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Vätterhemskrysset – vinn presentkort värde 1000 kr
Lös korsordet och skicka meningarna som bildas i de gråa rutorna i ett mail till tavling@vatterhem.se  
senast den 10 april så deltar du i utlottningen av ett presentkort värde 1000 kr på någon av restaurangerna  
eller konditorierna i Vätterhems fastighetsbestånd. Vätterhemskrysset
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D
etta har hänt under perio-
den 2015–2021: 
    • Vi har stärkt bolagets 
kapital med 600 mkr. 
Det vill säga haft vinster 

på cirka 100 mkr varje år. Fördubblat 
bolagets soliditet till 25 procent.  
 • Vi har i genomsnitt haft mycket 
låga hyreshöjningar på i genomsnitt 
1,2 procent per år. Vätterhem har låga 
hyror i relation till andra bolag, inte 
minst med tanke på hur välskött fastig-
hetsbeståndet är och den höga nivån på 
service och skötsel.   
 • Vi har under perioden satsat cirka 
200 mkr per år i underhåll och kompo-
nentbyten. Alltså 1,2 miljarder SKR.  
 • Vi bygger som aldrig förr. Vi har 
tredubblat byggvolymen och bygger i 
genomsnitt cirka 200 bostäder per år 
och investerar för cirka 500 mkr per år. 
Vätterhem har under perioden investe-
rat för cirka 2 miljarder SKR. Lånen är 
bara obetydligt större idag.  
 • Energianvändningen har fortsatt 
att sjunka genom rätt investeringar och 
arbetssätt. Idag ligger vi på 97,5 kWh/

TACK OCH FARVÄL EFTER  
SEX FANTASTISKA ÅR MED EN 
UNDERBAR ORGANISATION 

kvm vilket är det främsta värdet för ett 
begagnat fastighetsbestånd.  
 • 2020 och 2021 har vi vunnit tre 
kundkristaller som Sveriges bästa hyres-
värd i kategorierna Högsta Serviceindex, 
Högsta Profil och Bästa Nyproduktion. 
Totalt har vi nu 21 stycken kristaller i 
prisskåpet. Kundnöjdheten har legat 
kring 86–87 procent per år under 
 perioden.  
 • När det gäller medarbetarnöjdheten 
har vi ökat denna i sex år i rad från 70 
procent till 85 procent. Mätningen från 
Great Place To Work är de tuffaste och 
kräver mycket av åtgärder.  
 • Vätterhem har vuxit och gått ifrån 
144 anställda till 185 anställda på grund 
av utökat fastighetsbestånd, utveckling 
av stödfunktioner och anställt fler, 

för att göra mer i egen regi istället för 
att köpa tjänster. En mycket lyckad 
satsning. Vi har vänt pyramiden och 
satt förvaltningen som kärnprocessen. 
Förvaltningscheferna har fått utökat 
ansvar.  
 • Samtliga förvaltningskontor har 
byggts om och nu står huvudkontoret 
inför en omdaning.  
 • Vi har tagit fram fyra nya idépro-
gram för alla våra stadsdelar där vi 
redovisar vad vi vill göra på kort och 
lång sikt. Dessa har förmedlats till våra 
hyresgäster som lämnat synpunkter.  
 • Lönekartläggningen visar på jäm-
ställda löner. Vi är 26 chefer varav 13 är 
kvinnor och av ledningsgruppens elva 
personer är fem kvinnor.  

LEDARE

Det börjar bli dags att avrunda min tid som vd på Vätterhem. Jag vill därför passa 
på att tacka styrelsen, alla fantastiska medarbetare och hyresgäster samt  partner 
för allt som vi åstadkommit. Det har varit en fröjd varje dag och leveransen är 
 total. Vi har lyckats med att gå från ord till handling. 

»Vi har tredubblat byggvolymen  
och bygger i genomsnitt cirka 200 
bostäder per år och investerar för 
cirka 500 mkr per år.« 
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 • Vi har höjt alla löner kraftfullt så 
att dessa numera ligger i mitten i vår 
bransch. Detta har skett genom en rad 
kostnadseffektiviseringar och att våra 
medarbetare gör mer än tidigare.  
 • Vi har utvecklat en ny hållbarhets-
avdelning, en utökad IT-avdelning, en 
ny inköpsavdelning, en ny HR-avdel-
ning och skapat en förvaltarorganisa-
tion med förvaltare som är arbetsledare 
för grupper om upp till tio medarbetare.  
 • Utvecklat nya samarbetsformer med 
privata fastighetsbolag, kommunens 
olika förvaltningar, Högskolan, Polisen, 
föreningar o s v.  
 • Genomfört en strategisk partnering-
upphandling för alla byggtjänster i 
vår nyproduktion som spar tid och är 
effektiv i alla delar.  
 • Vi uppför bolagets första bostads-
rättsprojekt i Öxnehaga (första produk-
tionen på 30 år) och har byggt radhus 
med eget ägande som sålts på Strand-
ängen. Syftet är att skapa blandade 
stadsdelar och stärka integrationen.   
 • Vi har utvecklat hela Strandängen 
med färdiga detaljplaner som medger 
1 100 bostäder. En utveckling av en ny 
stadsdel tillsammans med Tosito som 
bygger bostadsrätter.  
 • Tagit fram ett nytt uthyrningsregel-
verk som fungerar ytterst väl och skapat 
tydliga spelregler kring uthyrning av 
bostäder.  
 • Utökat allt kring friskvård, företags-
hälsa och måbra-aktiviteter för att sänka 
sjukfrånvaron. Förmåner som nästan 
alla använder i hela organisationen och 
som lett till önskad effekt.  
 • Ett storslaget 75-års firande med 
våra hyresgäster där vi lyfte fram vår 
historia, förstärkte områdesdagarna och 
hade flera olika event för hyresgästerna.  
 • Infört nya ledningssystem ISO 9001, 
14001 och OHSAS 18001.  
 • Infört bredband i hyran och just nu 
utvecklas nya TV-lösningar.  
 • Utvecklat vår företagsprofil, hemsi-
da, intranät, sociala medier och skapat 
en ny kommunikationsavdelning som 
gör skillnad.  
 • Vi har hjälpt Jönköpings kommun 
med olika flyktingbostäder när krisen 
var som värst 2015–2017 samt gett 
ifrån oss cirka 35 lägenheter för sociala 
kontrakt per år.  
 • SommarKRAFT som lanserades 2020 
blev en dundersuccé där hyresgästerna 
tog initiativ och skapade verksamhet 
för andra hyresgäster. Liksom trygghets-
vandringarna i våra områden.  
 • Framtagning av ny företagsplan, 
värdegrund, vision, företagsbok, 

bygghandbok, medarbetarhandbok, 
hållbarhetsplaner, HR-planer o s v.  
 • Vi har utvecklat trygghetsboenden 
i Öxnehaga, City och nu snart även på 
Råslätt och Strandängen.  
 • Infört ekomiljötjänster på ett 60-tal 
platser i stadsdelarna. Biodlingar, 
klädbyten i tvättstugor som gav SABO:s 
hållbarhetspris.  
 • Vätterhem har lagt stora resurser 
på utbildning av medarbetarna som vi 
fått tillbaka flera gånger om. Allt ifrån 
arbetsmiljö, ledarskap, tekniska utbild-
ningar, lära-på-jobbet, chefsskap och 
stadsdelsutveckling. Rätt utbildning ger 
alltid kostnadseffektiviseringar.  
 • Sist men inte minst har vi haft 
omfattande skatterevisioner, gransk-
ningar från media, från revisorer, 
lekmannarevisorernas biträden och 
interna revisorer. Alla granskningar har 
bedömt bolaget som ytterst välskött 
med ordning och reda. Haft helt rena 
revisionsrapporter i sex år.

STARKT ENGAGEMANG 
Detta är ett axplock av det som 
skett. Det finns naturligtvis 
mycket mer att berätta om. Jag 
har släppt kontrollen, lagt ut 
befogenheter och resurser till 
chefer och medarbetare. Detta 
har bidragit till ett starkt enga-
gemang, god ekonomi och fina 
resultat. Detta är tillitsbaserat 
ledarskap i praktiken.  
 Allt detta har skett under 
rader av kriser som vi upplevt 
under perioden. Det är flyk-
tingkrisen, segregationskrisen, 
bostadskris och pandeminkri-
sen samt rader med svåra kriser 
i samband med storbranden på 
studentboendet i Råslätt, skjutningar, 
sprängningar och bilbränder. Detta har 
hanterats vid sidan av all utveckling 
och förnyelse.  
 
SVÅRT BESLUT 
Just nu förbereds ett nytt hyresgäst-
manifest, en ny säkerhetsorganisation, 
utveckling av våra hus på Råslätt, sam-
verkan med kommunens förvaltningar 
kring våra stadsdelar o s v.  
 Det har naturligtvis varit ett svårt 

beslut att lämna bolaget som har ett så 
pass grundmurat förtroende hos sina 
hyresgäster och verksamheter. Det 
som känns bra är att bolaget är så pass 
välskött och har en sådan stark organi-
sation att allt kommer rulla vidare utan 
skillnad. 

