 
2021 anställd som ITresurs 
med placering på HK.

ALIREZA

MARCUS

2021 års almanacka finns för avhämtning för alla hyres
gäster i brevlådor utanför ditt förvaltningskontor. Dess
utom finns den på Österängens centrum, Råslätts cen
trum, Höjdens Öxnehaga samt på Tobakshörnan och 
Mackmakeriet i centrum. (se www.vatterhem.se) 

Det har  
aldrig varit  
viktigare att  
handla nära  
och lokalt.  
Vi följer upp  
årets succé  
med rabatthäfte och gör en ny version för 2021. 
Fullspäckat med massor av fina erbjudanden för 
dig som bor i en Vätterhemslägenhet!

GOTT NYTT 2021!

BÄSTA TIPSEN FÖR 
ATT UNDVIKA BRAND

RABATTHÄFTET 2021 
– BARA FÖR DIG SOM BOR 
HOS VÄTTERHEM

• Testa brandvarnaren. Vänta inte. Gör 
det nu!  Om den inte tjuter så behöver 
batteriet bytas ut.

• Se till att trapphuset är fritt från 
 föremål; barnvagnar, skor, mattor och 
soppåsar. Det hjälper Räddningstjäns
ten att snabbare komma fram. Det gör 
också att branden inte sprider sig så 
snabbt.

• Brandfilt och brandsläckare bör alla 
ha hemma, gärna i köket och i sovrum
met. Brandfilten är bra för mindre brän
der i kläder eller i köket. Brandsläckaren 
fungerar bra på större bränder. Se till att 
alla i familjen vet hur de används.

• Släck eld i köket med ett lock, brand-
filt eller brandsläckare. Släck aldrig eld 
på spisen med vatten! Då flammar elden 
upp våldsamt och sprids snabbt. Tänk 
också på att aldrig lämna köket när du 
lagar mat, speciellt om du använder olja 
som kan börja brinna när den blir för 
varm.

• Släck alltid stearinljusen när du 
lämnar rummet eller lägenheten. Tänk 
på att barn aldrig ska tända ljus själva!

• Använd en timer när du laddar mo
biltelefon, eller annan elektronik. Då 
stängs laddningen av automatiskt. Tänk 
på att alltid dra ut laddaren ur kontak
ten när du är klar och att aldrig ladda på 
natten eller när du inte är hemma.

December är den månad när det uppstår flest bränder 
i hushållen. Vi är hemma mycket och tänder gärna ljus. 
Här några tips för att minska risken för brand. 
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• Iordningställa ny mötesplats med sittytor på  
 Havsörnsgatan 83.  
• Byte av fasadbelysning på affärscentrum.  
• Renovering av tvättstuga på Fiskgjusegatan 28 och  
 Havsörnsgatan 133139. 
• Förnya belysningen på samtliga miljöhus. 
• Renovering av fasad på Kärrhöksgatan 8088.

• Fönsterbyte Punkthusen Orion och Polstjärnevägen,  
 augusti – december 2020. 
• Entrépartier byte Orion och Banervägen,  
 blev klart november 2020.  
• Entrépartier byte Punkthusen, december 2020.  
• Fjärrvärme Österängen, klart november 2020. 
• Rökluckor i trapphus byte, Birger Jarlsgatan 39 samt  
 delar av Duvgatan, klart november–december 2020. 
• Lekplatser renovering, klart Birkagatan. Pågår på 
 Banervägen och Birger Jarlsgatan 9. 
• Fönsterbyte samt balkongrenovering,  
 Duvgatan 10–22, 11–19 start i början av 2021.

• Solceller på Lahagsgatan 242, Hästhagsgatan 143,  
 Oxhagsgatan 117159. 
• Fönster, trapphus, korridor, yttre och inre belysning  
 på Oxhagsgatan 82122. 
• Tak, ventilation, fönster, trapphus, korridor, belysning  
 på Kohagsgatan 87117. 
• Förvaltningsbyggnad renoveras och byggs ut. 
• Garageportar byts och automatiseras. 
• Byte av entrédörrar på Lahagsgatan 143. 
• Gårdsmiljöer utvecklas med start på Oxhagsgatan  
 77113.

ÖXNEHAGA

ÖSTERÄNGEN

CITY

RÅSLÄTTTHORBJÖRN SLUTAR SOM VD

– Efter sex intensiva utvecklingsår 
har vi nått en ny nivå och bli
vit ett ledande bostadsföre
tag. Med god ekonomi och 
en fantastisk organisation 
som löser utmaningarna 
handlar nu nästa skede 
om modern förvaltning. 
Jag tycker därför att det 
är lämpligt att lämna 
över stafettpinnen och 
gå vidare till ett nytt upp
drag. Den nya tjänsten är 
som vd för Familje bostäder 
i Göteborg, säger Thorbjörn 
Hammerth.  
 – Thorbjörn är en myck
et kompetent ledare och 

en förespråkare för sant humanis
tiska värderingar. Under den tid vi 

har samarbetat har vi alltid 
kommit bra överens och 
jag hoppas att Thorbjörn 
blir lika framgångsrik i 
Göteborg som han varit i 
Jönköping. Styrelsen har 
påbörjat arbetet med re
krytering av ny vd för Vät
terhem och har goda för
hoppningar om att  hitta 
en bra lösning för verk
samheten. Vi återkommer 
med information  löpande 

under processens gång, 
 säger Pelle Nordin, styrelseord
förande Vätterhem.

• Renovering av lägenhetsförråd på Östra Storgatan  
 148 A–B. 
• Byte av tak och installation av solceller på Östra  
 Storgatan 109, Spinnerigatan 2–8, Sandgatan 4 A–B. 
• Renovering av lägenhetsförråd på Lillgatan 23 A–E. 
• Renovering av lägenhetsförråd på Lillgatan 39–49. 
• Renovering av hissen på Lillgatan 47. 
• Omläggning av gångplattor, justering av odlingslotter  
 och komplettering av belysning på Södra Strandgatan  
 21–23. 
• Byte av låssystem på Munkgatan 3 A–C. 
• Byte av belysning i garaget och källarförråden på  
 Halle Persgatan 2–4. 
• Byte av väggarmaturer i källargång på Kv. Jeriko.

Under första halvåret 2021 kommer Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth 
på egen begäran lämna sin tjänst.

