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I syfte att öka tryggheten och höja 
mysfaktorn belyser Vätterhem två av 
Råslätts parker. De utvalda platserna var 
tidigare mörka och outnyttjade, men 
tack vare belysning, bänkar och plante
ringar ska fler lockas hit.  
 – Vi vill på ett kreativt, snyggt och 
hållbart sätt belysa platser i våra 
områden, berättar Sibel Akdogan på 
Vätterhem. 
 Tillsammans med en extern ljuskon
sult har Sibel, uppvuxen och bosatt på 
Råslätt, fått i uppdrag att planera och 

Kostnadsfri rådgivning 
VID HYRESSKULD
Riskerar du att bli uppsagd från din bostad för att du har hyresskulder? I så fall 
kan du få hjälp av Frida Sellin och Johan Malmström på Jönköpings kommuns 
Hyresskuldrådgivning.  
 – Vi finns för alla hyresgäster i Jönköpings kommun. Vår rådgivning är helt 
kostnadsfri och vi har sekretess. Vi är till för att skydda hyresgästens intressen 
och vårt uppdrag är att tillsammans med hyresgästen hitta lösningar, berättar 
 Johan Malmström.

Att få känna sig trygg i en egen 
bostad är ett grundläggande 
mänskligt behov. 
 Hyresskuldsrådgivningen 

samverkar med övrig socialtjänst, 
krono fogdemyndigheten och fastig
hetsägare för att försöka förebygga att 
någon drar på sig hyresskulder, blir 
uppsagd från sitt hyreskontrakt eller blir 
vräkt för att hyran inte är betald.  
 – Om en hyresavi är obetald går den 
efter en viss period vidare till inkasso. 
Denna information måste inkasso
bolagen dela med socialtjänsten. Då får 
vi en notis till oss och jag eller Johan 
kontaktar hyresgästen via i första hand 
ett brev där vi berättar vad vi kan hjälpa 
till med, berättar Frida Sellin. 

RÄTT KONTAKTVÄGAR 
Rådgivningen kan sedan innehålla allt 
från ett kort telefonsamtal till en längre 
kontakt med hembesök för att aktivt 
arbeta för att förändra situationen.  
 – För att lyckas förändra krävs hyres
gästens eget intresse och engagemang. 
Hyresgästen får beskriva sin situation. 
Tillsammans hjälps vi åt att söka lös

HOS HYRESSKULDRÅDGIVNINGEN KAN DU FÅ HJÄLP MED ATT:  
• göra upp en budget och skapa utrymme för att kunna   
 betala din hyra. 
• se över dina möjligheter att betala hyra för att göra upp  
 en avbetalningsplan. 
• försöka nå en överenskommelse om att fortsätta att  
 bo kvar. 
• förstå vad som händer i just din situation.

Kontakta Frida eller Johan på: 036-10 58 79

Frida Sellin och Johan Malmström på  
Jönköpings kommuns hyresskuldrådgivning 
hjälper dig som har hyresskulder att ta fram 

en plan för att lösa dina skulder.

ningar. Frida och Johan upplever att de 
allra flesta ofta har en idé hur man ska 
lösa hyresskulden.  
 – Vi hjälper till att göra prioriteringar 
och utvärdera om det är hållbart i läng
den. I många fall behöver hyresgästen 
också hjälp med hur det går till i själva 
processen när man väl hamnat i skuld. 
Vi guidar också vidare till hur man 
söker stöd och bidrar med kontaktvägar 
till andra samhällsinstanser, berättar 
Johan.  
 – Vi brukar var med så länge som 
hyresgästen vill eller tills boendet är 
tryggat. 
 Vilket är ert bästa tips om man ham
nat efter med hyran?  
 – Kontakta oss. Vi finns för dig. Att 
jobba fram en plan tillsammans med 
oss är en bra början. Och visa hyresvär
den att ni har en plan. Berätta att det är 
på gång. Det betyder ofta mycket.

. M  David S, Concret

Populära pop-up-parker lyfter Råslätt
genomföra projektet. Sibel har förutom 
sitt stora engagemang i Råslätts dans
skola Mix Dancers Academy även varit 
en av projektledarna under Sommar
KRAFT 2020. 
 – Tanken är att skapa en mysig och 
trygg känsla för såväl hyresgäster, besö
kare och andra som rör sig i parkerna 
runt Havsörnsgatan. Platserna som 
nu ljusdekoreras har tidigare upplevts 
mörka och öde. Då föddes idén att med 
hjälp av ljusdesign skapa en trevligare 
och tryggare atmosfär, berättar Sibel.
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Nu när jag börjat komma upp 
i åren önskar jag ibland att 
jag kunde backa tiden. Jag 
tänkte faktiskt tillåta mig 

att göra just detta. För det är ju faktiskt 
möjligt. I alla fall i tanken.  
 Min resa på Vätterhem började i 
början av juni 1980. Jag hade precis 
muckat från lumpen där jag tjänstgjor
de som trafikman på T4 i Hässleholm. 
Nu ville jag ut och resa, se världen, 
möta människor från andra länder 
och uppleva främmande kulturer. Jag 
hade tågluffat runt i Europa tidigare 
så reslusten var på topp. Det saknades 
dock pengar, så jag var tvungen först att 
skaffa ett jobb för att fylla på reskassan. 

PROJEKTANSTÄLLNING SOM FÖRLÄNGDES …  
Det fanns gott om jobb i Jönköping! 
Det var högkonjunktur och företagen 
ropade praktiskt taget efter personal. 
Jag minns att jag hade fyra, fem jobb 
att välja mellan. Allt från utsättare på 

41 ÅR I FÖRETAGET 
– SEX VECKOR SOM VD

bygge till lagerarbetare. Tillslut var det 
Vätterhem som vann dragkampen om 
denne nyutexaminerade gymnasie
ingenjör.  
 Det blev sex månaders projektan
ställning för att göra underhållsplaner 
på våra fastigheter. Projektet drog ut 
på tiden och jag erbjöds ett halvår till. 
Perfekt! Jag behövde spara ytterligare 
lite pengar till min resa. Ja, det som 
skulle bli sex månaders projektanställ
ning blev, som du kanske listat ut vid 
det här laget, »lite« längre än så. Det 
blev närmare bestämt 41 år. Resan fick 
skjutas upp. Tyvärr blev den aldrig av i 

den form jag från början hade tänkt mig 
– utan har fått delas upp i småportioner 
genom åren. 

BESIKTIGADE FÖR BONUS 
I min tankeresa bakåt i Vätterhemstiden 
stannar jag ofta till i de tidigare åren 
trots att jag de senare åren har haft en 
mer ansvarstung roll i Vätterhem. Det 
blir lätt att romantisera och tänka att 
det var bättre förr, men faktum är att jag 
verkligen minns 80talet på Vätterhem 
med stor glädje. Jag tyckte att jag hade 
världens bästa jobb. Kanske framförallt 
tack vare alla människor jag fick träffa.  

LEDARE

Sex veckor i vd-rollen efter 41 år i företaget. Som vice vd i Vätterhem fick jag nu 
möjligheten att axla rollen som »vd« några veckor innan jag själv går i  pension. 
Thorbjörn Hammerth går vidare mot nya utmaningar den 1 maj och har tagit 
 semester de sista sex veckorna. Och jag – jag blir pensionär den 1 maj. Om jag 
på något sätt går till historien efter alla dessa år i Vätterhem så är det inte som 
den vd som satte störst avtryck. Snarare den mest kortvariga »vd:n« i Vätterhems 
 historia. Min yrkesresa och personliga resa här är däremot desto längre.  