Thorbjörn  
Hammerth,  
vd Vätterhem

»Vi har lagt stora resurser på  
utbildning av medarbetarna som  
vi fått tillbaka flera gånger om.« 
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SAMSET har SVERIGES MEST NÖJDA  
HYRESGÄSTER i nyproducerade lägenheter!

K U N D K R I S T A L L E N  2 0 2 0

Med sammanvägt nyproduktionsindex på höga 95,4 procent 
(branschgenomsnitt är 86 procent) så tilldelas Vätterhems 
 bostäder på Samset Kundkristallen för Bästa Nyproduktion 
2020. Bäst i Sverige alltså.  
 – Det är med stor stolthet vi kan konstatera att vi fortsätter   
att leva upp till våra hyresgästers önskemål till en nivå som är 
i absolut toppklass i Sverige. Allra bästa är det ju att »juryn« 
för priset är just våra hyresgäster. Fantastiskt jobbat av hela 
organisationen – alla bidrar till denna fina utmärkelse, säger 
 Thorbjörn Hammerth, vd på Vätterhem.

AktivBo genomför årligen hyresgästun-
dersökningar hos över 400 bostads- och 
fastighetsbolag omfattande mer än 1,5 
miljoner bostäder i Sverige. Utifrån de 
inkomna svaren utser AktivBo Sveriges 
bästa hyresvärdar i kategorier inom 
service, produkt och profil/varumärke. 
 Förutom kategorin Bästa Nyproduk-
tion där det alltså blev seger var Vätter-
hem även nominerad (vilket innebär 
topp tre i Sverige!) i kategorierna Högsta 
Profil och Högsta Serviceindex.  
 Genom åren har Vätterhem sedan 
tidigare 19 Kundkristaller och en 
heders kristall.

»Förutom segern 
var Vätterhem 
även  nominerad 
i kategorierna 
Högsta Profil och 
Högsta Service
index, vilket 
innebär topp tre  
i Sverige!«

. David S    M  Mats A, Concret

Nyproduktionsenkäten som Vätterhem deltog i för första gången består av 25 frågor.  
För inte mindre än 10 av dessa fick Vätterhem högsta betyg, d v s 100 procent av hyresgäster-
na är  nöjda eller mycket nöjda med sin lägenhet, trapphus, huset och inte minst sin bovärd. 
Alla kan dessutom tänka sig att rekommendera Vätterhem som hyresvärd.

100 procent nöjdhet 

SAMSET

FAGERSLÄTT
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SAMSET har SVERIGES MEST NÖJDA  
HYRESGÄSTER i nyproducerade lägenheter!

K U N D K R I S T A L L E N  2 0 2 0

VALUTA FÖR HYRAN 
i Vätterhems nyproduktion!
Nyproduktionsenkäter av AktivBo har genomförts i samtliga Vätterhems nypro-
duktioner under 2020. I takt med att nyproduktionen ökar blir det allt viktigare att 
lyssna till hyresgästernas åsikter. Dessutom blir det ett kvitto på resultatet jämfört 
med de bästa nyproduktionerna i hela landet.

2020 har varit ett av de mest nyproduktions-
intensiva åren på senare tid då närmare 130 
lägenheter har fått nya hyresgäster på Kungs-
ängen, Fagerslätt och Samset. Enkäten visar 
ett högt engagemang för boendefrågor, inte 
minst genom den höga svarsfrekvensen; 65,5 % 
för Samset, 69 % för Fagerslätt och hela 75 % för 
Kungsängen.

FAGERSLÄTT. Hyresgästerna på Fagerslätt ger 
högsta betyg för Vätterhems bemötande vid 
kontraktsskrivning (100 %) och nyckelutlämning 
(94,4 %). Även lägenhetens utformning får höga 
betyg, över 90 % är nöjda eller mycket nöjda 
med tillgången på dagsljus och hela 95,7 % 
 tycker att tvättutrustningen i badrummet är bra. 
 Det finns även saker att förbättra. När det 
gäller mobiltäckningen i huset anger närmare 
90 % av hyresgästerna att de inte är nöjda och 
endast 65 % är helt nöjda med städningen inför 
inflyttningen. När allt vägs samman hamnar 
nyproduktionsindex för Fagerslätt på 82,6 %.

KUNGSÄNGEN. I Vätterhems första trähus på 
Kungsängen anger 100 % av hyresgästerna att 
de trivs i sin lägenhet och de kan tänka sig att 
rekommendera sitt kvarter och Vätterhem som 
hyresvärd. Även lägenhetens utformning när 
det gäller golv, bredband, vitvaror och badrum-

Så tycker hyresgästerna: 

mens utrustning får 100 % i betyg såväl som 
den personliga tryggheten i lägenheten och 
bemötandet från Vätterhems personal. 
 Som förbättring önskar hyresgästerna 
fler bänkar och bord på gården samt mer 
utrustning till lekplatsen. 100 % av hyresgäs-
terna anser att de får valuta för sin hyra och 
sammantaget landar nyproduktionsindex för 
Kungsängen på 91,5 %, väl över branschgenom-
snittet på 86 %.

SAMSET. På Samset är det ännu bara hälften av 
hyresgästerna som flyttat in, de som tillkom-
mer till våren får chans att svara på enkäten 
senare. 100 % av hyresgästerna trivs med sin 
lägenhet, trapphus, huset och inte minst sin 
bovärd. Alla kan tänka sig att rekommendera 
Vätterhem som hyresvärd. Även golv, ventila-
tion, planlösning, tvättutrustning och säkerhet 
mot inbrott får högsta möjliga betyg. 97,6 % 
anger att de är nöjda med att få hjälp när det 
behövs. 
 Som förbättringspotential nämns tillgång till 
parkeringsplats och utrustning på lekplatsen. 
När hyresgästernas betyg vägs samman 
 hamnar nyproduktionsindex för Samset på 
otroliga 95,4 % vilket alltså belönas med en 
Kundkristall – Sveriges mest nöjda hyres gäster 
i nyproduktion!KUNGSÄNGEN
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LOKALNYTT

Ahmad är Råslätts 
nye skräddare

Österängen Frukt & Grönt 
utökar med bröd  
i nyrenoverade lokaler Skräddare och designer har han varit i över 25 år.  

 Men det är bara ett par månader sedan Ahmad Tarkhoun 
blev Råslätts nye skräddare och designer.  
 – Det märks att tjänsten har saknats här på Råslätt. Jag 
har många uppdrag och nöjda kunder, säger han.

Redan en bit innan entrén anar doftsinnet att något är annorlunda. Från 
Österängen Frukt & Grönt sprider sig en fantastisk doft av nybakt bröd.  
 – Vi har installerat en ugn för att kunna baka bröd. Det är väldigt 
 populärt, berättar Robert Yokhana. Du hittar ingången till Wearjoy Skrädderi mitt i Råslätts 

 centrum.  
 – Det är ju bara en smal ingång, så jag hoppas att inte 
kunderna missar mig. Men sedan öppningen har fler och fler 
kunder börjat komma och ryktet sprider sig, berättar han.  
 Reparationer, byten av dragkedjor, uppläggningar och andra 
anpassningar av klädesplagg är vardag i skrädderiet.  
 – Det är många som förstår värdet i att få sina kläder att 
hålla längre. En ny dragkedja i en jacka istället för att köpa en 
helt ny. Det ligger i tiden. Det är prisvärt. Det är smart, säger 
Ahmed.  
 Som utbildad kläddesigner tar han gärna större uppdrag och 
syr upp ett plagg till dig från grunden.  
 – Det är höjdpunkten i mitt jobb. Att få vara kreativ och 
göra en kund nöjd med en personlig stil, säger han.

Han är ny ägare till butiken sedan i höstas.  
 – Det är fantastiskt att driva eget även om Coronan gör att 
det inte riktigt är samma flöde av folk som det brukar vara. 
Men vi hoppas att det kommer igång snart igen, säger han.  
 Större butiksyta, nytt fruktrum, en helt ny del med kyl- och 
frys samt nämnda ugn för att kunna erbjuda färskbakat bröd. 
Det är några av nyheterna som kom med den totalrenoverade 
lokalen.   
 – Vi kan erbjuda så mycket mer nu. Det är ljust och fräscht. 
Frukten får en helt annan exponering och hållbarhet i frukt-
rummet. Och jag anar redan en viss succé för vårt bröd.  
 Undertecknad kan intyga just det – ett smakprov direkt från 
ugnen bekräftade de härliga dofterna. Testa! 

Vad: Österängen Frukt & Grönt 
Vem: Robert Yokhana 
Var: Österängen centrum

Vad: Wearjoy Skrädderi 
Vem: Ahmad Tarkhoun 
Var: Råslätts centrum

. M  David S, Concret
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Ahmad är Råslätts 
nye skräddare

Lyckade kvällsvandringar 
ger trygga stadsdelar

I samband med att fritidsgårdar och andra mötesplatser för ungdomarna hållits 
stängda under hela jullovet bestämde Vätterhem dagarna före jul att erbjuda sina 
medarbetare att delta i trygghetsvandringar på Österängen, Öxnehaga och Råslätt.