JULMYS FRAMFÖR TV:N    Du vet väl att Vätterhem bjuder alla 
hyresgäster på Viaplay samt Viasatkanalerna 3, 6, 8 och 10 över hela julhelgen 
(t o m 6 januari). Om du inte redan har registrerat dig (se vatterhem.se för mer 
info) gör det idag och säkra julens stora TVmys. 

Nu finns vinnarna i Vätterhems foto
tävling »Min bild av Råslätt«  printade 
som affischer i Stadsgården.  Khadiga 
Aboutouks »En fångad fullmåne«, 
Ananthan Indukaladharans »Greenary« 
och Sebastian Akdogans »Miljonpro
grammet med miljoner drömmar!« var 
de bilder som juryn ansåg bäst utgjorde 
en personlig tolkning av Råslätt. 

VINNARBILDERNA 
utställda på Stadsgården
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Julkryssa  
och knåpa!

HITTA  
Vätterhem- 
tomtarna!

Kryp lite extra långt upp i soffan och kryssa med familjen.  
Den här gången kör vi både ett vuxen och barnkryss. 

Skicka meningarna och orden som bildas i de gråa rutorna till 
tavling@vatterhem.se senast den 6 januari så deltar du med 
Vuxenkrysset i utlottningen av ett presentkort värde 1 000 kr på  
någon av restaurangerna i Vätterhems fastighetsbestånd samt 
med Barnkrysset i utlottningen av två biobiljetter eller inträde 
för två till Yoump.  
 Glöm inte att ange i ämnesraden om du deltar i Vuxenkrysset 
eller Barnkrysset.

Hustomten är i folktron känd för att 
ta hand om gården och 
bo nära  människorna. 
Inte utan att man kan 
dra paralleller till alla 
Vätterhemsanställ
da som jobbar dag
ligen för att  skapa 
hem för livet. Ett 
gäng Vätter
hemtomtar 
likt den här 
har hjälpt till 
lite här och var 
och spridit ut 
sig i tidningen.  
 Hur många 
hittar du inklu
sive den du ser här ovan?  
 Skicka rätt antal till  
tavling@vatterhem.se senast den  
6 januari så deltar du i utlottningen av 
två biobiljetter eller inträde för två till 
Yoump.
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ELSE-BRITT KORSORDSVINNARE 
ElseBritt Karlsson kryssade med klass och 
vann korsordstävlingen i nummer 5.  Hon valde 
presentkort på Bella Pizzeria i city.

»Lös Vuxenkrysset och  
var med i utlottningen av ett  
presentkort värde 1 000 kr.«
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Kostnadsfri juridisk rådgivning och demokratiska inspirationskvällar för unga. 
Det är grunden för Din Rätt, ett initiativ från Vätterhem tillsammans med jurist 
Dona Hariri.  
 – Jag tror på juridik som en förutsättning för ett jämlikt och jämställt  samhälle. 
Vätterhem tror på att investera lika mycket i sina hyresgäster som i sina fastig
heter. Där möts vi, i det hållbara samhällsbygget, säger Dona när Vi i Vätterhem 
får en intervjutid via länk mellan två rådgivningspass. 

E
n kvarts öppen, förutsätt
ningslös juridisk rådgivning 
där du ska känna att du kan 
få prata med en jurist utan att 
det finns motkrav är tanken 

med rådgivningsdelen. Sedan de  senaste 
coronarestriktionerna infördes sker råd
givningen digitalt och du bokar en tid 
där du får tillgång till dator på ett av 
Vätterhems områdeskontor med upp
koppling till Dona. 
 – Det fungerar bra digitalt. Även om 
jag hoppas för vårens tillfällen att jag 
får chans att vara på plats på bibliote
ken i Jönköping igen, säger Dona.  
 Dona har drivit juridisk rådgivning i 
Husby, Stockholm i åtta år och överför 
nu arbetssättet och modellen till Jön
köping.  
 – Plus att vi adderar en speciell sats
ning på fritidsgårdarna; »Pizza och 
 demokrati för unga«. Man kan samman
fatta det som en föreläsning komplette
rat med lite skönt pizzahäng för dig som 
är 15–25 år. Det här låg precis i start
groparna när de senaste restriktionerna 
trädde i kraft så vi håller på att  överföra 
även detta till en digital variant, säger 
Dona. 

TRYGGA STADSDELAR 
Hon beskriver ungdomssatsningen som 
extra viktig eftersom det är en målgrupp 
som inte söker sig till rådgivningen:  
 – Det är naturligt de som är äldre, 

 familjer, föräldrar, personer i  arbetslivet 
som kommer till rådgivningen. Men 
vi vill såklart även stärka ungdomarna. 
Har du koll på dina rättigheter och skyl
digheter bidrar det till att skapa trygga 
stadsdelar, säger Dona.  
 I Husby har Dona drivit projektet 
själv.  
 – I Jönköping har jag för första gång
en fått ett team att göra det ihop med. 
Vätterhem och biblioteken är väldigt 
stöttande och viktiga medspelare, säger 
hon. 

KOMPLEXT OCH KÄNSLOSAMT 
Med åtta års erfarenhet av konceptet i 
Husby var Dona ganska säker på att hon 
visste vad som väntade när hon körde 
igång i Jönköping.  
 – Men så fel jag hade. Jönköping över
raskade mig totalt. Inte en enda  fråga 
som jag hade förväntat mig. Det var 
helt nya frågeställningar. Varför?  Husby 
är ju ganska likt? Jag tror det handlar 
om att det inte funnits den här typen av 
insatser i Jönköping. Behovet är så stort. 
De flesta i Husby har redan lyft sin  fråga 
med andra aktörer innan de kommer till 
mig. I Jönköping finns kanske inte dessa 
instanser. För alla som  kommit till mig 
i Jönköping har det varit deras  första 
möte med en jurist någonsin. Inte ett 
ärende har prövats. Det har varit frågor 
och problematik som många aldrig ens 
har pratat med någon annan människa 

om. Komplext. Känslosamma situatio
ner. Svåra människoöden. Så det under
stryker verkligen att behovet av rådgiv
ning är stort, säger Dona.  
 Familjerätt, bolagsjuridik och arbets
rätt är vanliga områden som kan kom
ma upp.  
 – Men det kan också handla om att 
»bara« få vägledning till att hitta rätt i 
den djungel som svensk byråkrati kan 
vara. Var du ska vända dig och så vidare, 
säger Dona Hariri. 