»Jag minns 80-talet på Vätterhem 
med stor glädje. Jag tyckte att jag 
hade världens bästa jobb.« 
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41 ÅR I FÖRETAGET 
– SEX VECKOR SOM VD

 Jag besiktigade lägenheter. Mest på 
Råslätt. Under stora delar av 80talet 
fanns det väldigt många lediga lägen
heter på Råslätt och flera åtgärder 
genomfördes för att locka nya hyres
gäster till området. Vi gav hyresrabatter 
och hyresfria månader till nyinflyttade 
hyresgäster. Hyresgäster kunde även 
få hyresfria månader om man lockade 
nya boende till området. Stor energi 
lades också på att behålla de hyresgäster 
som redan bodde hos oss. Till exem
pel införde vi något som kallades 
»Bonuslägenheter«. Alla som 
hade bott hos oss i två år 
eller längre samlade pengar 
i en slags bonusfond som de 
kunde använda till att rusta 
upp sin lägenhet. Mitt uppdrag 
var att på hyresgästens begäran 
besöka lägenheten och räkna ut 
uppskattad kostnad på önske
mål av olika upprustningar. 

LITE FÖR LÅNGT HÅR … 
Under dessa år fick jag 
möjlighet att träffa mäng
der av människor i deras 
hem. Vi kommer ofta – av 
förklarliga skäl – i kontakt 
med hyresgäster i sam
band med att någonting 
inte fungerar som det 
ska. Något är trasigt eller 
något annat problem 
har uppstått. Men här 
fick jag möjlighet att 
träffa förväntansfulla 
människor som var glada 
över möjligheten att få fint 
i sin lägenhet med pengar 
som de fått av Vätterhem. 
Det var mer regel än undan
tag att kaffe och kaffebröd 
var framdukat när jag kom. I 
början av min tid som besikt
ningsman hade jag dock lite 
svårt att vinna vissa hyresgästers 
förtroende. Lite för långt hår och 
kanske lite för slarvigt klädd för 
att passa in på normen för hur en 
tjänsteman på Vätterhem skulle 
se ut. Men med tiden skapades ett 
ömsesidigt förtroende. Den långa 
kalufsen har med tiden hållits något 
kortare, men svaret på frågan om jag 
klär mig prydligare nu varierar beroen
de på vem du frågar. 

SOCIALA MÖTEN 
Redan på 80talet var Råslätt 
en mångkulturell stadsdel 

med människor från världens alla 
hörn. Det var fantastiskt att få träffa 
så många människor från olika 
länder och kulturer. I deras hem. 
Utan att behöva göra långa resor. 
Så här efteråt kan jag erkänna att 
samtalen kring köksbordet vid dessa 

besiktningar inte alltid enbart 
handlade om vad upp

rustningen av lägenhe
ten skulle kosta och 
hur mycket pengar 
som fanns i bonus
fonden. Det blev 
många härliga och 
intressanta samtal. 
Jag upptäckte att 
många människor 
sällan får besök i sitt 
hem. Ibland märkte 
jag att huvudskälet 
till att hyresgästen 
hade önskat en 
besiktning inte var 
att få kostnadsförslag 
på diverse under
hållsåtgärder utan 
helt enkelt att få 

lite mänsklig kontakt. 
Att få prata en stund med 
någon. Det fanns många 
ensamma människor i 
samhället redan då.    
     Jag minns speciellt, för 
35 år sedan, ett möte med 
en hyresgäst – en äldre, 
ensamstående helt fan
tastisk man. Det hängde 
en ganska skamfilad 
och repig akustisk gitarr 
på väggen hemma hos 
honom. Eftersom jag 
själv spelar gitarr blev jag 
nyfiken. Det visade sig 
att han själv hade byggt 
gitarren, men tyvärr hade 
han inte kunnat spela 
på den på många år efter 
sviterna av en hjärn

blödning. Han ville skänka den till mig, 
eftersom han menade att det skulle vara 
roligt om den användes igen. Jag ville 
inte ta emot den på det sättet, men vi 
kom överens om ett rimligt pris så det 
slutade med att jag lämnade lägenhe
ten med gitarren i handen. Efter lite 
upprustning blev det ett fantastiskt 
instrument att spela på och oräkneliga 
är de timmar den har vilat i mitt knä 
sedan dess. 

FORMAT MIG SOM MÄNNISKA 
Ja, det som skulle vara sex månader 
på Vätterhem blev nästan 41 år. Jag 
brukar säga att min tid som anställd här 
har, kanske mer än alla andra faktorer, 
format mig som människa. Jag har lärt 
mig så oerhört mycket under dessa 
dryga 40 år och är otroligt tacksam för 
att jag har fått vara en del i Vätterhems 
utvecklingsresa under denna tid. Så 
tacksam för alla kollegor, människor 
och hyresgäster jag mött. Jag har jobbat 
som besiktningsman, fastighetstekni
ker, fastighetsingenjör, projektledare, 
förvaltningschef och vice vd under 
dessa år. Nu är det bara några dagar kvar 
på denna resa. 1 maj går jag i pension 
och jag ser med stor glädje fram emot 
detta. Jag har trivts fantastiskt bra på 
mitt jobb, men nu är den tiden över och 
det ska faktiskt bli lite skönt att styra 
över min tid precis som jag själv vill. Än 
är resan inte slut! 
 När Thorbjörn Hammerth nu blir vd i 
Familjebostäder i Göteborg, skickade jag 
med honom följande:  
 »Om du vill uppnå företagsmålen 
som du sätter upp för Familjebostäder 
i Göteborg så sätt inte upp målet att ni 
ska bli bästa bostadsföretaget i Sverige. 
Jag tror nämligen att Vätterhem, även 
utan dig och mig, blir mycket svårslag
na på den punkten.« 

Tommy Johannesson,  
vd Vätterhem

»Redan på 80-talet var Råslätt 
en mångkulturell stadsdel med 
människor från världens alla hörn. 
Det var fantastiskt att få träffa så 
många människor från olika länder 
och kulturer.« 
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BAKOM KULISSERNA PÅ PODDINSPELNING
BAKOM KULISSERNA PÅ PODDINSPELNING

Det pågår spännande saker i en studio på Österängen. 
Vi i Vätterhem fick en exklusiv möjlighet att kika in bak-
om kulisserna när ett avsnitt av podden Mellan himmel 
& vårt område – spelades in. Häng med.

I ett loungerum sitter Viktoria Uyanik 
och Alicia Söderberg från Vätterhem. 
De lyssnar spänt på vad som går ut i 
högtalarna.  
 – Vår roll just nu är att lyssna så att 
de punkter som vi har satt upp i manus 
kommer med, om något låter konstigt 
eller sådär, berättar de.  
 I ett angränsande rum står Anna 
 Jönsson. Hon är koordinator på Podd
Studion:  
 – Jag ser till så att allting runtomkring 
fungerar. Att det finns tekniker på plats, 
bokade tider i studion. Bra förutsätt
ningar för att göra en bra podd, säger 
hon. 

GOODIEBAGS TILL DELTAGARNA 
Under en paus passar Alicia på att häm
ta goodiebags till dagens deltagare.  
 – Utan att avslöja för mycket 
innehåller de snyggt poddlogomärk
ta produkter. Samt Donas bok »Fatta 
Lagen« såklart, säger hon på väg upp för 
den lilla trappan till studion.  
 För just Dona Hariri är det ju som 
programleder podden. Vi i Vätterhems 
utsände passar under pausen på att 
smyga in i studion för att vara med 
under inspelningen. I studion finns 
också tekniker Christer Smedberg. Han 
lyssnar så att ljudet blir bra under hela 
inspelningen. Jag är lite orolig att ljudet 
från kameran när jag tar bilder ska störa, 
men det verkar fungera bra. 