Trots kort varsel och lagom tills många 
av Vätterhems medarbetare skulle 
gå på julledighet var engagemanget 
otroligt stort när frågan om att delta 
i kvällsvandringarna ställdes. Under 
perioden 23 december till 10 januari 
genomförde inte mindre än 60 Vätter-
hemsmedarbetare tillsammans 200 
kvällspass för att öka tryggheten i våra 
stadsdelar. 

Vätterhems medarbetare  
Jan Larsson och Mario 
Cenagdzija på en kvälls-
vandring på Öxnehaga.

. M  Elin Richardson, Vätterhem

FRAMGÅNGSRIK SAMVERKAN  
Även kommunens fritidspersonal 
och lokala föreningar har varit högt 
engagerade och medverkande under 
trygghetsvandringarna på Råslätt och 
Öxnehaga. På Österängen har flera fri-
villiga hyresgäster anslutit för att skapa 
trygghet i sin stadsdel tillsammans med 
Vätterhems personal. 

AVGÖRANDE INSATSER  
Trots en julledighet med hårda restrik-
tioner och stängda verksamheter för 

att minska smittspridningen kan vi 
konstatera att insatserna har varit en 
avgörande faktor till ett av de lugnaste 
julloven. Kultur och fritidsverksamhet 
såväl som idrottsanläggningar har hållit 
stängt och framgångarna gör att trygg-
hetsvandringarna fortskred även under 
hela januari samt helgerna i anslut-
ning till sportlovet. Fritidspersonal 
och föreningar utför kvällsvandringar 
under veckodagarna medan Vätterhem 
bemannar lördags- och söndagskvällar.

»60 Vätterhemsmedar 
betare genomförde tillsammans 200 
kvällspass för att öka tryggheten.«
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HÅLLBARHET

2020 satsade Vätterhem 1,5 miljoner extra på att stärka så kallade eko-
systemtjänster i våra bostadsområden. Satsningar som gynnar naturen, 
med syfte att den ska fortsätta fungera och kunna ge oss värden tillbaka. 
Vi har investerat i mycket grönska, placerat ut insektshotell, byggt regn-
vattentankar m m. 
 I Öxnehaga finns just nu tankar på att utveckla skogsområdet mellan 
Puls arena och Öxnegården, den så kallade Ekoparken, och skapa fler 
värden. En gammal asfaltsplan har rivits bort och ska ersättas av en 
fruktodling. Det finns idéer om pergola, naturlek och åtgärder för att fler 
insekter ska trivas. 
 Har du tankar och synpunkter på hur parken kan utvecklas, maila 
gärna till dialog@vatterhem.se

Vill du veta mer om biodling?  
 I vår erbjuder Vätterhem en utbild-
ning där vi blandar teori och praktik. 
Visionen är att på sikt rusta dig som 
hyresgäst till att sköta egna kupor i 
våra områden.  
 Låter det intressant? Skicka en 
intresseanmälan till kursledaren från 
Södra Vätterbygdens biodlarförening 
krister.linnell@telia.com 
 Välkommen till nya kunskaper och 
att göra en viktig insats för miljön!

7

Lätt att sortera rätt!
– Din påse matavfall  
driver en bil i 3 kilometer! 

GRUNDREGEL  
Endast matavfall i papperspåsen! Ingen plast. 

SMARTA VARDAGSTIPS 
• Använd endast bruna papperspåsar som är avsedda för   
 matavfall. 
• I påsen slänger du rester av tillagad mat och råvaror. Ta   
 bort alla förpackningar runt ditt matavfall innan  
 du slänger det. 
• Låt matavfallet rinna av i vasken innan du   
 lägger det i påsen. 
• Använda hushållspapper och servetter kan  
 du också lägga i papperspåsen för matavfall.  
 De hjälper till att suga upp vätska och håller  
 påsen torr. 
• Fyll aldrig påsen ända upp utan lämna lite  
 plats så att du kan rulla ihop och försluta  
 påsen ordentligt.

VIKTIGAST AV ALLT  
Aldrig plastpåsar runt papperspåsen. Det förstör bio-
gasprocessen. Använd därför endast papperspåsar 
till det utsorterade matavfallet.

VAD HÄNDER MED DITT MATAVFALL? 
När du sorterar matavfallet gör du en stor insats för 

miljön. Det insamlade matavfallet blir genom en 
rötningsprocess biogas och biogödsel. Biogas är ett 
miljövänligare fordonsbränsle jämfört med bensin 
och diesel. Flera bussar och bilar i Jönköping drivs 
av biogas.

VISSTE DU ATT!?  
Av en påse matavfall går det att göra biogas som 

driver en personbil i 3 kilometer!

ANMÄL DIG till  
biodlarkurs!

Stor satsning på  
Ekosystemtjänster Fo
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Med Hand till hand vill Khadra öka tryggheten
Kvicksilvret letar sig ner åt tvåsiffrigt. 
 Över torget på Öxnehaga drar några 
skolungdomar axlarna extra högt upp 
och det knarrar om deras steg i den 
sträva snön på väg mot dagens första 
lektion.  
 – Det är för dem, våra barn,  som jag 
tog initiativet till Hand till Hand, säger 
Khadra Abyan.

Samtidigt som vi går en promenad runt 
området backar vi bandet till hösten 
2019. Det sker en skjutning på Öxneha-
ga där en ung pojke skadas. 
 – Jag hade redan innan den händel-
sen startat Hand till hand, men i alla 
möten som följde efter skjutningen öka-
de intresset för initiativet. Fler förstod 
att vi alla måste hjälpa till för att skapa 
trygghet. Vi vuxna måste kliva fram.  
 Utgångspunkten för kvinnofören-
ingen är att skapa en samlingsplats för 
kvinnor och barn där gemenskap står i 
fokus.  
 – En viktig inriktning är att stärka 
föräldraskapet. Många som kommer 
till Sverige vet inte vad det innebär att 
vara förälder här, vilka regler som finns 
och hur föräldrarollen faktiskt skiljer sig 
från hemlandet, säger Khadra.  
 – Att riva språkbarriärer är en annan 
viktig del. Vi ska hjälpa varandra att 
förstå. 

FINA MÖTEN  
Totalt har föreningen idag runt 40 
betalande medlemmar. Men följarna är 
dubbelt fler.  
 – Vi har en grupp om 12 personer 
som regelbundet kvällsvandrar på 
Öxnehaga, Råslätt och Österängen. Där 
kan vi såklart alltid bli fler. För det är 
en viktig insats att vara ute som vuxen 
bland våra fina ungdomar. Det är vik-
tiga möten som vi har och vi blir så väl 

Khadra Abyan har bott 
på Öxnehaga i 16 år. 
»Det är för att jag gillar 
området och människ-
orna här som jag tog 
initiativet till Hand till 
Hand.«

mottagna när vi kommer i våra västar, 
berättar Khadra.  
 Representanter från föreningen är 
sedan med i områdesmöten. Dialogen 
med skola och förskola sker också regel-
bundet.  
 – Det är en annan viktig nyckel – att 
få information från viktiga samhällsak-
törer och sedan sprida den vidare. 

STÄLLT OM TILL DIGITALT 
När Coronan slog till fick föreningen 
ställa om.  
 – Vi spred snabbt information om 
 vikten av att hålla avstånd, vara rädda 
om våra äldre och att inte besöka var-
andra. Vi skapade nätverk för att hjälpa 
till att handla. Var det någon som vi 
visste var ensam kontaktade vi dem och 
frågade hur vi kunde hjälpa till.  
 Föreläsningar som normalt är en stor 
del av föreningens verksamhet blev 
digitala.  
 – Och det har fungerat bra. Vi har haft 
digitala träffar för att stärka föräldra-
skapet. För barn har vi bland annat haft 
mycket uppskattade föreläsningar om 
hur du är en bra kompis. Responsen 
har varit så fin och vi får hela tiden 
frågor om när blir nästa, när blir nästa? 
Det motiverar att jobba vidare, säger 
Khadra. 

FÖRENINGSUTVECKLING STÄRKER 
Khadra har själv bott på Öxnehaga i 
snart 16 år. Motivationen och engage-
manget bottnar där.  
 –  Jag har alltid gillat att jobba ideellt 
för att hjälpa. Vi måste alla hjälpa 
varandra om vi ska ha ett lugnt och 
tryggt samhälle. Det finns inget annat 
sätt. Äldre och yngre, kvinnor och män, 
olika nationaliteter. Tillsammans är 
nyckeln.  
 Hur kommer Hand till Hand utveck-
las nu?  
 – Vi kommer att fortsätta fokusera 
på föräldraskapet. Sedan är alla vi som 
driver föreningen nya i styrelsearbete så 
att lära sig föreningsliv, skapa stadgar, 
ta del av ledarutbildning är en annan 
viktig del. Det skapar ett nätverk som 
blir värdefullt. Vi har bland annat haft 
god hjälp av Maria Carelli-Martinsson 
på Vätterhem, Matilda Larsson på NBV 
och Caroline Fronér på Jönköpings 
kommun för att stärkas i de här delarna, 
berättar Khadra.  
 Hur gör jag om jag känner att jag vill 
vara en del av Hand till Hand? 
 – Kontakta oss! Alla behövs. Infor-
mation finns bland annat i broschyrer 
på Vårdcentralerna och Vätterhems 
förvaltningskontor. Kolla också vår 
Facebooksida Hand till Hand där du 
hittar kontaktuppgifter.  
 Vår promenad tar oss tillbaka till där 
vi började. Öxnehaga centrum. Fortfa-
rande råkallt. Men värmen från Khadras 
engagemang är tydlig.