STORT INTRESSE DIREKT 
Ett stort direkt intresse för rådgivningen 
överraskade också:  
 – Jag var noga med att säga till alla  
att »Vi ska inte vara ledsna om ingen 
kommer de första gångerna. Det tar tid 
att jobba upp det.«  Där hade jag  också 
fel. Tvärtom var det över förväntan 
 redan första tillfället och sedan har det 
rullat på.  
 Och att sätta det på paus när restrik
tionerna kom och biblioteken stängde 
var inte ett alternativ.  
 – Vi ställde om. Förvaltningskontoren 
fixade med rum som städas noga mellan 
varje användare och teknik som fung
erar och lever upp till rättssäkerheten. 
Lite synd är det såklart att dropinupp
lägget inte fungerar då den digitala råd
givningen kräver förbokning, men vi får 
gilla läget så länge. 

DONA STÄRKER DIN RÄTT

. David S   M  Mats A, Concret
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Dona Hariri har vuxit upp på Öster
ängen men bor numera i Stockholm. 
Hon har länge jobbat med att göra 
 juridiken mer tillgänglig för den stora 
massan. Bland annat genom föreläs
ningar, vara ett stående inslag i TV4:s  
»Nyhetsmorgon« samt att hon i fjol 
släppte boken Fatta Lagen.

BOKA JURIDISK RÅDGIVNING:  
Du som hyresgäst på Råslätt, 

Österängen och Öxnehaga er
bjuds 15 minuters kostnads

fri  juridisk rådgivning i din stads
del. Totalt finns Dona tillgänglig två 
gånger i månaden per  stadsdel. 
 Vätterhem har inrett ett enskilt rum 

på respektive förvaltningskontor där 
du digitalt får rådgivning. Allt är för

berett och Vätterhem ordnar med tek
niken och ser till att städning och avtork

ning sker inför varje besök. Du bokar tid 
på vatterhem.se där du också hittar senas
te information om aktuella dagar och upp
lägg för våren.

DIN RÄTT BEHÖVS ALLTID 
Om jag har bokat tid till något av 
rådgiv ningstillfällena (aktuella datum 
och bokningsbara tider finns på vatter
hem.se) – hur ska jag förbereda mig?  
 – Tänk först och främst på att det är 
juridisk rådgivning. Det handlar inte 
om att jag tar mig an ärenden utan det 
är råd och tips. I de fall jag har svar sva
rar jag, har jag inte svar kan jag hänvisa 
vidare. Sedan kan du förvänta dig att jag 
kommer ha frågor och följdfrågor – så 
förbered dig med detaljer och så mycket 
information som du kan. Rådgivningen 
kan ske på antingen svenska eller ara
biska och du får såklart gärna återkom
ma flera gånger – det finns ingen gräns 

för hur många rådgivningstillfällen du 
kan boka.  
 Dona kommer att fortsätta  erbjuda 
rådgivning under våren. Efter det 
 hoppas hon ha lagt grunden till en 
 fortsättning.  
 – Min tanke och förhoppning är att 
någon eller några ska ta vid. Det här är 
inte en punktinsats. Det är ju en föränd
ring som vi vill se och då behövs Din 
Rätt! över tiden. Vi lägger grunden nu 
och skapar ett nätverk av jurister och 
 juriststudenter som vill fortsätta driva 
den här juridiska rådgivningen. Kon
takta Vätterhem om du vill bli en del av 
nätverket, uppmanar Dona. 
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Morgongenomgång vid datorn. Felanmälningar,  

serviceordrar och övrig mailskörd gås igenom. 

MARIA OCH RITA SÄTTER MÖTET  
MED HYRESGÄSTEN FÖRST

Var dags Vätterhem. Del 12 – Förvaltningssamordnarna
Följ med bakom kulisserna med Vätterhems  
personal i deras arbete för att skapa Hem för livet. 

I normala fall är det flödet av människor, mötet med hyresgäs
terna i deras vardag och kontakten med kollegorna på förvalt
ningskontoret som är höjdpunkten i Maria Ljungbergh och Rita 
Ashjians roll som förvaltningssamordnare på Öxnehaga.  
 – Med höstens restriktioner har vi ju stängt förvaltningskon
toret för besök och jag och Rita jobbar endast en i taget på kon
toret. Den andre jobbar hemifrån. Men det löser sig det också, 
säger Maria Ljungbergh samtidigt som hon förbereder en för
besiktning av en lägenhet där hyresgästen flyttat ut. 

Har du någon gång besökt förvaltnings
kontoret på Öxnehaga så är det ju Maria 
och Rita som är din första kontakt när 
du kliver in genom dörren.  
 – Vår främsta uppgift är att serva 
hyres gästen. Det gäller att agera  aktivt 
och hitta de bästa lösningarna ihop 
med resten av förvaltningen, säger Rita.  
 Arbetsdagen börjar strax innan 07.00 
med »datorjobb«.  

Maria på väg ut  

på en förbesiktning  

av en lägenhet.

. M  David S, Concret

Nyckelpärmen framme. Maria förbereder nycklar och 

tillgång till trapphus för entreprenör som är inne och 

gör renoveringsuppdrag. 
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MARIA OCH RITA SÄTTER MÖTET  
MED HYRESGÄSTEN FÖRST

»Mötet med hyresgästen är 
centralt. Att prioritera dem 
i varje läge är höjdpunkten 
i jobbet. Vi får en tydlig in-
blick i mångas vardag« – Vi kollar av kalendern, går igenom 

mail, felanmälningar från hyresgäster, 
ser över vilka serviceordrar som är aktu
ella och kollar av nattens rapport från 
Securitas. Vi fördelar sedan ut rätt info 
till rätt bovärd och sköter kontakt med 
entreprenörer med flera så att allt flyter 
på, berättar Maria.  
 
FÖRSÖKER SERVA EFFEKTIVT  
Nästa viktiga hållpunkt är när konto
ret öppnar.  
 – Så fort vi låser upp dörren brukar det 
dyka upp hyresgäster som vill ha hjälp 
med något och vi försöker serva effek
tivt samtidigt som vi också har ansvar 
för att svara i telefon. Mycket av felan
mälningar och andra frågor kommer via 
telefon eller mail. Och nu under pande
miomställningen är det ju bara telefon 
och mail som gäller, säger Rita.  

 Parallellt ingår också att sköta fakture
ring, göra beställningar och på olika sätt 
avlasta bovärdarna.  
 – Vi ordnar också med administration 
kring  in och utflyttningar. En del av 
det arbetet, som den här förbesiktning
en som jag ska ut på, sker utanför kon
toret, berättar Maria.  
  