. M  David S, Concret
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BAKOM KULISSERNA PÅ PODDINSPELNING
UNGDOMARNAS BERÄTTELSER I FOKUS 
I det här avsnittet är det artisten Jack 
Benyamine och hans producent Ozzy 
Osar Hammar som är gäster.  
 – Det är Jack som har gjort introt till 
vår podd. Hur grymt som helst, säger 
Alicia Söderberg.  
 Utan att avslöja för mycket om 
avsnittet osar det av känslor i studion. 
Dona leder med trygg och samtidigt 
engagerad hand samtalet framåt. Gäs

terna bjuder på sig själva med berättel
ser från sina perspektiv. Sin verklighet.  
 – Det är just det som är det centrala 
för podden. Det här är ungdomarnas 
eget forum. Deras ämnen. Deras samtal, 
säger Viktoria Uyanik.  
 Ett nära samarbete med fritidsgår
darna på Vätterhems områden är själva 
grunden för att föra podden framåt. 
Därifrån kommer uppslagen och idéer
na till poddens olika avsnitt.  

 – Fritidsgårdarnas nära relationer med 
ungdomarna har gett så många bra upp
slag och intressanta gäster, säger Alicia 
Söderberg.  
 Det är förresten Alicia som har gjort 
poddens logotype som nu finns på 
diverse produkter.  
 – Ögat ska dras till loggan. Den ska 
vara snygg på en tshirt eller en tyg
kasse. Vi kommer att lotta ut lite fina 
prylar till våra lyssnare.  
 Kan du förresten se vilka »kända hus« 
från Vätterhems områden som är med i 
loggan? 

Följ @mellanhimmelovartomrade  
på Instagram för mer bakom  
kulisserna och senaste  
poddnytt.

»Det här är ungdomarnas 
eget forum. Deras ämnen. 
Deras samtal.«
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Familjesatsning på hemmaplan:

Nu öppnar Salong Öxnehaga! 

Äntligen har Öxnehaga en frisörsalong igen. Och det är en riktig 
 familjesatsning:  
 – Mamma och pappa kommer driva damfrisering, jag tar hand om 
herrfriseringen med barbershop och min syster får en egen skön-
hetsdel med bland annat makeup och fransar, berättar Marck Isaac.

Det är i lokalerna som tidigare hyste 
Vätterhems förvaltningskontor i Öxne
haga centrum som salongen nu flyttar 
in. När »Vi i Vätterhem« är på besök 
förbereds öppningen för fullt. Sara 
och Lazar får assistans av Marck för 
att få den stora spegeldekorationen 

på plats i damfriseringsdelen.  
 – Vi har drivit salong i Hus
kvarna i många år så vi tror att 
många kunder flyttar med oss 
hit upp. Det känns fantastiskt 
att få chansen att göra den 
här satsningen på Öxnehaga 
tillsammans med våra barn, 
säger Sara.  
    – Vi har ju bott på 

Öxnehaga i 14 år. Här är vi 
på hemmaplan med ett stort 

nätverk. Det ska bli jätteroligt 
att nu också få driva verksam

het här, säger Marck. 

Sara och Lazar Isaac ser fram emot att öppna salong 
tillsammans med sonen Marck som tagit plats i en av 
stolarna i herrfriseringen. På salongen kommer även 
dottern Margareta ha en skönhetsdel med bland 
annat makeup och fransar.

Spegeldekoration i damfriseringen på plats!

OLIKA STILAR 
Lokalen är stor och ljus. När du kom
mer in genom dörren möts du av en 
reception. Till höger damfriseringen 
med Sara och Lazar samt ingången till 
skönhetsdelen av salongen som kom
mer att drivas Margareta Isaac. Tar du 
till vänster kommer du in i Marcks del 
för herrfrisering och barbershop.  
 – Vi har inrett i olika stilar för att det 
ska kännas som två salonger i en. Här 
ska alla känna sig hemma, säger Marck.  
 Planerna på en Öxnehagasalong har 
de haft i några år nu.  
 – Vi har väntat in lokalen kan man 
säga. Vätterhem har varit väldigt bra att 
samarbeta med och det känns så kul att 
få bidra till att centrum lever upp. Det 
behövs mer rörelse i centrum och hos 
oss kommer alla åldrar att samlas.  
 Och det märks att förväntan är hög 
på att äntligen komma igång.  
 – Ja, nu är allt på plats. Och vi har 
haft bokningar sedan länge, nu ska det 
bli roligt att verkligen få köra igång på 
allvar, säger Marck Isaac.

. M  David S, Concret
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. M  David S, Concret

Blerim ÖPPNADE 
CAFÉET för ungdomarna
När sportaktiviteter och fritidsgårdarna tvingades stänga ner sina verksamhe-
ter vid jul såg Blerim Idrizi med viss oro på att ungdomarna på Råslätt inte hade 
 någonstans att ta vägen på kvällarna.  
 – Så kunde vi ju inte ha det, jag ville göra något och började se över vilka möjlig-
heter som fanns med nuvarande restriktioner och den verksamhet som jag har i 
caféet, berättar han.  
 Sedan dess har caféet hållit öppet för ungdomarna på kvällstid.

Vid 18.00 stänger Blerim dörrarna in 
mot Råslätts centrum. Och öppnar 
direktingången från Råslätts torg.  
 – Då kan de sitta fyra och fyra väl 
utspridda i lokalen. Sedan håller jag 
öppet till 21.00. Hela sortimentet är 
rabatterat med 50 procent för ung
domarna, berättar han.  
 När han fick idén kontaktade han 
Vätterhem och Christer Eidefjäll som 
direkt gillade initiativet.  
 – Vätterhem hjälpte till med TV och 

Blerim Idrizi på Råslätts 
konditori ville göra något för 
ungdomarna när verksam-
heter tvingades stänga ner. 
Sedan dess håller han caféet 
öppet kvällstid – ett uppskat-
tat initiativ.

sportkanaler. Sedan köpte vi in lite 
sällskapsspel, några kortlekar. Inte så 
komplicerat egentligen, men väldigt 
uppskattat av ungdomarna, berättar 
Blerim.  
 En typisk kväll på caféet rullar det 
kanske en fotbollsmatch på TV:n. Och 
vid de utspridda borden spelas det spel 
eller kort.  
 – Jag har pratat mycket med ungdo
marna också, vad de vill ha, vad de vill 
kunna göra. Det viktigaste är att kunna 

träffas även om det är mörkt och kallt 
ute, säger Blerim.  
 Responsen har varit god. Vissa kvällar 
har det varit nästan fullt enligt gällande 
restriktioner.  
 – En annan bra sak som följt med det 
här är att fler föräldrar har börjat röra 
sig i centrum på kvällarna. De har varit 
nyfikna på att vi har öppet och har 
också kommit hit ibland. Hela centrum
miljön blir lugnare. Det känns bra och 
viktigt att kunna hjälpa till, säger Blerim.

»En typisk kväll på caféet rullar det 
kanske en fotbollsmatch på TV:n. 
Och vid de utspridda borden  
spelas det spel eller kort.«
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HÅLLBARHET

SommarKRAFT är tillbaka!

Inför förra sommaren skapades konceptet SommarKRAFT. Många 
skulle vistas hemma på grund av Covid-19 och då ville Vätterhem 
agera för att skapa aktiviteter för hyresgäster i alla åldrar.  
 – Till sommaren vill vi göra förra årets succé ännu bättre. Vi lärde 
oss att jobba med tydligare inriktning i olika temaområden. Så kan-
ske lite mindre jippo och »fixa roliga saker« och mer sätta igång och 
mobilisera hyresgäster tillsammans med olika aktörer, säger Maria 
Carelli-Martinsson, integrationsstrateg på Vätterhem.