. M  David S, Concret
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Efter sommaren slår Råslätts nya vårdcentrum upp sina portar. Vårdcentral, 
Folktandvård, barn- och kvinnohälsovård, öppen förskola, klinisk utbildnings-
mottagning kommer rymmas under samma tak.  
 Vi i Vätterhem fick en exklusiv rundtur tillsammans med Helena Fries, Lokal-
planerare på Regionfastigheter. . M  David S, Concret   M  Anna Berg, Regionfastigheter (visualiseringar)

I den blivande entréhallen råder febril 
aktivitet. Samtidigt som det monte-
ras räcken till trappan är all inred-

ning som ska upp till Folktandvården 
på översta plan på väg in genom entrén.  
 – Vi är så långt nu att ytorna är klara 
till största del. Nu monteras inredning 
och utrustning, berättar Helena.  
 Totalt är det 5.600 kvadratmeter 
fördelat på fyra våningar.  
 Vi börjar längst upp på Folktand-
vården där härliga takfönster ger fina 
ljusinsläpp.  
 – Besökaren kommer uppleva ljusa, 
moderna lokaler. Det är tillgängligt och 
lätt att hitta i huset. Färger och materi-
alval förstärker den profil som Vårdcen-
tralerna Bra Liv har, säger Helena.  
 Vi hamnar i vårdcentralens rehabrum 
på våning tre. Stora fönster ger en fin vy 
över Råslätt.  
 – Du kan tänka dig att hämta en 
patient i korridoren där borta och gå 
mot de här fina fönsterytorna för att 
komma in i lokalen som är så fin och 
funktionell. Det kommer att höja hela 
mötet med patienten. 

ENKELT ATT BEDRIVA VÅRD 
Om tillgänglighet för besökare är en 
viktig utgångspunkt för Råslätts nya 
vårdcentrum är arbetsmiljö för persona-
len minst lika prioriterat.  
 – Det är fantastiskt att få planera för 
ett effektivt arbetsflöde i en byggnad 
som vi kan styra mot dagens och mor-

gondagens krav. Det ska vara enkelt att 
bedriva vård här. Alltifrån att rumsmått 
och ytor är noga planerat till att smart 
teknik för till exempel digitala möten 
och detektorer för larm och säkerhet 
är integrerat i fastigheten från början 
bidrar.  
 I det som ska bli personalytor för mat 
och fika är golvet ännu inte lagt. Men vi 
tar oss ut på balkongen som verkligen är 
något extra. Stor och härlig i söderläge.  
 – Här kan du också se träinslaget i 
fasaden. Det kommer anta en fin grå 
nyans med tiden, säger Helena. 

ÖPPNAR EFTER SOMMAREN 
Vidare tar vi oss till det som ska bli 
vårdcentralens reception. Där går det 
att ana en disk. 
 – Det kommer att finnas möjligheter 
att checka in själv och gå direkt till 
väntrum. Dessutom separata beman-
nade receptionsdiskar där det släpps in 
en patient i taget som i en liten sluss. 
Med hänsyn både till patientsekretess, 
säkerhet och infektionsrisk är det här en 
tydlig anpassning till moderna krav. I 
anslutning till receptionen finns också 
ett hälsorum där du själv kan mäta och 
väga dig och ta blodtryck m m.  
 I behandlingsrummen som förgrenar 
sig bort i korridorerna från receptionen 
är handfat, bänkar och skåp på plats. 
Det ser nästan ut som att det bara är 
personal och patienter som saknas. 
 – Haha, nja, riktigt så klart är det inte. 

Men vi hoppas på slutbesiktning innan 
sommaren och sedan inflyttning och 
öppning för verksamheten tidig höst, 
säger Helena Fries. 

GENERÖSA YTOR I FAMILJECENTRALEN 
Ner till våning ett igen. Helena har 
utlovat att hon har sparat en av sina 
absoluta favoriter till sist. Med egen 
ingång från hörnet på byggnaden bre-
der familjecentralen ut sig. Med ytor för 
barn- och kvinnohälsovård och kura-
torer i en del som smakfullt integreras 
med den öppna förskolan.  
 – Lokalen är anpassad för att kunna 
ha den öppen fullt ut, »halvt« när kan-
ske öppna förskolan är stängd, och bara 
vissa separata delar på ett enkelt sätt. 
Det ger högsta funktion och säkerhet 
för personalen som ska jobba här.  
 Ett stort barnvagnsrum välkomnar 
direkt innanför dörren.  
 – Sedan har du lekytor, här ska finnas 
en lång vattenränna för att kunna måla 
och kladda. Sagorum med stjärnhim-
mel, ett stort gemensamt utrymme för 
att baka och fika och som du ser en stor, 
härlig utegård med massa lek.  
 Små fönster placerade på olika ställen 
i väggarna i den här avdelningen har sin 
tydliga tanke.  
 – Vi vill väcka barns nyfikenhet. Massor 
av små fönster i olika nivåer att kika in i.   
 Ja, visst blir man nyfiken. Efter som-
maren är Råslätts vårdcentrum redo för 
dig att upptäcka! 

EXKLUSIV FÖRHANDSTITT PÅ 
RÅSLÄTTS NYA VÅRDCENTRUM!
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FLER SAKER ATT BLI NYFIKEN PÅ:  
• Råslätts vårdcentrum blir först 
i Sverige med klinisk utbildnings-
mottagning med inriktning mot 
primärvård.  
• Hållbarhet har varit vägledande 
i planeringen. Alla har rätt till lika 
behandling och att olika bakgrund, 
färdigheter och livserfarenheter 
berikar och inspirerar sig i uttryck 
i byggnaden och dess utformning, 
inredning och utsmyckning. Runt 
byggnaden skapar olika material 
och tekniker intrycket av ett vävt 
band som knyter samman olika 
folktraditioner. HBTQ-hänsyn märks 
i såväl konst som i att utrymmen för 
toalett inte längre ska märks med 
manliga och kvinnliga symboler. 
• I projektet tas ansvar för att minska 
klimatpåverkan, använda resurser 
klokt och att välja produkter som ger 
så lite skada på miljö och hälsa som 
möjligt. Materialbedömningssystemet 
Sunda Hus används för att säkerställa 
att de byggmaterial som väljs är ofarli-
ga för både miljö och människa.  
• Solceller på taket minskar beroendet 
av andra energislag. 
• Säkra cykelparkeringar ska byggas i 
anslutning till byggnaden för att under-
lätta för medarbetare och de besökare 
som kan att cykla istället för att ta bil. 
• Byggnaden är flexibel – förberedd för 
att kunna förändras så smidigt som möj-
ligt. Till exempel är rummen inte statiska 
utan kan lätt anpassas efter nya behov 
och förutsättningar. 
• En yta för uteaktiviteter byggs bakom 
huset som välkomnar såväl patienter, 
besökare, boende och medarbetare.
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AKTUELLT

PERSONALNYTT 
 
 
Nya kollegor  
 
LEIF KALLIONPÄÄ är sedan början 
av februari anställd som 
vikarierande bovärd med 
placering på Råslätt. 

 
MUSTAFA REZAI är sedan början 
av januari anställd som 
Fastig hetsarbetare med place-
ring på Öxnehaga.

 
Tackar för sig
JOAKIM THORP har på egen 
begäran avslutat sin anställ-
ning som fastighetsvärd på 
Österängen. 

 
 
 
 
LARS-INGMAR WADMAN, ekono-
michef på huvudkontoret 
har efter lång och trogen 
tjänst hos Vätterhem gått i 
pension.

LEIF

MUSTAFA
JOAKIM

LARS-INGMAR

Tyck till om stort och smått 
med hjälp av en insändare i  
Vi i Vätterhem. 
Tänk på att fatta dig kort. Max  600–1.000 
tecken. Längre insändare kan vi komma att 
publicera på vår webbplats. Underteckna med 
namn, postadress och mobilnummer. Din post-
adress och ditt mobilnummer behövs för att 
redaktionen vid behov ska kunna kontrollera 
skribenters identitet. 
 Som underskrift vill vi gärna att du skriver 
»Förnamn Efternamn, bostadsort«.  
 Vi i Vätterhem publicerar inte insändare 
under pseudonym. 
 Du skickar din insändare till  
insandare@vatterhem.se

VÄLKOMMEN  
MED INSÄNDARE!