SOCIALA SERVICEINRIKTNINGEN ÄR DET BÄSTA 
Båda beskriver ett varierat jobb med 
härlig bredd i arbetsuppgifterna.  
 – Mötet med hyresgästen är centralt. 
Att prioritera dem i varje läge är höjd
punkten i jobbet. Vi får en tydlig inblick 
i mångas vardag, säger Maria.  
 – Den sociala serviceinriktningen är 
det bästa med jobbet. Att möta hyres

gästen och sedan lösa problem tillsam
mans med kollegorna, säger Rita.  
 Hur funkar det nu när ni tvingas 
 jobba halva tiden hemifrån?  
 – Förvånansvärt bra ändå. Vi har hit
tat lösningar. Men det är klart att det 
finns tydliga fördelar när vi alla är sam
lade på kontoret. Snabba kontaktvägar. 
Snabba utbyten mellan kollegor. Det 
längtar vi efter igen, säger Maria.  
 – Jag håller med. Att jobba hemifrån 
är inte lätt och jag saknar verkligen att 
träffa hyresgäster och kollegorna. Sam
tidigt har vi fått alla hjälpmedel som be
hövs för att underlätta arbetet när det 
sker på distans. Det utvecklar och vi ser 
ju att det går, säger Rita Ashjian.

Så här är nog de flesta Öxnehagabor vana att se Maria och 

Rita – tillsammans bakom receptionsdisken på nya för

valtningskontoret. Alltid redo att hjälpa hyresgästerna. 

Rita på hemmakontoret där mail och telefon blir 

viktiga hjälpmedel för att serva hyresgästerna. 
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REKOMMENDERAR VÄTTERHEM
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91,6 %

 »Jag är väldigt 
nöjd med Vätter-
hem som hyres-
värd. Även trev-
ligt att bovärden 
syns i området 
ofta och man 
 hejar och har en 
god stämning. 
Ni är snabba när 
man väl behöver 
hjälp.«

REKOMMENDERAR VÄTTERHEM
3 500 hyresgäster tillfrågades. Över 62 procent svarade. Resultatet från den årliga 
Hyresgäst enkäten från AktivBo är här:  
 – Jag vill verkligen tacka alla våra hyresgäster för ert engagemang,   förtroende 
och stöttning under detta annorlunda år. Jag vill även rikta ett stort tack till våra 
fantastiska medarbetare som tar väl hand om våra hyresgäster och vars insatser 
lett till dessa fina betyg, säger Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth. 

Serviceindex mäter Vätterhems service 
inom stadsdelen när det gäller trygghet, 
ta kunden på allvar, rent och snyggt 
samt hjälp när det behövs. 86,5 procent 
av hyresgästerna är nöjda eller mycket 
nöjda vilket dock är en minskning med 
0,9 procent jämfört med föregående år. 
 Trygghetsindex stannar på oföränd
rat höga 85 procent som förra året. Trots 
dessa tuffa tider är det glädjande att 
våra hyresgäster känner sig trygga i sin 
lägenhet, trapphus, stadsdel men även 
med Vätterhem som sin hyresvärd. 
 – Vi är oerhört glada och stolta över 
att hela 93 procent anger att de trivs 
med Vätterhem som hyresvärd och 91,6 
procent rekommenderar oss till sina 
nära och kära. 
 Det allra högsta betyget i årets hyres
gästundersökning får bemötandet från 
Vätterhems reparatörer där hela 95,8 
procent av hyresgästerna är nöjda eller 
till och med mycket nöjda.

BÄSTA FÖRBÄTTRINGEN I DIN STADSDEL 
Vätterhems viktigaste arbete efter att 
hyresgästenkäten är avslutad är att följa 
upp de områden där hyresgästerna an
ger att det finns  förbättringspotential. 
Bästa förbättring sedan föregående år 
område för område ser du här:

Öxnehaga 
+  Få felet reparerat inom rimlig tid  
 (ökar 1,9%) 
+  Städning av källare (ökar 2,5%)

Råslätt 
+  Belysning på gården samt nära huset  
 (ökar 2,7%) 
+  Reparatörens städning (ökar 1,5%)

City 
+  Säkerhet mot inbrott i lägenheten   
 (ökar 4,6%) 
+  Förrådens säkerhet mot inbrott  
 (ökar 4,1%)

Österängen 
+  Säkerhet mot inbrott i lägenheten   
 (ökar 4,6%) 
+  Personliga tryggheten i trapphuset   
 (ökar 4,4%)

STUDENTERNA HAR OCKSÅ TYCKT TILL 
Serviceindex för Vätterhems student
lägenheter landar på 82,5 procent vil
ket är en minskning med 2,3 procent. 
Tyvärr minskar nöjdheten när det gäller 
rent och snyggt samt trygghet. Ta kun
den på allvar och hjälp när det behövs 
ökar däremot. 
 De största förbättringarna är städning 
av tvättstuga (+11,2 procent) och tele
fontider (+9,8 procent). Nytt för i år är 
att AktivBo erbjuder möjlighet att jäm
föra Vätterhems siffror med andra stu
dentbostäder. 
 Under december kommer också re
sultat från en speciell enkät riktad till 
Vätter hems nyproduktioner. 

. David S, Concret   M  Noor Studio



24 V I  I  V Ä T T E R H E M     #  6  2 0 2 0

V
ätterhem har en mång
årig tradition av att opera
tivt i vardagen arbeta med 
trygghetsskapande åtgär
der:  

 – Inför 2020 kände vi ändå att vi ville 
fokusera ännu mer på detta arbete. Där
för blev temat Trygghetsåret. Med  facit 
i hand vet vi nu att 2020 har varit ett 
mycket speciellt år, där trygghetsfrågor
na har fått en ännu större betydelse än 
vanligt, säger Raymond.  
 Det ordinarie arbetet med trygghets
skapande åtgärder har fortsatt med oför
minskad kraft. Bland de årligen åter
kommande åtgärderna kan nämnas 
utbyte av utomhus och trappbelys
ningar till LED, komplettering av belys
ning, röjning av skymmande växtlighet 
och buskage och inte minst de numera 
etablerade trygghetsvandringarna till
sammans med förvaltning och hyres
gäster på höstkanten. 
 – Utöver detta har vi under året arbe
tat med trygghetsfrågan specifikt vad 
gäller parkeringsgaragen. Här har vi ex
empelvis installerat kamerabevakning 
av vissa garage, begränsat åtkomsten 
nattetid samt infört ett nytt koncept för 
parkeringsbevakning.