Från 14 juni till 20 augusti kom
mer tre utsmyckade byggbaracker 
finnas på Råslätt, Öxnehaga och 

Österängen. Precis som förra året utgör 
bodarna en naturlig mötesplats och 
navet för aktiviteterna. Utöver Dona 
Hariri, som i år kommer att agera 
övergripande projektledare, kommer 
Vätterhem att anställa tre samordnare 
som bemannar bodarna varje vardag 
mellan kl.10–18.

LETAR SAMARBETEN 
– SommarKRAFT ska vara en plats för 
föreningar, organisationer och andra 
aktörer att använda för att skapa 
hållbara aktiviteter i områdena under 

»Har du  idéer eller tips på någon förening 
eller aktivitet som du tycker bör vara med 
på SommarKRAFT 2021 får du gärna mejla 
till sommarKRAFT@vatterhem.se«

perioden. Vi hoppas att många vill 
bidra till att stärka tryggheten och ta 
tillvara hyresgästernas engagemang, 
säger Maria CarelliMartinsson. Inför 
årets SommarKRAFT letar Vätterhem 
just nu samarbeten med aktörer utifrån 
temaområdena: 
 • Klimat & miljö 
 • Demokrati, trygghet och hälsa 
 • Arbete, studier och entreprenörskap 
 • Kultur och sport

Har du idéer eller tips på någon 
 förening eller aktivitet som du tycker 
bör vara med på SommarKRAFT 2021 
får du gärna mejla till sommarKRAFT@
vatterhem.se 

 – Viktigaste lärdomen är nog ändå 
att finnas på plats och att ha förberett 
tillräckligt mycket så att det också går 
att vara flexibel och innovativ tillsam
mans med de aktörer som visade prov 
på att kunna tänka utanför boxen. 
Vi ser mycket fram emot att få starta 
upp SommarKRAFT 2021, säger Maria 
Carelli Martinsson. 

CITAT FRÅN HYRESGÄSTER EFTER  
FÖRRA ÅRETS SOMMARKRAFT 
»Det har aldrig varit så tryggt här som 
nu.« 
 »Jag har för första gången hälsat på 
min granne.« 
 »Jag gillar att man kunde göra saker 
spontant och allt inte behövde planeras 
på sikt.«

I Vi i Vätterhem nummer tre som 
utkommer i juni kommer du att kunna 
läsa mer om vilka aktiviteter du kan del
ta i på SommarKRAFT 2021. Håll också 
koll på vatterhem.se för dags aktuell 
information.

. M  David S, Concret



11

PAPPERSFÖRPACKNINGAR 
BLIR NYA FÖRPACKNINGAR
– Om du lämnar dem till återvinning
Det senaste året har Vätterhem märkt 
en kraftig ökning av pappersförpack
ningar i återvinningen. En följd av att 
vi handlar mer på nätet och får mycket 
transportemballage att ta hand om. Var 
därför extra noga med att vika ihop och 
platta till dina förpackningar så att de 
tar så liten plats som möjligt. Då bidrar 
du aktivt till en mer effektiv återvin
ning och i förlängningen till en bättre 
framtid för dig och dina medmänniskor.  
 Grundregel: Vik ihop och platta 
till dina pappersförpackningar och 
lägg i kärlet för pappersförpackningar. 
Stora wellförpackningar kör du iväg till 
sorter gården. 

VAD HÄNDER MED DINA ÅTERVUNNA  
PAPPERSFÖRPACKNINGAR?  
De transporteras till en fabrik där man 
»blöter upp« pappret igen som i en 
stor tvättmaskin och på så sätt frigör 
pappersfibern som efter det är redo att 
bli till nytt papper, nya förpackningar, 
ytskiktet på en förpackning eller kanske 
omslaget på en gipsskiva i din vägg. 

Lätt att sortera rätt:

SMARTA VARDAGSTIPS 
• Oavsett om det är ett mjölkpaket  
 eller en transportlåda från ditt 
 senaste e-handelsfynd så var noga  
 med att vika ihop och platta till   
 förpackningen. Då tar den mindre  
 plats i kärlet.  
• Stora wellådor ska du köra till  
 sortergården. Annars fyller de   
 snabbt återvinningskärlet.  
• Ta gärna av plastkorkar och lägg  
 dem bland plastförpackningar. 
• Tänk på att tidningar, kataloger och  
 liknande ska läggas i behållaren för  
 tidningar och returpapper.  
• Kuvert ska läggas i restavfall.

Visste du att…
…Pappersfibrer är så 
starka att de tål att 
återvinnas 6-7 gånger. 
När fibern är utsliten 
kan den fortfarande 
göra nytta i till exem-
pel biogasproduktion 
genom rötning.



Gör cykeln redo för vårens äventyr
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PUMPA CYKELN PÅ LILJEHOLMEN! 
Nu finns en helt ny cykelpump vid Tobakshörnan på Liljeholmen. Tillgänglig under Tobaks

hörnans öppettider. Du vet väl att rätt tryck i däcken minskar risken för punktering samtidigt som 
cykeln rullar lättare och du får en bättre cykelupplevelse.

JÖNKÖPING ÄR CYKELSTADEN 
Utforska Jönköping från cykelsadeln. Här finns alltifrån mysiga cykelvägar för 
 picnicturen till härliga landsvägar med utmanande backar och härliga leder för 
 MTB entusiasten.  
     På jkpg.com finns en rad tips med kartor och beskrivningar för cykelturen att 
inspireras av. Ta till exempel en riktig mystur med familjen längs Vätterns strand 
som tar dig österut längs Vätterstranden, Rosenlunds bankar och Sannabadet. För 
den som vill lite längre är det inte långt till de vackra och böljande fälten i »Äpple
dalen« Gisebo. Tar du dig västerut från Piren istället väntar den vackra cykelvägen 
som tar dig förbi Strandängen (ta gärna en extratur i MTBbanan), och vidare 
mot Bankeryd. Ett välförtjänt dopp och kanske en glass i Domsand efter ett skönt 
sommartramp dit är en riktig höjdare. 

VIKTIGT MED ETT BRA LÅS 
Det absolut bästa tipset till någon som ska skaffa ett nytt cykellås är att titta 
efter SSFsymbolen! Om låset har ett sådant, betyder det att låset blivit testat 
och godkänt av Stöldskyddsföreningen, en märkning som visar att det är ett   
bra lås. 
    Det finns flera cykellås att välja på; vajerlås, bygellås och kätting med hänglås. 
Oavsett vilket lås du väljer är det viktigt att du låser cykeln på rätt sätt. Satsa på 
ett lås som gör att du kan låsa fast cykeln i någonting som sitter fast i marken 
och som dessutom är så pass högt att man inte kan lyfta upp den och gå iväg.  
   Ett rejält bygellås ger ofta ett bra skydd och finns i modeller som behöver kapas 
på två ställen för att brytas upp vilket försvårar för cykeltjuven. Och apropå 
försvåra, ett annat bra tips är att använda dubbla lås. T ex ett vajerlås och ett 
bygellås. 

GÖR CYKELN REDO FÖR VÅRENS ÄVENTYR 
När vårsolen värmer igen och cykelbanorna ligger redo för dig kan det vara bra att 

kolla över cykeln inför säsongen:  
Tvätta. Om du inte gjorde det innan du ställde in den i höstas är det en god idé att 

tvätta cykeln.  
Pumpa däcken! Fyll med rätt lufttryck (står på sidan av däcket).  