Vingpennan nominerat till 
STADSBYGGNADSPRISET

Det blev ingen vinst denna gång – men glädjande nog var Vingpennan nominerat 
till Stadsbyggnadspriset 2020 i klassen God arkitektur. Vingpennan är ju Vätterhems 
första hus helt byggt i trä. Sedan i våras står de vackra trähusen på Kungsängen klara 
med totalt 24 lägenheter fördelat på två huskroppar. Husen är ritade av Tengbom och 
byggda av Serneke.  
 »Elegant enkelhet i nya trästadsdelen Kungsängen. En duo gavelhus med stil-
fullt träuttryck, omsorgsfull detaljering och skarpa former.«, löd motiveringen till 
nomineringen.  
(Vinnare av Stadsbyggnadspriset 2020 i klassen God arkitektur blev Brf. Prostkvarnsdammen, flerbostadshuset på Dalvik.)
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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.

• Rökluckor i trapphus bytes. Birkagatan / S Apollo - 
 vägen under 2021. 
• Fönsterbyte samt balkongrenovering,  
 Duvgatan 10–22, 11–19 start i början av 2021. 
• Entrépartier byte Duvgatan 11–19 efter fönsterbyte. 
• Fasadrenovering höghus Birger Jarlsgatan 25–27  
 under 2021. 
• Spiskåpor i kök bytes, Birger Jarlsgatan 21–25  
 under 2021.

• 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

• Renovering av tvättstuga i hus 60, 64 och 68. 
• Komplettering av belysning i området. 
• Renovering av asfalt. 
• Parkeringshus 6–7 görs om till öppet. 
• Cykelbod utanför hus 61 byts ut mot ny. 
• Källargolv renoveras. 
• Fasadtvätt av hus 78 och 79.

Vuxenkrysset vanns av Camilla 
 Martinsson som valde presentkort värde 
1.000 kr på Sofra Kolgrill på Råslätt.  
  
Barnkryssets vinnare var Estelle 
Andersson och hon valde  
två biobiljetter.  
  
Tomtejakten vanns av  
Victoria Icho som hittade  
alla nio tomtarna i  
tidningen och hon  
valde presentkort  
på Yoump. 

jonkoping.se

EGENKRAFT

Är du 20 år eller äldre och
söker jobb eller utbildning?
Kontakta oss!

Nu ställer vi om till digitala möten pga COVID-19.
Kontakta oss så bokar vi ett möte.  

Carin Berggren, studie- och yrkesvägledare 
036-10 79 11
carin.berggren@jonkoping.se

Jonny Makdissi, arbetskonsulent 
036-10 75 33
jonny.makdissi@jonkoping.se 

Hatun Ün, projektledare 
036-10 73 40   
hatun.un@jonkoping.se

Hyresgäst blev  
        Årets Eldsjäl!
Normalt brukar Årets Eldsjäl prisas på Råslättsdagen. 
I år skedde utdelningen istället på coronasäkert vis 
när Mattias Svedjefall och Marie Söderberg överras-
kade en glad hyresgäst utanför dennes hus.  
 Hyresgästen som vill vara anonym prisades för  
    att under många år bidragit på ett positivt sätt  
      till boendemiljön på Råslätt. Förutom ett stiligt 
diplom bestod priset av en presentkorg från Ruden-
stams samt ett presentkort på 1.000 kr på Willys. 
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… finns nu installerade i Vätterhems områden. 
Och fler ska det bli.  

– Vi kommer att bygga ut i takt med att efterfrå-
gan ökar, säger Tommy Johannesson, vice vd 
på Vätterhem. 
 Du som har elbil kan hyra en tag för 100 kr/
månad och får då tillgång till laddstolparna 
och betalar sedan för den el som går åt för din 
laddning.  
 Hyr du en fast parkerings- eller garageplats 
finns det nu möjlighet att få den utrustad med 
laddbox för 150 kr/mån. 
 Läs mer på vatterhem.se

90 laddstolpar ...
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Förutom 10 stående uppdrag public-
erades varje dag en extrautmaning på 
Vätterhems intranät. För att uppdraget 
skulle godkännas fick medarbetarna 
lägga upp en bild eller film från själva 
utförandet. Medarbetarna har verkligen 
bjudit på sig själva och bidragen har lett 
till många skratt och stor delaktighet 
även för dem som arbetar hemifrån. 
 Målet var att få ihop mer än förra 
årets bidrag som landade på 20.000 kr 
och det klarade vi galant.  

40.000 till Musikhjälpen!
Den årliga insamlingen till Musikhjälpen har blivit en tradition för Vätterhem. I decem-
ber genomfördes därför flera uppdrag med stort engagemang för att bidra till insamling-
en och årets tema »Ingen människa ska lämnas utan vård«. Vätterhems medarbetare och 
 hyresgäster nådde upp till fantastiska 40 000 kr och genomförde totalt 76 utmaningar och 
4 tomtelopp dit även hyresgästerna var inbjudna att delta.

 Årets utmaningar gav utlopp för 
många kreativa idéer, här kommer någ-
ra exempel: 
• Designa ditt eget munskydd 
•  Skapa ett julkort som sedan delas ut   
 till några av hyresgästerna 
•  Dela ditt bästa recept på julgodis 
•  Ta en bild på din lussekatt eller lusse- 
 hund i julskrud 
•  Ta kål på en skumtomte på ett krea-  
 tivt sätt

Allt avslutades med tomtelopp på 
Öxnehaga, Österängen, Råslätt och i 
City där medarbetare och hyresgäster 
skulle lösa en rebus någon gång under 
fredagen. Ledtrådarna var utplacerade 
runtom i stadsdelen och deltagarna var 
utklädda till tomtar och spred lite god 
julstämning till förbipasserande.  
 Ett stort tack till alla som deltagit till 
insamlingen men även spridit glädje, 
omtanke och julstämning.
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. David S   M  Vätterhem
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– Vi har inte stängt. Vi har ställt om och anpassat våra aktiviteter uti-
från rådande läge. Trygghetsboendets fördelar såsom social samvaro, 
friskvård och trygghet känns tydligare och viktigare än någonsin, 

säger Ulrika Nydestam, trygghetsvärd 
på Vätterhems Trygghetsboende på 

 Liljeholmen.  
 Vi träffar henne och kollegan på 
Trygghetsboendet på Öxnehaga 

Ewa Dahlström utanför ny-
renoverade utemiljöer på 
just Öxnehaga.

Trygghetsvärdarna Ulrika och Ewa:

»Trygghetsboendets fördelar  
   tydligare än någonsin«

. M  David S, Concret
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Trygghetsboende är Vätterhems 
koncept för dig som är 70+ och 
vill kunna vara flexibel i hur 

mycket stöd och hjälp du vill ha.  
 – Här finns alltifrån den som vill bo 
här för den sociala samvaron i aktivi-
teterna som vi anordnar till den som 
behöver hemtjänst eller hemsjukvård. 
Alltså lite olika nivåer utifrån varje 
individs behov, säger Ewa.  
 Trygghetsvärdens roll är unikt med 
boendeformen.  
 – Vi finns här under vardagar för att 
anordna aktiviteter och hjälpa till med 
både det ena och det andra. Under en 
period förra våren fick vi hjälpa några 
av de boende med att handla mat, nu 
är det aktuellt att hjälpa till med att 
hantera knappvalen när man ska boka 
tid för vaccination. Vi finns här som en 
resurs för de boende, säger Ulrika.  
 Har du någon gång fått möjlighet 
att prata med de boende på Trygghets-
boendena vet du att Ewa och Ulrika är 
betydligt mer än en resurs.  
 – Jo, men så är det kanske. Vi ska ju 
vara tryggheten. Den som fixar och är 
i mitten på det sociala nätverket som 
bildas på boendet. Vi ser till att alla 

kommer med i den omfattning som de 
önskar, säger Ewa. 

FÄRRE DELTAGARE OCH FÖRANMÄLAN 
När pandemin slog till förra våren ställ-
des studiecirklarna in, liksom seniorträf-
far och andra större aktiviteter.  
 – Möjligheterna att ta in underhåll-
ning och föreläsare utifrån försvann ju 
också. Vi insåg att det krävde mer av 
oss. Att ordna mindre träffar som var 
säkra ur smittsynpunkt. Att behovet 
att komma utanför sina fyra väggar 
var stort förstod vi snabbt. Men för en 
verksamhet som normalt bygger på att 
så många som möjligt ska komma och 
spontan drop-in blir det såklart inte 
riktigt samma sak när vi begränsar oss 
till få deltagare och föranmälan. Men 
vi har verkligen försökt att sprida ut 
aktiviteterna så att det ska finnas något 
för alla under veckan, berättar Ulrika.  
 Underhållning har sänts live digitalt 
från Spira. Utomhusmiljöerna på 
boendena har nyttjats friskt och Ewa 
beskriver en helt ny typ av »konserter«:  
 – Vi har verkligen suttit på vår fina 
uteplats i ur och skur. Ut med markisen. 
Fram med värmefläktar och högtalare 

och så kör vi en musikalisk resa via 
Spotify och YouTube med deltagarnas 
önskelåtar. Det har varit fantastiska 
tillfällen. 