INFORMATION NYCKELN 
Annars var det ju såklart Coronapan
demin som främst påverkade med helt 
nya krav på trygghetsarbetet.  

Trygghetsåret 2020

»Viktigt att trygghet 
fick vara i fokus detta år«
– När vi frågar våra hyresgäster, bland annat vid de årliga 
hyres gästenkäterna, vad som är det enskilt viktigaste för ett 
bra och trivsamt boende brukar trygghetsfrågan vara det som 
framförallt lyfts fram. Tryggheten i den egna lägenheten, trygg
heten i fastigheten man bor i och inte minst tryggheten i stads
delen, säger Raymond Paska, marknads och uthyrningschef 
på Vätterhem. . M  David S, Concret
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 – Som en av de första åtgärderna  lyfte 
vi fram konceptet Trygga Grannar där 
både vår personal och hyresgäster ska 
vara observanta på signaler för eventu
ellt våld i nära relationer. Vi insåg gan
ska tidigt också att pandemin hade en 
mycket inskränkande effekt på våra äld
re hyresgästers vardag. Därför lanserade 
vi under våren konceptet Hem Service, 
där hyresgäster som är 70+ hade möj
lighet att få hjälp med att handla, ta ut 
 soporna eller ibland bara få prata med 
någon, berättar Raymond 
 Tidigt i krishanteringsarbetet bestäm
de sig också Vätterhem för att informa
tion är en nyckelfaktor för att hyres
gästerna ska känna sig trygga med 
Vätterhems åtgärder. 
 – Därför införde vi redan under mars 
ett krisinformationsbrev som  trycktes 
på fyra olika språk och som delas ut 
till varje brevlåda i våra närmare 9 000 
lägen heter med ca 2–4 veckors mellan
rum. Ett brev med öppen och transpa
rent kommunikation om vad vi  arbetar 
konkret med under krisen och hur vi 
hanterar de nya förutsättningarna. 

SOMMARKRAFT OCH DIN RÄTT 
En av de kanske mest omfattande trygg
hetsskapande insatserna under året var 
sedan projektet SommarKRAFT.  
 – Vi insåg under våren att inget blir 
som vanligt detta år. De hårda restrik
tionerna vad gäller resor medförde att 
flerparten av våra hyresgäster skulle se
mestra hemma i sin stadsdel. Vår när
varo under hela sommaren var viktig. Vi 
ville skapa aktiviteter över hela somma
ren i var och en av våra stadsdelar. Som
marKRAFTSbodarna blev mycket välbe
sökta och projektet som helhet en stor 
framgång som vi ska arbeta vidare med 
på olika sätt, säger Raymond.  
 Under hösten lanserades koncep
tet Din Rätt! I syfte att stärka hyres
gästernas rättigheter genom fri juri
disk rådgivning samt inspirera yngre 
hyres gäster inom området juridik och 
demokrati.  
 Har ni fått någon respons från hyres
gästerna på ert omfattande arbete?  
 – När vi sammanfattar resultatet från 
årets hyresgästenkät ser vi att hyresgäst
nöjdhetens olika delindex har påverkats 
till viss del negativt av detta års speciella 
omständigheter. Men beträffande trygg
hetsindex anger hela 85 procent av våra 
hyresgäster att de känner sig trygga eller 
mycket trygga. Samma höga betyg som 
föregående år och drygt 6 procent högre 
än branschgenomsnittet. Och vi slår oss 
inte till ro, vi jobbar intensivt vidare för 
ökad trygghet, säger Raymond. 

»Beträffande 
trygghetsindex 
anger hela 85  
procent av våra 
hyresgäster att  
de känner sig 
trygga eller 
mycket trygga.«



26 V I  I  V Ä T T E R H E M     #  6  2 0 2 0

NYPRODUKTION

– Vi har i många år varit utspridda på 
många olika platser. En del av perso
nalen sitter på studentområdet, andra 
 delar på bovärdskontoret, förvaltnings
kontoret och trädgård och transport.    

KONTOR · AFFÄRSLOKALER · HYRESRÄTTER

NYTT KONTOR SKAPAR  
PORTEN TILL RÅSLÄTT

Nu står det klart att Vätterhems nya områdeskontor på Råslätt  
kommer att byggas precis vid infarten till centrum.  
 – Vi är väldigt glada. Det är den tomten vi har önskat hela tiden.   
Mitt i det naturliga reseflödet till och från Råslätt. Vi blir tillgängliga 
centralt i området för alla Råslättsbor, säger förvaltningschef  Annika 
Vikström som också avslöjar att den nya fastigheten kommer att 
innehålla lägenheter och affärslokaler. 

En viktig grund i planeringen för ett 
nytt kontor har därför varit att samla 
hela förvaltningen. Kommer vi närmare 
varandra kommer vi också att kunna er
bjuda hyresgästerna bättre service, säger 
Annika Vikström.  

 I takt med att Råslätt växer börjar nu
varande förvaltningskontor dessutom 
bli trångbott.  
 – Ett nytt kontor följer i linje med 
den utveckling som Råslätt går igenom. 
Se bara ner över aktiviteten här, säger 

. M  David S, Concret
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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 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 uthyrning är 
 inledd.  
 • 120 hyresrätter 
 • 1–4 rok 
 • 28–94 kvm 
 • Inflyttning våren 2020, hösten 2020 och vintern 2021

ÄNGSHUSEN STRANDÄGEN 
I Vätterhems nyaste stadsdel, Strandängen, växer nu 
ännu ett område fram; Ängshusen 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: 

 Annika och pekar ut över  parkeringen 
där det råder intensivt arbete för att fär
digställa nya bussgator, resecentrum 
och vårdcentrum. 

KAFÉ VID TORGET 
Under ett skede av planeringsarbetet var 
en tomt i utkanten av området, nere vid 
Pakeringshus 1, aktuell.  
 – Vi har hela tiden känt att vi bör fin
nas mer centralt. Både för hyresgäster
na, så att de enkelt kan besöka oss, och 
för vår egen effektivitets skull.  
 Det var när nämnda förändring av 
 affärscentrums parkering och nytt rese
centrum inleddes som också möjlighe
ten att få bygga på tomten vid infarten 
dök upp.  
 – Det känns väldigt bra. Vi blir porten 
till Råslätt. Som det är nu är det plane
rat ett litet torg framför fastigheten och 
jag ser framför mig att det kanske ligger 
ett litet kafé i fastigheten där du kan slå 
dig ned och ta en kaffe när du väntar på 
bussen. 