Kolla bromsar och smörj kedjan. Bra bromsar är din viktigaste säkerhetsdetalj. Kolla så 
att bromsytorna är fräscha och spänn vid behov bromsvajern. Rengör kedjan och torka av 

den innan du smörjer den igen, gärna med speciell kedjeolja som finns i cykelhandeln så 
kladdar den inte.  

Kontrollera bultar vid styre, sadel och hjul så att de sitter ordentligt. 

LÅNA CYKEL – HELT GRATIS 
Du vet väl om att det finns cyklar att låna, helt gratis? Om du får besök eller själv fått punktering på 

din egen cykel. Låna en nyckel från förvaltningskontoret på Österängen eller Råslätt, eller ta kontakt 
med bovärden på Strandängen. På Strandängen finns även en cykelpool med elcykel och lådcykel. 

Kvittera ut »din« nyckel på förvaltningskontoret i City och börja boka.  
      Har du idéer om hur cykelpoolen kan utvecklas, är du välkommen att kontakta oss på  

dialog@vatterhem.se 
       Och du; på Windens mekaniska på Kålgården, har du 100 kr rabatt när du köper en 

 reno verad cykel, vid uppvisande av senaste hyresavin. 
 Cykla lugnt!
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Över 60 nya laddplatser: 

Idag finns omkring 215 000 laddbara 
fordon i Sverige. 2030 räknar man med 
att den siffran är 2,5 miljoner. Tillväx
ten det senaste året är hela 81 procent. 
I Jönköpings län finns strax över 5 000 
laddbara bilar.  

Intresset för elbilar ökar. Med det vill fler kunna ladda sina 
 f ordon i närheten av sin bostad.  
 – Vi har precis installerat 60 nya laddstolpar och har nu totalt 
över 90 laddpunkter på våra områden. Vi kommer att bygga ut  
i takt med att efterfrågan ökar, säger Tommy Johannesson, vd 
på Vätterhem.

VÄTTERHEM LADDAR FÖR FRAMTIDENVÄTTERHEM LADDAR FÖR FRAMTIDEN

Tommy Johannesson och Afrim Alijevski testar en av de totalt 90 
laddare som numera finns på Vätterhems områden. Har du elbil och 
vill teckna avtal - kontakta ditt förvaltningskontor. 

. M  David S, Concret

 –  Vi vill ju möjliggöra för fler att 
köpa elbil. Du måste ju ha möjlighet 
för laddning vid din bostad om det ska 
vara ett alternativ, säger Afrim Alijevski, 
elansvarig på Vätterhem.  
 Centrum, Råslätt, Österängen och 

Öxnehaga och alla nyproduktioner har 
fått nya laddare de senaste månaderna. 

INGA FASTA PLATSER 
En tanke om framtida utbyggnad har 
varit central:  
 – Vi vill bygga ett system som håller 
även när vi har 50 procent av platserna 
med laddstolpar. Då har vi landat i att 
det är bra att inte ha fasta platser utan 
att du bara får använda laddplatsen när 
du har sladden i och laddar, berättar 
Tommy.  
 Idag är infrastrukturen och kapaci
teten i elnätet på Vätterhems områden 
mer än tillräcklig.  
 – Men i framtiden när det kommer 
bli fler laddare finns det vissa begräns
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Hur får jag tillgång till laddare? 
Kontakta ditt förvaltningskontor så skrivs ett 
kontrakt och du erhåller en RFIDtag som du star
tar laddboxen med. Det kommer alltid på varje 
bostadsområde finnas fler laddstolpar än antalet 
tecknade kontrakt. Endast de som har kvitterat ut 
en RFIDtag kan starta laddboxen.

Kostnad: Tillgång till laddbox kostar 100 kr per 
månad för laddstolpar på parkeringsplatser eller 
phus där man INTE har en fast plats. I garage 
eller på pplatser där man hyr en fast plats är kost
naden 150 kr/månad. Då är laddboxen endast 
tillgänglig för hyresgästen som hyr platsen. Kost
nad för förbrukad el är f.n. 1,25 kr/kWh. 
 Kostnad för el och den fasta avgiften kommer 
som ett tillägg på hyresavin. Observera att du 
även ska erlägga områdets ordinarie parkerings
avgift. 

Parkering på elbilsplatser: Det är inte tillåtet att 
använda en parkeringsplats som är utrustad med 
laddstolpe eller laddbox för icke laddbara bilar. 
Endast elbilar eller laddhybridbilar med inkopp
lad laddkabel är tillåtna att använda dessa platser. 
Kontrollavgifter kommer att utfärdas för icke 
behöriga bilar som parkerar på dessa platser.  

Elbilsladdning till besökare. De laddstolpar 
som Vätterhem har installerat är endast ämna
de till Vättehems hyresgäster och anställda på 
Vätterhem. Endast de som har tecknat kontrakt 
och erhållit en RFIDbricka kan starta laddning. 
 Besökande till de olika områdena hänvisas till 
laddmöjligheter på annat håll. På Råslätt centrum 
och Österängen centrum finns laddboxar som 
drivs av Jönköping Energi som är öppna för alla. 
Likaså på ett flertal ställen i Jönköpings centrum.

Laddbox. Laddboxarna är inte utrustade med 
kabel som ska anslutas mellan bil och laddbox. 
Användare ska själva använda sin egen kabel. 
Uttaget i boxen är av sk Typ 2. 
 Om bilen är utrustad med trefasladdare 
levererar laddboxen ström i trefas. Om bilen har 
enfasladdare levererar boxen ström i enfas. Ladd
ning med trefas går i princip tre gånger snabbare 
än enfas.

VÄTTERHEM LADDAR FÖR FRAMTIDEN
ningar i vad fastigheterna klarar av utan 
att behöva dra nya ledningar. Vi har 
kapacitet i elnätet för behovet nu och 
för en viss ökning, säger Afrim. 

TECKNA AVTAL – BÖRJA LADDA DIREKT 
Grunden för att få använda laddplatser
na är att du är elbilsägare och hyresgäst 
hos Vätterhem.  
 – Kontakta ditt förvaltningskontor för 
att teckna avtal. Då får du tillgång till 
en tag som gör att du kan använda alla 
laddare på ditt område. Och vi tecknar 
aldrig fler avtal än det finns laddare. 
Månadskostnaden för tagen och din 
förbrukade el hamnar på din hyresavi. 
Smidigt och överblickbart, säger Tommy.  

 En viktig information för alla som 
parkerar på Vätterhems parkeringar är 
dels att du även med elbil fortsatt måste 
betala ordinarie parkeringsavgift. Och 
för alla utan elbil är det viktigt att INTE 
parkera på laddplatserna.  
 – Skylten som finns är faktiskt tving
ande. Det kan bli böter om du ställer 
dig på laddplatserna utan att ha elbil, 
berättar Tommy Johannesson.  
 Så här skriver Transportstyrelsen om 
skyltens innebörd: 
 »På en laddplats får endast fordon 
som kan laddas externt med elektrisk 
energi för fordonets framdrivning 
stannas eller parkeras. Andra fordon 
får inte stannas annat än för på eller 
avstigning.«

Vätterhems områdesladdare  

– Så funkar det 
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PERSONALNYTTNya kollegor 
MIKAEL OTTOSSON är sedan 
början av mars anställd som 
Drift/Ventilationstekniker 
med placering på Österängen.

AHMAD BAKHTIYARI är sedan 
början av februari anställd 
som Fastighetsarbetare med 
placering på Österängen.