HJÄLPER VARANDRA 
Ewa och Ulrika är överens om att de 
saknar utflykterna.  
 – Vi är ju hela tiden runt vår fastighet 
nu. Och jag vet att både vi och de boen-
de längtar till att vi kan göra utflykter 
igen, säger Ewa.  
 En positiv effekt av restriktionerna är 
att kontakten med de boendes anhöriga 
i många fall har stärkts.  
 – Nu när man inte kan resa och besö-
ka sina äldre på samma sätt har vi blivit 
en viktig länk. Det är ju mycket frågor 
och information som behöver hanteras. 
Men just den där närmare kontakten 
förstärker ju bara trygghetsboendets 
fördelar ytterligare, säger Ewa.  
 – Vi upplever också att samhörighe-
ten inom boendet stärks. Man ser till 
varandra. Hjälper varandra. Värnar lite 
extra sådär. Livet på Trygghetsboendet 
är förändrat och anpassat. Men den 
sociala samvaron har nog aldrig varit 
viktigare, avslutar Ulrika.

»Trygghetsboende är Vätterhems koncept  
för dig som är 70+ och vill kunna vara flexibel 
i hur mycket stöd och hjälp du vill ha.«
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TRYGGHETSVÄRD 
Under vardagarna är boendet bemannat 
av en trygghetsvärd som är anställd 
av Jönköpings kommun och anordnar 
frivilliga aktiviteter för de boende. Det 
kan handla om friskvård, utflykter, film-
visningar, föredrag, datorkörkort med 
mera. Utöver trygghetsvärden finns 
alltid Vätterhems bovärd som sköter 
det praktiska runt fastigheten så som 
trädgårdsskötsel, städning, reparationer, 
felanmälan med mera.

TRYGGHETSBOENDE
För dig över 70 som värdesätter gemenskap och trygghet

Trygghetsboende hos Vätterhem är boendeformen för dig som söker gemenskap 
och akti viteter och är 70 år eller äldre. Här får du möjlighet att bo i en vanlig hyres-
bostad med särskilt fokus på trygghet och gemenskap. Fastigheten har förstärkt 
 säkerhet i form av kodlås till  entrédörrar. Boendet erbjuder även gemensamma ytor 
för hyresgäster exempelvis TV-rum, samlingsrum och aktivitetsrum.

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 
Huset och lägenheterna är tillgäng-
lighetsanpassade. Det betyder att om 
du en dag behöver mer hjälp så som 
rullator eller rullstol, är bland annat 
dörrposterna redan tillräckligt breda. 
Utöver detta får du ta del av alla fördelar 
som det innebär att hyra en bostad av 
Vätterhem. 

VILKA REGLER GÄLLER? 
Våra trygghetsbostäder publiceras och 
fördelas via vår ordinarie bostadskö 
och följer vårt uthyrningsregelverk för 

lägenheter med ett tillägg. Vid dagen för 
intresseanmälan måste sökande ha fyllt 
70 år. Söker ni lägenhet tillsammans 
måste minst en sökande i hushållet 
uppfylla ålderskravet.

HUR ANSÖKER JAG?  
Gör din bostadsansökan på vår hem-
sida. För dig som redan står i vår kö 
se över dina önskemål och kryssa för 
Trygghetsboende som sökområde. 
Sedan är det bara att hålla utkik efter 
trygghetsbostäder under lediga lägen-
heter.

TRYGGHETSBOENDE ÖXNEHAGA 
Totalt 28 lägenheter i storlekarna 2 till 3 rum och kök.  
• Trygghetsvärd som anordnar aktiviteter och hjälper till med smått och gott. 
•  Alla lägenheter har trygghetslarm. 
•  Äldreboendets restaurang i samma byggnad. 
•  Gemensamhetslokaler. 
•  Närhet till Öxnegården med ett brett utbud av friluftsaktiviteter för alla åldrar. 
•  Närhet till vårdcentrum, Bra Liv med primärvård, fysioterapi, tandvård,  
 socialkontor och apotek. 
•  Närhet till bibliotek, Vätterhems förvaltningskontor, sporthall, kyrka och  
 samlingslokal. 
•  Affärscentrum med närlivs, restaurang, konditori med mera.  
•  Bra kommunikationer till såväl Jönköping som Huskvarna.

TRYGGHETSBOENDE FABRIKEN 
Trygghetsboende Fabriken är beläget på Liljeholmen. För närvarande har 48 
lägenheter hyresgäster som är över 70 år. Antalet lägenheter som ingår i trygg-
hetsboendet kommer successivt att öka i antal. 
•  Trygghetsvärd som anordnar aktiviteter och hjälper till med smått och gott. 
•  Gemensamhetslokaler såsom kök med matsal, gästlägenheter, hobbylokaler,  
 gym och bastu. 
•  Gång- och cykelvägar längs med Vätterstranden, Liljeholmsparken och  
 Rosenlund. 
•  I närområdet finns Rosenlunds vårdcentrum, folktandvård och apotek. 
•  På Liljeholmen är det nära till service; livsmedelsaffär,  frisör, kiosk,  
 restauranger och pizzerior. 
•  Bra kommunikationer med stadsbussar utanför huset.

. David S   M  Mats A, Concret
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Nicklas Johansson i uppföljningsmöte av en  

solcellsanläggning på Öxnehaga …

ANDERS & NICKLAS 
SÄKRAR PRIS OCH KVALITET 

Var dags Vätterhem. Del 13 – Inköpssamordnarna.
Följ med bakom kulisserna med Vätterhems  
personal i deras arbete för att skapa Hem för livet. 

Varje år köper Vätterhem varor, tjänster och entreprenad för omkring 500 miljoner 
 kronor. Det är hissrenoveringar, tryckeritjänster, skyddsutrustning och uppträdanden   
på områdesdagar. Vätterhems inköpssamordnare Anders Saltin och Nicklas Johansson 
utgör ett viktigt stöd för organisationen i att avtalen säkrar pris och kvalitet. Vi hängde 
med dem i deras inköpsvardag. 

På Öxnehaga är det slutbesiktning av 
en solcellsanläggning på Lahagsgatan. 
Leverantör, installatör och Vätterhem 
är på plats.  
 – Uppföljning av leveranser och  
leverantörer vi har avtal med är också 
en viktig stödfunktion. Samverkan med 

andra funktioner inom organisationen 
är verkligen en av vardagens viktigaste 
sysslor, berättar Nicklas.  
 På huvudkontoret har Anders samti-
digt börjat sin arbetsdag:  

. M  David S, Concret

… som såklart också besiktigas på plats  

på Lahagsgatan. 
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ANDERS & NICKLAS 
SÄKRAR PRIS OCH KVALITET 

»Ena dagen är det husbyggen 
nästa är det vårdutrustning 
och bevakningstjänster.«

 – Idag blir det ett antal interna digita-
la möten. Men också några leverantörs-
kontakter. Vi jobbar ju oftast parallellt 
med flera upphandlingar så variationen 
är stor. Bara idag är det IT och byggen-
treprenad på programmet. Vi har också 
en akut situation kring en trilskande 
leverans som vi måste hantera samt att 
jag har blivit ombedd från förvaltning-
en att kika på en juridisk formulering i 
ett avtal, berättar han.  
 – Den typiska arbetsdagen finns 
egentligen inte. Det senaste året har ju 
dessutom varit väldigt speciellt i och 
med Coronaviruset och den pandemi 
vi lever i. Jag har en stor del av  dagarna 
arbetat med att se till att det finns 

skyddsutrustning till 
vår personal, berättar 

Nicklas. 

STÖD TILL ORGANISATIONEN 
Vad ser ni som er viktigaste 

arbetsuppgift?  
     – Att vara stöd och hjälp 

till organisationen. Vi som 
kommunalt bolag tillämpar 

lagen om offentlig upphand-
ling. Vi på inköpsavdelningen 

blir ett viktigt stöd till organi-
sationen så vi följer de lagar och 

regler som finns, säger  Nicklas.  
 – Precis. För våra hyresgästers 

och kommuninvånares skull ska 
pengarna förvaltas på ett sådant sätt 

så att vi får rätt kvalité till rätt pris och 
kan göra ännu mer för hyresgästerna. 
Det är själva grunden för vårt jobb, 
säger Anders Saltin.  
 Hur märker hyresgästen av ert jobb i 
vardagen?  
 – Det kommer någon som lagar det 
trasiga, du får el levererad till din lägen-
het, din lägenhet renoveras till exem-
pel. Men också så grundläggande som 
att du har en lägenhet, att det byggs nya 
bostäder, att du får en hyresavi, att du 
kan betala din hyresavi via olika tjäns-
ter, att du kan läsa dessa rader i »Vi i 
Vätter hem«. Allt detta är en direkt följd 
av det arbete som görs tillsammans med 

Anders Saltin på ett av många studiebesök  

som ingår i rollen som inköpssamordnare.   