INVOLVERA ALLA 
Förutom Vätterhems kontor och ma
skinhallar samt nämnda affärslokaler 
som t ex café kommer den nya fastig
heten också att innehålla lägenheter.  
 – Det skapar en härlig mix och läget 
är ju mycket attraktivt för den som vill 
bo nära service och kommunikationer.  
 I planeringsarbetet för det nya kon
toret har stor vikt lagts vid att involve
ra alla delar av personalen i process och 
fokusgrupper.  
 – Vi vill samla allas tankar och önske
mål så att kontoret blir så ändamåls
enligt som möjligt. I grund och   botten 
handlar det om att vi ska bli så  effektiva 
som möjligt i vårt jobb för  hyresgästerna. 
 Finns det någon tidsplan för när den 
nya fastigheten kan stå klar?  
 – Inte i detalj. Men jag gissar att om vi 
ses här om tre år så kommer jag att kun
na bjuda på kaffe i helt nya lokaler!

»Vi har hela tiden känt att vi  
bör finnas mer centralt. Både  

för hyresgästerna, så att de  
enkelt kan besöka oss, och för  

vår egen effektivitets skull.«
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En av de vanligaste riskkällorna till 
brand i hemmet är köket. På  spisen 
kan det hända mycket och glömd spis 
är faktiskt den i särklass  vanligaste 
brandorsaken i hemmet. I mindre kök 
är det vanligt att spisen används som 
avlastningsyta för alltifrån plastbur
kar till tidningar och så råkar  någon 
få igång en platta. En annan vanlig 
brandorsak är så kallad torrkokning, 
en kastrull med potatis glöms bort och 
 kokar torrt, förkolnar och fattar eld.  
 Brand på spisen är allvarligt  eftersom 
den snabbt kan sprida sig upp i  fläkten 
och flottet som finns där. Brand i en 
kastrull på spisen släcker du bäst  genom 
att lägga kastrullocket på och kväva 
 elden. 

TÄND – OCH SLÄCK!  
När vi så här års går in i den  mörkare 
årstiden märks en viss ökning bland 
bränder orsakade av levande ljus. Runt 
adventssöndagarna är det vanligt med 
larm vid lunchtid. Ljusstaken har tänts 
vid frukost, glömts bort och så har det 
brunnit ner och spridit sig.  

Se upp i snösvängen!
Snön faller. Oavsett om det är mån
dag, fredag, söndag eller julafton så 
är  Vätterhems egen personal redo att 
göra gatorna framkomliga. 

Tänk på att snöröjning ofta är en 
intensiv arbetsinsats som sker 
i mörker. Hjälp till genom att 
se till att snöröjningsmaskiner

na får fri väg. Då blir arbetet mer säkert, 
effektivt och du får halkfria gator att ta 
dig fram på. 

Tänk på det här när du ser att plogning 
pågår:  
• Om du möter en snöröjningstraktor  
 i arbete, kliv åt sidan så att den får  
 fri väg.  
• Undvik att låta barn leka runt  
 maskinerna.  
• Använd reflex så att du syns bättre.  
• Plogning och sandning sker inte i 
 samma moment. Först måste  ytor  na   
 plogas och sedan sandas de. Det kan  
 ta någon timme mellan  åtgärderna.  
 En timme när det kan vara lite extra   
 halt. 

TÄND ETT LJUS …
… men glöm inte att släcka
Varje år omkommer drygt 100 personer i Sverige i bränder. 17 
hem brinner varje dag. Siffror som genom ett gott brandskydd 
skulle kunna sänkas betydligt. Här några smarta tips när vi nu 
är inne i de tända ljusens tid.

 Rådet är att se till att ljushållarna ska 
kännas så säkra att du kan lämna dem, 
även om du såklart aldrig gör det.  
 Om du sedan har husdjur ska du vara 
extra uppmärksam på levande ljus. Kat
ten kan enkelt välta ett ljus. Eller hun
den som är sugen på något som står 
kvar på spisen, hoppar upp och råkar 
komma åt ett vred. 

ÖVA!  
I skolan och på arbetsplatserna övar vi 
ofta på brand. Men hur ofta har du gjort 
det i hemmet? Prata med hela familjen 
hur ni skulle ta er ut vid brand. Det är 
bättre att göra det i lugn och ro, än att 
försöka komma på hur ni ska göra när 
larmet går mitt i natten. 

BRANDVARNARE, BRANDFILT, PULVERSLÄCKARE … 
Om det trots dina försök att  eliminera 
riskerna skulle uppstå brand finns det 
några viktiga saker att tänka på.  
 Grunden för ett gott brandskydd är 
att du ska bli väckt och varnad snabbt. 
Du vaknar inte, utan tvärtom sövs, av 
röken så en brandvarnare är ett måste. 

Som generellt råd ska du ha en brand
varnare per 60 kvadratmeter. Testa bat
teriet i brandvarnarna ofta.  
 Skaffa en brandfilt. Den är enkel 
och effektiv. Alla bränder är från början 
små. Blir du larmad och väckt i tid kan 
du använda en brandfilt för att släcka 
branden i ett tidigt skede. Placera den i 
anslutning till riskkällorna, t ex i köket. 
Köp gärna flera och sprid ut i hemmet.  
 Köp en brandsläckare. Minst 6 kg, 
branschen rekommenderar minst 
effekt klass 47. Välj pulversläckare då det 
är mer effektivt och förlåtande än skum. 
Placera släckaren vid utgången till 
 lägenheten. Tänk på att återfylla  eller 
byta ut släckaren minst vart tionde år.  
 Skaffa spisvakt. Det är lätt att glöm
ma en spisplatta påslagen om till exem
pel telefonen ringer eller någon knack
ar på dörren. Gå aldrig från köket om 
något kokar på spisen. En spisvakt är 
en teknisk anordning som övervakar 
 spisen och vid risk för brand antingen 
ska påkalla en åtgärd från  omgivningen 
eller bryta elförsörjningen till spisen 
innan en brand har hunnit uppstå.
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. David S, Concret
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Mycket har hänt sedan första spadtaget togs 25 mars 2019. Nu är det lätt att se hur 
fint det kommer att se ut från utsidan – Region Jönköpings läns satsning på ett nytt 
vårdcentrum på Råslätt. Men vad händer egentligen bakom den pampiga byggna
dens väggar? Det hade vi velat visa er Råslättsbor med ett öppet hus tidigare i höst. 
Men på grund av Coronapandemin gick det inte att ordna. Istället vill vi visa på an
dra sätt vad ni kan vänta er när verksamheterna i huset har startat, någon gång efter 
sommaren 2021. . Christine Sundin, Region Jönköpings län.    M  Tengbom