Tackar för sig
THORBJÖRN HAMMERTH har på 
egen begäran avslutat sin 
anställning som vd.

THERESE SJÖGREN har på 
egen begäran avslutat sin 
anställning som Bovärd på 
Österängen.

CHRISTER NILSSON, trädgårds 
och transportarbetare på 
Råslätt har efter lång och 
trogen tjänst hos Vätterhem 
gått i pension.

MARITA ENGLUND, förvaltnings
samordnare på City har efter 
lång och trogen tjänst hos 
Vätterhem gått i pension.

MIKAEL
AHMAD

THORBJÖRN

THERESE
CHRISTER

MARITA

Tillgänglighet är en av de faktorer som Vätter
hems hyresgäster värderar högst. I detta arbete 
spelar nya telefonväxeln en avgörande roll. 
Möjligheterna att skapa hänvisningar, skicka 
SMSinformation och få rapporter på svarsfrek
vens är tydligt förbättrade. Med nya växeln har 
vi också uppdaterat våra telefontider: 

OMRÅDESKONTOR 
Mån: 8–12 och 13–18 
TisTor 10–12 och 13–16  
Fre  7–13 
(Tiderna börjar gälla från 18/5) 

HUVUDKONTORET  
Mån 07.45–12, 13–18
Tistors 07.45–12, 13–16.30 
Fre 07.45–16.30 
(Gäller sedan i höstas)

Nya växeln snart igång
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Nu återupptar Jönköpings Lokal-TV sina 
TV-sändningar efter ett par års uppehåll. 
 Kanalen når ut i Jönköpings kommun med 
omnejd, till ca 50 000 hushåll. Jönköpings 
Lokal-TV förening har funnits sedan 1987 och 
verkar för att sända lokalt präglade program 
från sina medlemmar som idag består av före-
tag, idrottsföreningar och andra organisationer. 

– Det känns härligt att kanalen åter kommer 
att kunna erbjuda en plattform för att främja 

… på Mina Sidor så att de är upp-
daterade. Det är viktigt att vi 
snabbt kan nå dig på rätt mail-
adress och telefonnummer.

NYPREMIÄR  
för Jönköpings 
LOKAL-TV

det lokala. Vår förhoppning är att fler ska få upp 
ögonen för vad vår fina bygd kan erbjuda, säger 
Daniel Ihreborn ordförande i  Jönköpings Lokal-
TV förening.  

JÖNKÖPINGS LOKAL-TV  
FINNS PÅ FÖLJANDE KANALER: 
• ComHem – 451 
• Telia – 500 
• Wetternet – 380

DÅLIG TÄCKNING? Testa Wif-samtal!
Sh

ut
te

rs
to

ck

Nu kan du återigen se din aktuella förbruk-
ning av el och vatten i din TV-portal. Ett 
praktiskt och enkelt sätt för dig att skapa 
överblick. 

El- och vattenför-
brukningen på TV!

Aktuell tablå:  
www.jonkopingtv.se

SE ÖVER DINA 
KONTAKT-
UPPGIFTER…
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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

• Takbyte på Mellangatan 26.  
• Plåtinklädnad av skorstenar på mellangatan 36-38,  
 Klockgjutargatan 6-9, Sandgatan 9. 
• Färdigställande av rabatter på Lillgatan 34-38. 
• Fasadarbeten på Kanalgatan 34-36, Ulfsparregatan 4. 
• Byta ut en del buskar samt komplettera med fler  
 cykelställ och mer perennrabatter på gården på  
 Lovisagatan 14 A-C och Fornkullegatan 1 A-B. 
• Målning av källare på Klostergatan 48 B. 
• Målning av gårdshus på Björngatan 20. 
• Byte av golvmatta och målning av tvättstugor i  
 2 tvättstugor i Kv. Jeriko.

Nyproducerade fastigheter har 
ibland sämre mobiltäckning i 
vissa delar av lägenheten. Det
ta beror ofta på energieffekti
va fönster och täta väggar. 
 Det finns ett enkelt sätt att 
komma runt detta utan att 
behöva gå ut eller placera dig 
nära fönstret där täckningen 
ofta är bättre. Genom att 
aktivera wifisamtal på din 
smartphone kan du ringa 
och skicka meddelanden 
precis som vanligt på 
platser där du har sämre 

LÅNA SPORTPRYLARNA PÅ FRITIDSBANKEN! 
Har du besökt Fritidsbanken än? 
Här hittar du alla möjliga prylar 
för en aktiv fritid som passar 
både barn och vuxna. Du 
får låna i 14 dagar och 
det är gratis. Nu har 
vi tagit bort vinter
utrustningen och 
istället fyllt butiken 
med en massa roligt 
att använda under 
våren och sommaren. 
 Om du har sport 
och fritidsprylar du vill 

skänka, kom in med dem till oss! 
Just nu vill vi gärna ha in sådant 

man kan aktivera sig med under 
sommarsäsongen. Allt från 

bollar, trädgårdsspel och 
sparkcyklar till mindre 
tält och annat som hör 
friluftsliv till.  
     Välkommen till 
Fritidsbanken på 
Öxnehaga!

Mer info: 
 jonkoping.se/fritidsbanken

mobiltäckning men 
tillgång till trådlöst 
nätverk. Du kan röra 
dig fritt mellan wifi 
och mobilnätet utan 
att samtalet bryts. 
 För att wifisamtal 
ska fungera behöver du 
ha en mobil som stödjer 
tjänsten. Varje operatörs 
lösning för wifisamtal är 
unik och det krävs att din 
mobiltelefon stödjer detta. 
Vid problem eller ytterli
gare frågor, kontakta din 
mobiloperatör.

DÅLIG TÄCKNING? Testa Wif -samtal!
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Foto: Lisa A

Raymond Paska 
tillförordnad VD

Boendeparkering 
FÖRDELAKTIGT

En enig styrelse har utsett Marknads- och 
Uthyrningschef Raymond Paska till tillförord-
nad vd, att från den 1 maj leda verksamheten 
fram till dess att ny vd är på plats. Vi beräknar 
att det kommer att ta ca 6–9 månader innan ny 
vd  efter Thorbjörn Hammerth finns på plats i 
verksamheten. En intern tillförordnad lösning 
borgar för kontinuitet och stabilitet under tiden 
rekryteringen pågår. I nästa nummer kommer 
du att kunna läsa en utförlig presentation av 
både Raymond och ledningsgruppen.

Under mars månad köptes det 823 boende-
biljetter för 190 kronor styck och 2 279 
icke-boende biljetter för 240 kronor styck på 
parkeringarna på Råslätt, Österängen och 
Öxnehaga. Gissningsvis är det många boende 
som inte känner till den mer fördelaktiga 
boende biljetten. Du hittar mer information när 
du loggar in på Mina sidor på vatterhem.se 
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I 44 år har han suttit i Vätterhems styrelse. I flera omgångar som ordförande. 
Nu lämnar Pelle Nordin (s) sitt uppdrag.  
 – Engagemanget i Vätterhem är en väsentlig del av mitt liv med så många 
positiva minnen. Jag har fått följa med på en fantastisk resa inom bostads-
politiken, säger han. . M  David S, Concret

Vi befinner oss på Råslätt. Platsen som 
Pelle flyttade till tillsammans med sin 
hustru Annika en oktoberdag 1973.  
 – Vi blev så väl mottagna här. Jag 
hade fått jobb på Jönköpings Mekaniska 
Verkstad och Annika skulle studera. Vi 
trivdes fantastiskt bra på Råslätt och 
bodde här i över 20 år.  
 Än idag finns det många sociala kon
taktpunkter på området:  
 – Jag är aktiv inom Råslätts SK och 
Annika är drivande inom Unga Örnar. 
Föreningslivet är så viktigt – där läggs 
grundkunskaperna i hur demokrati 
fungerar, säger Pelle. 