(Obs. Bilden är fotograferad innan restriktionerna).

andra funktioner inom Vätterhem. Vi 
har ett litet finger med i det mesta, säger 
Anders Saltin.   
 – Vi upphandlar ju kontrakt med 
leverantörer inom alla områden. Så 
visst är det så som Anders beskriver det, 
vi är med i mycket. Vi ser också till att 
vår personal har det material och den 
utrustning som krävs för att kunna 
sköta den dagliga skötseln av våra om -
råden. Allt till en fördelaktig kostnad så 
att vi kan göra ännu mer för hyresgäs-
terna.

VARIATION OCH BREDD 
Vad är det bästa med jobbet som 
inköpssamordnare på Vätterhem?  
 – Omväxlingen. Jag får insyn i hela 
företagets verksamhet. Och allmänbild-
ningen kommer på köpet, ena dagen 
är det husbyggen nästa är det vårdut-
rustning och bevakningstjänster. I vårt 
arbete har vi en direkt inverkan på före-
taget och dess resultat. Att arbetet sker 
i det allmännas tjänst gör uppgiften, 
enligt mig, så mycket viktigare eftersom 
det berör alla oss som bor i kommunen 
och särskilt dig som bor hos oss i Vätter-
hem, säger Anders.  
 – Variationen och bredden skulle 
jag säga. Jag får lära mig om så mycket. 
Dessutom är det ett väldigt socialt arbete 
med mycket kontakter både internt och 
externt. Det uppskattar jag, säger Nicklas. 
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NYPRODUKTION

SPÄNNANDE ÅR  
PÅ STRANDÄNGEN

Under våren kommer uthyrningen av de nya Ängshusen på Strand-
ängen igång med inflyttning till hösten. Totalt 48 nya lägenheter.  
 – Det kommer att hända mycket på Strandängen under det kom-
mande året; nya kvarter och ny infrastruktur, säger Annika Karlén, 
Vätterhems projektledare för Strandängen. . David S, Concret   M  Tengbom
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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?

VÄTTERHÖJDEN – ÖXNEHAGA  
På nedre delen av Öxnehaga bygger vi 39 hyresrätter 
i ett hus som kompletterar grannhuset som rymmer 
39 bostadsrätter. Utsikten över Vättern blir storslagen 
och närheten till Husvkarna och Öxnehagas service är 
eftertraktad.  
 •  39 hyresrätter 
 •  2–4 rok 
 •  52–105 kvm 
 •  Inflyttning 2022

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: Nu inleds till exempel del av 
rivningen av gamla byggnader 
som ska göra plats för den när-

mast kommande nyproduktionen. 
 – Där ingår till exempel förskolan Fru 
Ebba. På samma tomt har kommunen 
för avsikt att bygga en förskola, berättar 
Annika.  
 Gamla Evidencia, gamla hunddagiset 
och Furan rivs också för att göra plats 
för Tositos kommande kvarter, Brf 
 Sjöviken 18.

TORGKVARTERET PROJEKTERAS 
Efter sommaren är det planerad rivning 
för husen där Vätterhems nästa kvarter, 
Torgkvarteret, hamnar. 
 – Där projekterar vi just nu. Det kom-
mer innehålla cirka 170 lägenheter, ett 
trygghetsboende och ett antal verksam-
heter. Byggstart direkt efter rivningen, 
säger Annika.  
 Längre fram i vår påbörjas också pro-
jekteringen för nästkommande kvarter, 
kvarter E, med en planerad byggstart 
2022. 
 – På projekteringsbordet finns också 
parkeringshus och en förvaltningsbygg-
nad som hamnar på västra sidan om 
Ebba Ramsays väg, mittemot Torgkvar-

teret. Kommunen river dessutom det 
gamla studentboendet i dagarna, för att 
göra plats för ett nytt äldreboende.

FÖRHOPPNING OM  
FAMILJECENTRAL OCH RESTAURANG 
En hel del infrastruktur är på väg att 
färdigställas. 
 – Kommunen jobbar just nu med 
etapp 2 på Ebba Ramsays väg och de 
räknar med att göra även etapp 3 i år. 
Strandängsgatan påbörjas i februari och 
i april påbörjas Ceciliagatan, den gata 
som går parallellt med Ebba Ramsays 
väg genom hela området. 
 Service till området är prioriterad.  
 – Byggnationen av en ny förskola, 
längst i norr på området, kommer att 
inledas. Vi jobbar parallellt för att få 
till service i området. Vi har förhopp-
ning om en familjecentral, ett gym, en 
restaurang och någon form av hudvård 
i torgkvarteret. Detaljplanarbete pågår 
sedan för en matbutik där panncentra-
len ligger idag. Den ska enligt tidplan gå 
ut på samråd i april, berättar Annika.  
 Bland årets nyheter nämns också att 
huset Framtiden som ligger mitt bland 
Kultur- och Gatuhusen kommer att få 
nya hyresgäster från och med oktober 
när kommunens HS-team, d v s Hälso- 
och sjukvårdsteam flyttar in i fastig-
heten. 
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Kostnadsfri juridisk rådgivning med Dona Hariri

En kvarts öppen, förutsättningslös juridisk rådgivning där du ska känna att du kan få prata med en jurist 
utan att det finns motkrav. Där har du grunden till den juridiska rådgivningen inom projektet Din Rätt!  
 – 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 fastigheter. Där möts vi, i det hållbara samhällsbyg-
get,  säger Dona Hariri, jurist.

Din Rätt!
. David S   M  Mats A, Concret

Dona i porten till huset där hon är 
uppvuxen på Österängen och där 
hennes föräldrar fortfarande bor 
kvar. På väg till fullspäckad dag 
med inbokade Din Rätt!-möten. 
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Kostnadsfri juridisk rådgivning med Dona Hariri

I
ntresset för rådgivningen har varit 
stort. Har du lyckats få en tid är 
Donas rekommendation att för-
bereda dig inför mötet så här:  
 – Tänk först och främst på att 

det är juridisk rådgivning. Det hand-
lar inte om att jag tar mig an ärenden 
utan det är råd och tips. I de fall jag 
har svar svarar 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 arabiska och du 
får såklart gärna återkomma flera gånger 
– det finns ingen gräns för hur många 
rådgivningstillfällen du kan boka. 

SÅ BOKAR DU JURIDISK RÅDGIVNING:  
Du som hyresgäst på Råslätt, Öste-
rängen, Öxnehaga och City erbjuds 
15 minuters kostnadsfri juridisk 
rådgivning. Du bokar tid till juridik@
vatterhem.se där du också hittar senaste 
information om aktuella dagar och 
upplägg för våren.

SN
AB

BA
 SV

AR
 M

ED
 DO

NA
 

– En podd av Vätterhem  
för ungdomar i Jönköping!
Just nu läggs de sista pusselbitarna för Vätter-
hems nya podd för ungdomar som bor i våra om-
råden. Syftet är att skapa samtal, sprida kunskap 
och lyfta viktiga frågor.  
 – Podden ska vara ett tryggt rum för samtal om 
demokrati, rättigheter och orättvisor. Högt i tak och 
nära. Ämnen som ungdomarna själva har valt, 
 säger Dona Hariri som kommer att programleda 
podden. 

Under några intensiva veckor har ungdomar från 
Råslätt, Österängen och Öxnehaga själva fått sätta 
grunden för podden, allt från längden på avsnitten 
till val av ämne.  
 – Att få göra detta inom ramen för projektet »Din 
Rätt!« är faktiskt något av en dröm och faller så 
väl inom syftet att med juridik som verktyg skapa 
trygga och mer inkluderande stadsdelar. Genom att 
öka kunskapen kring de rättigheter och skyldigheter 
som råder tar vi aktiva steg mot ett mer jämlikt och 
jämställt samhälle. 
 Media, privatekonomi, lån, kultur och kärlek är 
bara några av ämnena som kommer att tas upp.  
 – Ungdomarna deltar själva och för samtal med 
experter inom olika områden. Vi är så pepp att köra 
igång. Hoppas nu bara att alla beslutsfattare vill 
lyssna också, säger Dona Hariri.  
 Är du mellan 15–25 och vill engagera dig i pod-
den, maila eller hör av dig via Instagram. 

Följ på Instagram och Tiktok: MellanhimmelOvartomrade.

Mellan himmel  
och vårt område

DONA SVARAR: Ja, om du har blivit 
utsatt för ett brott kan du få eko-
nomisk ersättning för de skador du 
har fått. T ex genom: 

Skadestånd 
I första hand är det gärningsman-
nen som ska betala skadeståndet. 
Skadestånd kan du i princip få för 
alla skador som sker i samband 
med ett brott. Viktigt att du gör 
anspråk på skadestånd så tidigt du 
kan och sen är det domstolen som 
beslutar om det.

Försäkringsersättning 
Om personen som har begått brot-
tet inte kan betala (eller du kanske 
inte vet vem det är, det finns ingen 
misstänkt t ex) kan du få ersättning 
från ditt försäkringsbolag. Viktigt 
även här är att meddela dem så 
snabbt som möjligt efter brottet. 
Kontakta ditt försäkringsbolag för 
att veta mer om vad som gäller.