Start för RÅSLÄTTS NYA VÅRD-
CENTRUM efter sommaren 2021

Visionen för bygget är »Bättre hälsa för dig och mig«. Vårdcen
trumet ska vara inkluderande, välkomnande och tryggt. Det 
ska vara väl rustat för dagens och framtidens krav både för pa
tienter, besökare och medarbetare. Flexibilitet och hållbarhet 
är honnörsord för bygget. I utformning och material blandas 
– precis som på Råslätt självt – flera kulturer. I detta landmärke 
möts Småland, Sverige och världen.

JUST NU 
Just nu pågår inredningsarbete som till exempel mattläggning, 
målning och montage av dörrar. Arbete pågår också med att 
göra färdigt utemiljöerna.

OTROLIG SKILLNAD 
Några av dem som ska jobba i det nya vårdcentrumet har 
 sedan tidigare fått en förhandstitt på det som ska bli deras ar
betsplats efter sommaren 2021. »En otrolig skillnad jämfört 
med hur det ser ut idag« var det återkommande omdömet. An
dra omdömen handlar om att de nya lokalerna skapar arbets

trivsel, blir tillgängliga, ljusa och fina och gynnar samordning, 
samarbete och nya arbetssätt. Något som också gynnar patien
ter och besökare.

VERKSAMHETER I DET NYA VÅRDCENTRUMET 
Det nya vårdcentrumet, med en total bruttoyta på 5 600 
kvadrat meter, innehåller barnhälsovården, kvinnohälsovår
den, öppna förskolan, närservice, vårdcentral, laboratorium, 
Folktand vården samt uppehållsrum för kollektivtrafiken. I 
vårdcentrumet ryms också länets första mottagning driven av 
läkarstudenter och deras handledare, en så kallad klinisk ut
bildningsmottagning – ett samarbete med Jönköping Univer
sity och Linköpings Universitet.

VILL DU VETA MER – håll utkik efter Vi i Vätterhem 1  2021.  
 I nästa nummer av »Vi i Vätterhem«kommer vi att ta med er 
på ett bildsvep från insidan av bygget!

Fotnot: Byggherre är regionfastigheter inom Verksamhetsstöd 
och service, Region Jönköpings län. Entreprenör är PEAB.



30 V I  I  V Ä T T E R H E M     #  6  2 0 2 0

OMRÅDESNYTT ÖSTERÄNGENÖSTERÄNGEN

CITYCITY

ÅSA KARLSSON  FÖRVALTNINGSCHEF CITY
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Var tog 2020 vägen?

Det är åter igen dags att summera året. I år har det varit ett minst sagt 
 annorlunda år.  
 Vi har alla verkligen tvingats att tänka utanför boxen och anpassa oss 
 efter rådande situation.  
 Det har varit ett tufft år för många, men nu gäller det att hålla i och följa 
alla restriktioner så att vi snart kan få se ljuset i tunneln igen. 
 I mitten av november fick vi resultatet från årets hyresgästenkät och vi 
blev glada och stolta. 90 procent av er hyresgäster är nöjda eller mycket 
nöjda med vår service här på City. Ett stort TACK till alla som svarade på 
enkäten. Vi uppskattar alla positiva kommentarer vi får, men också de för
bättringsförslag som skrivs. Nu har vi lite nytt material att jobba vidare 
med för att fortsätta att utveckla vår service. 
 Trots ett annorlunda år har vi hunnit med många underhållsprojekt i 
våra fastigheter. Vi har till exempel renoverat fasader och tak, bytt fönster 
och dörrar, målat trapphus och källare, renoverat lägenhetsförråd, reno
verat badrum och bytt stammar, bytt vitvaror, gjort om på gårdar, bytt be
lysningar i källare och garage, bytt porttelefoner och låssystem, renoverat 
 hissar och mycket mer. 
 Under 2021 kommer vi fortsätta med ett stort underhåll av våra fastig
heter. Det finns alltid något att ta tag i. 
 Det blir en annorlunda jul i år, men jag hoppas att du ändå kan njuta av 
helgdagarna.

Vi på Cityförvaltningen tackar för att vi får förtroendet att vara er 
 fastighetsvärd och önskar er en riktigt God Jul & Gott Nytt År!

Flera av de större lekplatserna på Österängen byggs om och 
uppdateras just nu;

• Birkagatan 22 är det klart sedan tidigare. En helt ny  
 anläggning i naturnära stil.  
• I Parken bakom höghusen, vid Banérs Arena, pågår just nu  
 byte av utrustningen till nya, bättre och roligare attraktioner. 
• Vid Birger Jarlsgatan 9 pågår också just nu ombyggnad och  
 utbyte av utrustning med en utökad omfattning jämfört  
 med tidigare.

Trygghetsinventering  
och vandring i området

Lekplatser uppdateras!

HYRESGÄSTENKÄTEN OCH TRYGGHETEN  
Vi har alldeles nyligen fått till oss resultatet från årets enkät, tack alla som 
bidragit med svar ! Vi återkommer i nästa nummer med utförligare kom
mentarer till resultatet. Efter ett år med sjunkande trygghet 2019 har det i 
år vänt, tryggheten på Österängen ökar igen. Det är såklart mycket gläd
jande. Vi arbetar i förvaltningen ständigt med att försöka förbättra ute
miljö, belysning inne och utomhus, renovering av tvättstugor och källare, 
allt för att göra det tryggare för er hyresgäster.

För några veckor sen genomförde vi den årliga kvällsvandring
en på Österängen, några få hyresgäster deltog tillsammans 
med delar av vår personal. Detta ger oss ett bra material till
sammans med era synpunkter i hyresgästenkäten för  fortsatta 
förbättringar avseende tryggheten. Längre fram i vinter åter
kommer vi med info om 2021 års satsningar.
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Den 28 oktober bjöd Vätterhem och lokala hyresgästfören
ingen in till en trygghetsspökvandring på området. Aktivite
ten riktade sig till barn från 6 år och uppåt och tanken var att 
vi skulle få barnens syn på otrygga platser på området.