UTMANING MED LEDIGA LÄGENHETER  
Vi slår oss ned en stund vid Kepsen.  
 – 1976 blir jag invald i Kommunfull
mäktige och ett år senare är jag med 
som reserv i Vätterhems styrelse.  
 Där har han blivit kvar sedan dess. 
Och som nämnts, i flera omgångar som 
styrelseordförande.  
 – Mycket har förändrats. Under 70, 
80 och 90talet var det stora antalet 
lediga lägenheter på området den stora 
utmaningen. Vi hade svårt att fylla 
lägenheter med hyresgäster. Idag är 
det ju en omvänd utmaning – att lösa 
bristen på bostäder.  
 Ur den tuffa perioden på 1990talet 
beskriver Pelle hur han var med och tog 
sitt sämsta beslut i styrelsen.  
 – Med Bosnienkriget och orolig
heterna i Jugoslavien följde stora flykt

ingströmmar. Och vi hade massor av 
lägenheter lediga. Då beslutade vi om 
flyktingförläggning på Råslätt, för att få 
ekonomi i fastigheterna. Det blev inte 
bra. Men vi lärde oss och har idag en 
helt annan syn – att fördela ut nyanlän
da över hela kommunen – inte samla på 
samma ställe.

SAMARBETE ÄR NYCKELN 
Vi passerar Råslättsskolan. Det är 
rast och glada barnröster hörs från 
 skolgården.  
 Vi måste ju balansera med ditt bästa 
beslut?  
 – Det kom ett par år senare när vi på 
allvar började jobba med  integrations
frågor. Jag fick driva ett projekt som 
innebar att få ihop föreningar, affärs
verksamheter, kommun, skola och de 
boende. Pengar avsattes för att utveckla 
områdena och det visade sig att vägen 
till framgång är att samarbeta.  
 Just det arbetssättet har blivit något 
av Vätterhems signum.  
 – Gemensamt för alla vd:s under 
mina år är att de inte bara varit företags
ledare – utan också människor med 
stort socialt patos. På lång sikt är det 
lönsamt att människor trivs. De senaste 

åren är det ju ännu tydligare att Vätter
hem tar ett stort socialt ansvar. Se till 
exempel på SommarKRAFTsatsningen. 
Människor ska trivas, känna sig trygga. 
Det ger livskvalitet. I det ligger också det 
viktiga och drivande arbetet med miljö 
och hållbarhet. 

EGEN PERSONAL GRUNDEN 
En annan framgångsfaktor som Pelle ser 
är att Vätterhem historiskt valt att gå 
sin väg med egen personal.  
 – På 90talet var det väldigt populärt 
att outsourca olika tjänster. Vätterhem 
stod fast vid att arbetet skulle utföras 
med egen personal och  bovärdsrollen 
växte fram. Bovärden finns nära 
hyresgästerna, ser människorna och 
är därmed en trygghet. En ryggrad för 
Vätterhems sätt att arbeta.  
 Vad ser du som det viktigaste för 
Vätterhem de kommande åren?  
 – Att behålla platsen som ledande 
allmännyttigt bolag i landet. Utveckla 
boinflytandet och det aktiva miljöar
betet ytterligare, svarar han blixtsnabbt.  
 Vi hör fortfarande barnens skratt från 
skolgården och de skapar bilder av ett 
fint minne hos Pelle. Från en samling i 
juletid med en lågstadieklass.  
 – Det var hög och ljudlig sång och när 
de kom till textraden »Du stjärna över 
Betlehem« råkade det bli »Du stjärna 
över Vätterhem«. Det var fint tycker jag 
och visar att Vätterhem betyder mycket 
för så många människor.

PELLE SLUTAR EFTER 44 ÅR  
I VÄTTERHEMS STYRELSE

»På lång sikt är 
det lönsamt att 
människor trivs.«
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Pelle Nordin (s), lämnar nu Vätterhems styrelse 
efter 44 år. Vi i Vätterhem tog en promenad med 
honom på Råslätt – området dit han flyttade 1973 
och sedan bodde på i över 20 år.

»Du stjärna över Betlehem – Du stjärna 
över Vätterhem. Det var fint tycker jag 
och visar att Vätterhem betyder mycket 
för så många människor.«
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Andreas Persson (s) är ny  
Styrelseordförande för Vätterhem:  
»Inspirerande att få vara en aktiv 
del av en så välskött och viktig 
organisation.«
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44 år. Försäkringsspecialist på Folksam. Sambo med Linda, två bonusbarn 
och ett gemensamt barn i Månsarp. Politiskt engagerad för Socialdemokraterna 
i kommunpolitiken i 20 år. Sedan någon månad tillbaka kan Andreas Persson 
även lägga till Styrelseordförande för Vätterhem:  
 – Oerhört inspirerande och samtidigt ett stort ansvar. Vätterhem har en 
 central roll i kommunen, säger han. . M  David S, Concret

Oberoende av avgående ordförande 
Pelle Nordins val att ta en promenad på 
Råslätt väljer Andreas samma plats för 
vår intervju.  
 – Jag är ofta på Råslätt. Inte minst 
handlar jag här varje vecka. Jag har ock
så många fina minnen från valrörelsen 
här på Råslätt. Det är alltid bra drag då. 
Jag känner mig alltid välkommen hit, 
säger han.   
 Han har varit engagerad i kommun
politiken sedan 2002.  
 – I kommunfullmäktige och kom
munstyrelsen blir det på övergripande 
nivå. Det här var en chans att verkligen 
får fördjupa mig i konkreta frågor. Att 
får vara del av beslut och se resultat 
i bolagsform blir mitt mest konkreta 
politiska uppdrag hittills. 

VÄTTERHEMSANDAN VISADE SIG DIREKT 
Han kommer till ett bolag som tagit en 
position som ett av de ledande allmän
nyttiga bolagen i Sverige.  
 – Vätterhem är välskött i alla led. Med 
en tradition att vårda. Det är viktigt att 
vi ändå aktivt lyckas hitta och utveckla 
förbättringsområden. Vi ska fortsätta 
verka för att ta det sociala ansvaret så att 
våra hyresgäster även framöver är nöjda 
och trygga med att bo hos oss.  
 Direkt när han tackade ja till ordfö
randeskapet började lyckönskningarna 
trilla in.  
 

 – Det var väldigt speciellt. Så många 
hörde av sig. Det märks att Vätter hem 
engagerar. Vätterhemsandan är inget 
påhittat – den finns här. Över hela 
linjen från boende till medar betare.  
 Han har redan hunnit prata med 
många medarbetare.  
 – Det är tydligt att de varje dag strävar 
efter att skapa bostäder och bostads
områden som de själva vill bo i. Lojal 
personal som tror på det man gör. 
Vätterhems personal går inte bara till 
jobbet – man går till jobbet för att det 
betyder något. 

NYA KULTURBÄRARE KLIVER FRAM 
På kort tid har nu vd Thorbjörn Ham
merth slutat, liksom vice vd Tommy 
Johannesson och styrelseordförande 
Pelle Nordin.  
 – Det är såklart en stor utmaning 
för oss att axla deras gedigna arbete. 
Grunden för att lyckas med det finns i 
just Vätterhemsandan. Jag är säker på 
att nya kulturbärare kliver fram. 
 Andreas kommer att bygga vidare på 
den grund som hans företrädare lagt:   
 – Vätterhems styrelse har klokt tagit 
fram en företagsplan till 2023. Den 
 jobbar vi vidare efter. Nu ska vi få en 
ny vd på plats så att styrelse och vd 
kan inleda det viktiga arbetet med en 
företagsplan för åren som följer därefter. 
Utvecklingen av Vätterhem kommer att 
fortsätta med stark framtidstro. 