Brottsersättning 
Om du inte har försäkring finns det 
i vissa fall möjlighet att få statlig 
ersättning från t ex Brottsoffermyn-
digheten. Det är tydligt reglerat 
vilka typer av brott som täcks av 
denna ersättning. Se brottsoffer-
myndigheten.se för mer informa-
tion.

Jag har blivit  
utsatt för ett 
brott. Kan jag  
få ekonomisk 
ersättning?
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Stora delar av 2020 handlade om Coronapandemin och anpassningar 
utifrån de förutsättningarna. 
 2021 har börjat på samma sätt. Förhoppningen är ändå att vi under året 
ska kunna komma igång med våra planerade underhållsprojekt. 
 Vi har under en tid endast utfört akuta åtgärder i lägenheterna och 
dessutom bett er hyresgäster att lämna lägenheten under tiden vi har gjort 
åtgärderna.  
 Jag vill skicka ett stort TACK till alla er hyresgäster för att ni hjälpt oss 
med detta och den stora förståelsen ni haft. 
 Vi hoppas inom kort kunna börja åtgärda mer än akut felanmälan och 
även en del underhållsarbeten i lägenheterna. Detta förutsatt att smitt-
spridningen minskar. 

 

33 år i företaget
I mitten av februari går Marita, en av våra förvaltningssamordnare i pen-
sion efter 33 år i företaget. I skrivande stund pågår rekrytering till hennes 
efterträdare.

 

 
 
 
I MITTEN AV FEBRUARI STOD YTTERLIGARE TVÅ HUS FÄRDIGA PÅ SAMSET och nya 
hyresgäster har flyttat in. Nästa hus står klart för inflyttning i mitten av 
mars.

 
En namninsamling inför kommande stambyte och badrumsrenovering 
på Östra storgatan 150 har genomförts. Vi räknar med att kunna påbörja 
stambytet efter sommaren.

OMRÅDESNYTT

områdesnytt

ÖSTERÄNGENÖSTERÄNGEN

CITYCITY

ÅSA KARLSSON  FÖRVALTNINGSCHEF CITY

DAN JOHANSSON  
FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN

a

a

a

a

Nytt år och  
nya utmaningar

Hyresgästenkäten 2020

Underhåll och renovering

Resultatet från förra årets enkät nämnde jag lite kort i förra 
numret. Resultaten är något lägre än året innan, men vi ser att 
hela branschen har något lägre siffror, som vi tror är en följd 
av det jobbiga året med Corona-pandemin.  
 Vår förvaltning har till stor del fått vänja sig vid nya regel-
verk och anpassade rutiner som trots hög målsättning och 
stor kämpaglöd inte alltid gör att vi har kunnat utföra våra 
arbetsuppgifter helt optimalt. 
 Trots allt är vi nöjda, framförallt med att Tryggheten på 
Österängen ökar igen. Det är mycket glädjande. Dock skiljer 
det sig en hel del från kvarter till kvarter hur man upplever sin 
trygghet. Många förslag på förbättringar finns och diskuteras, 
vår trygghetsinventering ger oss också vägledning i hur vi kan 
förbättra och prioritera olika åtgärdsförslag.  
 I delar av Kv Vasen, Birkagatan / S Apollovägen har vi tyvärr 
lägre trygghetsvärden. Vi inför nu en förändring i en del av 
området då vi låser entréerna tidigare på kvällen: 18.00–06.00. 
De hus det berör har ni som bor där fått information om. I 
övrigt har vi också fokus på att förstärka belysning utomhus 
i samma kvarter, där vi kan konstatera att det delvis är lite för 
mörkt. 
 När det gäller alla andra frågor och områden analyserar 
vi nu resultaten vidare och jobbar med förbättringar av vår 
 service.

I vinter har vi p g a Coronapandemin generellt tvingats att 
skjuta upp och pausa många arbeten i lägenheter. Vi är rädda 
om er hyresgäster och våra medarbetare. När smittoläget är 
i bättre balans kommer vi successivt att komma igång igen, 
naturligtvis i dagsläget helt omöjligt att bedöma tidsmässigt. 
 Det innebär också att stora arbeten som fönsterbyte och 
balkongrenovering på Duvgatan är pausat, vi hoppas kunna 
komma igång senare i vinter/vår.
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På grund av att det är brist på parkeringsplatser på norra Råslätt 
har Vätterhem tagit beslut om att göra om parkeringshus 6 och 
7 till öppna parkeringshus, så som det är på P2 och P4.  
 Vi river parkeringsburarna och skapar vanliga parkerings-
platser vilket ger ca 136 öppna rörliga platser, som man kan 
nyttja genom att betala en parkeringsbiljett via Parkster eller 
betala i parkeringsautomaten som finns på affärscentrum. 
Dessa p-platser går inte att hyra, utan du får parkera där det 
finns ledig plats precis som det är på alla markparkeringar på 
Råslätt.  
 Inkörsporten till mellanplan P6–P7 kommer att hållas 
öppen mellan kl. 06.00–23.00 och stängd nattetid. För att 
komma in efter stängning använder du din tagg. Behöver du 
tillgång till garaget nattetid kontakta förvaltningskontoret på 
Råslätt tel 036-19 94 71 eller via mail raslatt@vatterhem.se så 
kommer din tagg att registreras för tillträde. 
 I och med förändringen kommer en mängd trygghetsska-
pande åtgärder utföras under året för att parkeringsytorna ska 
bli trygga och säkra. Bland annat kommer belysningen att 
förbättras och bevakningskameror installeras både inne i par-
keringsdäcket och på utomhusparkeringen. Sen till sommaren 
kommer vi att stänga parkeringsdäcket ett tag för att tvätta det 
invändigt för att sedan måla väggarna.

ÖXNEHAGAÖXNEHAGARÅSLÄTTRÅSLÄTT

DAN JOHANSSON  
FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN

ANNIKA VIKSTRÖM  FÖRVALTNINGSCHEF RÅSLÄTT

ANETTE FRIDSÄLL  FÖRVALTNINGSCHEF ÖXNEHAGA

a

2021 kom med fler restriktioner som gör att vi inte kan hålla den service 
vi vill till er. Serviceordrar skjuts upp till säkrare tider, tillsammans löser vi 
detta också, allt för att inte sprida vidare ett virus som vi hoppas vi blir av 
med snart. 
 På Hästhagsgatan växer huskropparna fram mer och mer. Det finns tre 
bostadsrätter kvar. 
 Hyresrätterna kommer ut för bokning i höst. Håll utkik efter lägenheter 
med bästa utsikten över Vättern och höjderna! 
 Båda har planerad inflyttning under första halvåret 2022.

 

 

I höst startar kommunen sitt arbete med att ta fram en ny detaljplan för 
Öxnehaga Centrum. Den ska innehålla fler bostäder, men även ett utökat 
centrum med mer service för alla. 

Under februari  
stängs P6–P7!

Till att börja med vill jag tacka er som tog er tid att svara på enkäten 
som gick ut i september 2020. Det är otroligt värdefullt för oss att få 
kunskap om vad ni tycker och tänker om området. 
 Nu har vårt arbete börjat med att gå igenom allt material för att 
hitta vad vi ska prioritera, och som det ser ut just nu lutar det åt att 
vi ska fortsätta fokusera på trygghetsfrågorna, men har även sett 
att avfallsfrågorna behöver jobbas med. 
 Under 2020 hände mycket på området som gjorde att vi var oroli-
ga att siffrorna skulle göra en djupdykning, men trots omställning-
en med att hantera Covid och en otäck skjutning på området visar 
era svar att ni tycker att det är ett bra område. Jämför man Råslätt 
mot andra miljonprogramsområden ligger vi trots tappet på 1,7 % i 
serviceindex i topp, och det är glädjande. 
 På grund av Coronaläget kommer vi inte att ha någon NKI-mässa 
där vi redovisar svaren vi fått, men vi kommer att jobba mer aktivt 
med Hyresgästföreningen så att vi får en samsyn i frågorna.

Nöjd Kund Index

Tillsammans  
mot bättre tider

I dagarna kom alla Vätterhems semesteranställ-
ningar ut på jobbet.se. Vi behöver många ersät-
tare när vi har semester under juni–augusti.

Vår underhållsplan är lika gedigen som tidigare år. Även den bromsades 
in på grund av smittorisken. Vi är redo att beställa så fort det blir säkert 
igen. Garageportsbytet tas upp i mars igen. Vi fortsätter låsa källarna med 
digitala lås. Vi byter tak, fönster och ventilation på Kohagsgatan 80–118. 
Hissarna byts på Kohagsgatan 87–117.

Gedigen underhållsplan

Söker du  
sommarjobb? 
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SOMMARJOBBA  
PÅ VÄTTERHEM!

Vill du utvecklas som person, få 
nya värdefulla erfarenheter och 
göra en viktig insats? Då ska du 
söka sommarjobb på Vätterhem. 

Vi söker över 100 sommarvikarier 
inom fastighets- och trädgårds-
skötsel, ekonomi, lokalvård och 
kundservice. Du som söker  
måste vara minst 18 år. 

Läs mer och sök sommarjobb på 
vatterhem.se senast 31 mars.
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