Eftersom det var höstlov och nära till Halloween så smyckade 
vi rundan vi skulle gå med pumpor, spindlar och skelett och 
Vätterhems personal klädde ut sig till både häxor och zombies 
för att dyka upp på rundan och skrämmas lite. 
 Vi visste inte hur många barn som skulle komma eftersom  
man inte behövde anmäla sig. Vi blev glatt överraskade att det 
kom minst hundra barn och en del föräldrar. För att corona
säkra aktiviteten var vi därför tvungna att dela upp oss i min
dre grupper så vi kunde hålla avstånd. När rundan var klar så 
fick barnen en godispåse och fick lämna in en blankett där de 
markerat in där de tycker de läskigaste platserna är – och nu 
har Gabriella på Hyresgästföreningen sammanställt svaren. 
Björkkullen och Puls arena tycker många är lite extra läskigt. 
Den marken ägs av Jönköpings kommun, så nu måste vi till
sammans börja jobba mot kommunen för att höra om de till 
exempel kan göra bättre belysning runt Puls arena och Björk
kullen. Men även på Vätterhems mark fanns det läskiga plat
ser. Till exempel gångarna mot torget och att det är några bus
kar som känns obehagliga och vi kommer att se över vad vi 
kan åtgärda så det upplevs bättre och tryggare.  
 Till slut vill jag tacka alla barn och föräldrar som deltog i 
vandringen, det var jättekul att ni kom, och personalen som 
deltog hälsar att det här ska vi göra om nästa år, för även vi 
hade superkul. 
 Tillsammans gör vi Råslätt tryggare.

En riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

 
  
  
  

Sammanställning Spökvandringen Råslätt 
Totala antalet respondenter: 48 
 
1. Läbbigaste platserna på Råslätt Antal svar: 45 

 
 

 n Procent 

Björkkullen (Belysning och/eller buskage/träd) 13 28,89% 

Någon av gångarna mot torget 8 17,78% 

Utegym Puls Arena 7 15,56% 

Parkeringen under Willys 6 13,33% 

Buskage/träd vid Kepsen 5 11,11% 

Belysning torget 4 8,89% 

Belysning gångväg innan Kepsen 2 4,44% 

 
2. Något medskick? Antal svar: 3 
 
Björkkullen är läskig 

Under Willys är läskigt på kvällen 

Otäckt vid gymmet Puls Arena 
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Lekplatser uppdateras!

2020 har vi renoverat, investerat och underhållit i nästan oförminskad 
takt. 
 Tak, ventilation, belysning, asfaltering, trapphusmålning, plantering 
och solpaneler har kommit på plats medan vi fått dra ner på reparationer 
och underhåll hemma hos er. Vi hoppas vi kan ta igen detta under 2021. 
 Planering och upphandling pågår inför att biblioteket ska ta över lokalen 
där det förr fanns en frisör. 
 I Vätterhems före detta kontor startas renovering efter nyår. När våren 
kommer har vi en frisör med skönhetssalong på plats. 
 Vi på Öxnehaga vill avsluta året med att tacka alla hyresgäster som  visat 
förståelse och accepterat att vi inte varit så snabba som vi vill vara med att 
serva er i boendet och verksamheter. Det är frustrerande att inte få ge er 
den service vi vill. Men säkerheten måste få gå först. 
 Vi vill också tacka alla som medverkar i att utveckla Öxnehaga och 
tryggheten. Vi hann med några möten i stadsdelsutvecklingsplaneringen i 
 början av året innan alla möten ställdes in. Ni gör skillnad! 
 Några som verkligen gör skillnad är våra frivilliga nattvandrare som går 
runt så gott som varje kväll! 
 Ett särskilt stort tack till er från Hand Till Hand och Nattvandrarna.

Vätterhem Öxnehaga önskar alla boende, verksamheter och besökare en 
fridfull och riktigt God Jul & Gott Nytt År! 
 Glöm förresten inte testa din brandvarnare!

Att göra saker tillsammans blev svårt 2020.  
Men vi har ju lärt oss det digitala mötet. Nu är centrum juldekorerat  
med ljus och tomtar. Passa på att ta ett fint julkort med tomtarna och 
Vättern bakom. Och visst hoppas vi på en vit jul!Spöken för trygghet
Tomtar i centrum!
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Från oss alla till er alla: 

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Öppettider i jul och nyår:

 Onsdag 23/12 Måndag 28/12 Tisdag 29/12 Onsdag 30/12   
 
Österängen besök 10.0013.00 (endast bokade besök) 10.0012.00 samt 13.0016.00 10.0012.00 samt 13.0016.00 10.0013.00 
Österängen telefon 09.3012.00 samt 13.0016.00 09.3012.00 samt 13.0016.00 09.3012.00 samt 13.0016.00 09.3012.00 samt 13.0016.00 
     
Öxnehaga besök 08.0013.00 (endast bokade besök) 08.0012.00 samt 13.0018.00 10.0012.00 samt 13.0016.00 08.0013.00 
Öxnehaga telefon 08.0012.00 samt 13.0016.00 08.0012.00 samt 13.0018.00 10.0012.00 samt 13.0016.00 08.0012.00 samt 13.0016.00 

Råslätt besök 09.3013.00 (endast bokade besök) 09.3012.00 samt 13.0018.00 09.3012.00 samt 13.0016.00 09.3013.00 
Råslätt telefon 07.0012.00 samt 13.0016.00 07.0012.00 samt 13.0018.00 09.3012.00 samt 13.0016.00 07.0012.00 samt 13.0016.00 

City besök 10.0013.00 (endast bokade besök) 10.0012.00 samt 13.0016.00 10.0012.00 samt 13.0016.00 10.0013.00 
City telefon 10:0012.00 samt 13.0016.00 10:0012.00 samt 13.0016.00 10.0012.00 samt 13.0016.00 10.0012.00 samt 13.0016.00 

Huvudkontor besök 07.4512.00 (endast bokade besök) 07.4512.00 samt 13.0018.00 07.4512.00 samt 13.0016.30 07.4512.00 
Huvudkontor telefon 07.4512.00 samt 13.0016.30 07.4512.00 samt 13.0018.00 07.4512.00 samt 13.0016.30 07.4512.00 samt 13.0016.30
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I skrivande stund håller kontoren stängt för besök till och med den 27/12.  
Detta kan komma att ändras, besök vatterhem.se för senaste information.
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