STOLTHET FÖR DITT OMRÅDE 
Hur kommer hyresgästen märka att du 
är ny ordförande?  
 – Jag är en lagspelare. Så helst kom
mer det inte att märkas alls. Vätterhem 
är ett starkt lag där alla spelare är lika 
viktiga. Det ska bli roligt att få vara en 
del av det.  
 Och han ser gärna utanför det egna 
laget:  
 – Vi är en del av Jönköpings kommun 
och ska nyttja resurserna så effektivt 
som möjligt. Vätterhem kommer inte 
själva kunna lösa alla utmaningar. 
Tillsammans med kommun, föreningar, 
kyrka, idrottsföreningar, samhälls
aktörer och inte minst de boende är vi 
starka. Då bygger vi bostadsområden 
där alla känner stolthet och omsorg: det 
här är mitt bostadsområde. 
 Andreas Persson går över Råslätts 
torg. Och vi kommer in på alla goda 
betyg som hyresgästerna ger Vätterhem 
i olika undersökningar.  
 – Vi ska hela tiden säkerställa att vi 
inte tar trivseln som hyresgästerna visar 
för given. Det är en ny tävling varje 
år. Eller om man så vill varje dag. Vi är 
aldrig bättre än vårt senaste möte med 
hyresgästen. 

... OCH ANDREAS PERSSON  
    TAR ÖVER!

»Vi är aldrig  
bättre än vårt  
senaste möte med 
hyresgästen.« 
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» VI HAR BLIVIT SVERIGES 
 BÄSTA HYRESVÄRD, NU SKA  
 VI BLI SVERIGES BÄSTA  
 ARBETSGIVARE OCKSÅ!«

Var dags Vätterhem. Del 14 – HR (Human Resources)
Följ med bakom kulisserna med Vätterhems  
personal i deras arbete för att skapa Hem för livet. 

Arbetet med att bygga upp en verksamhetsnära HR-avdelning har pågått under 
det senaste året.  
 – Vi samlar HR och lön i en avdelning och bildar en riktig grupp för chefs- och 
medarbetarutveckling. Otroligt värdefullt i vår strävan att bli en av Sveriges bästa 
arbetsgivare, säger Rebecka Källner, HR-chef på Vätterhem. 

Det är digitalt teamsmöte. Hela den nya 
HRavdelningen är med. Majvor Fors 
som är löneadministratör, Sarah Laago 
som är HRgeneralist, Frans Börsbo 
och Jessica Pettersson (som just nu är 
 för  äl dra  ledig) som är HRpartners och 
såklart HRchef Rebecka Källner.  
 – Efter att har varit relativt ensam 
om de här frågorna under en tid är det 
fantastiskt att vi nu är en grupp. Många 
frågor som landar hos oss har inga raka 
svar – då är det så värdefullt att kunna 
bolla frågeställningarna med fler, säger 
Sarah Laago.  
 – Vi har mest kunnat agera operativt 
tidigare, att nu kunna få möjlighet att 
ta ett större grepp och få in HR i vårt 
långsiktiga, strategiska arbete kommer 
betyda mycket för organisationen. 

FRÅN FRUKTKORG TILL ARBETSRÄTT 
– Vårt uppdrag är att jobba med med
arbetarnöjdheten och kompetensför
sörjning. Sedan i höstas har vårt arbete 
fokuserat på att kartlägga processer 

inom Vätterhem så att vi som avdelning 
med våra olika specialistfunktioner ska 
kunna erbjuda chefer och medarbetare 
rätt stöd, säger Rebecka Källner.  
 En typisk arbetsdag på HRavdelning
en kan vara ytterst varierad.  
 – Det är högt och lågt. Från innehållet 
i fruktkorgen till arbetsrättsfrågor. Och 
allting är precis lika viktigt, säger Sarah 
Laago.  
 Rekrytering ena stunden, anställ
ningsavtal, rehabiliteringsplaner och 
lönemodeller nästa.  
 Vad är er viktigaste arbetsuppgift?  
 – Se till att vi har chefer som har god 
kunskap i personalfrågor, säger Frans 
Börsbo.  
 – För min del är det tveklöst att se 
till att alla får rätt lön i rätt tid, säger 
Majvor Fors.  
 – Coacha chefer och utveckla 
människor, fyller Sarah Laago på.  
 Just nu sker ju verksamheten och 
mötena till största delen digitalt.  

. David S, Concret   M  Vätterhem

HR-chef Rebecka Källner går igenom teamets 

uppdrag under en digital planeringsdag. 
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En av Majvor Fors viktigaste uppgifter är att se till 

att löneutbetalningarna till alla anställda blir rätt. 

Sarah Laago, HR-generalist, i samtal om  

en ny friskvårdssatsning för personalen. 

»Det är högt och lågt. Från 
innehållet i fruktkorgen till 
arbetsrättsfrågor. Och all-
ting är precis lika viktigt.«

– Det är ju så vi måste jobba 
just nu. Men vi ser verkligen 

fram mot att kunna vara ute i 
verksamheten och stötta, säger 

Frans.  

POPULÄRT MED SOMMARJOBB 
Samverkan med fackliga organisa

tioner och  skyddskommittéer står 
också på agendan.  

  – Sedan får vi inte glömma det viktiga 
arbetet med hälsa och frisknärvaro. 
Aktiviteter och hälsoinspiratörer som 
gör att vi har frisk personal kan inte 
underskattas, säger Rebecka Källner.  
      Förutom det löpande arbetet med 
personal i en dynamisk organisation 
landar också en del projekt på HR 
avdelningens bord.  
      – Just nu tittar vi på utvecklingen av 
framtidens Vätterhemskontor. Vi ska ju 
flytta in i ett nytt Huvudkontor fram
över och det får vi vara med och forma, 
säger Rebecka Källner.  

Hemmakontorsjobb för Frans Börsbo, HR-partner, 

som  går igenom några av de många ansökningarna 

till årets sommarjobb. 

 – Och vill du ha något riktigt aktuellt 
så är vi just nu i fasen att rekrytera årets 
sommarjobbare. Vi har haft ett jätte
stort söktryck med över 500 ansökning
ar. Så kul att det är så populärt att jobba 
hos oss, säger Frans. 

EFTERFRÅGAD RESURS 
Avslutningsvis; Vad är det bästa med att 
jobba med HR på Vätterhem?  
 – Vi får en så bred kontaktyta mot alla 
delar i bolaget. Jag uppskattar mest att 
träffa alla intressanta, duktiga medarbe
tare, säger Frans.  
 – Att kunna styra dagen och jobba 
självständigt och varierat, säger Majvor 
Fors.  
 – Människorna är det bästa, att träffa 
och jobba med så många intressanta 
individer, fyller Sarah på.  
 – Jag uppskattar känslan att vara med 
och utveckla och skapa mervärde för 
organisationen. Det är roligt att leverera 
något som är väldigt efterfrågat i organi
sationen, säger Rebecka Källner. 

»Aktiviteter  
och hälsoinspira-
törer som gör att 
vi har frisk per-
sonal kan inte 
underskattas.«
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Tredje bästa resultatet någonsin!
Trots pandemins tuffa utmaningar och ökade kostnader i samband med 
stöttning till näringsidkare, inköp av skyddsutrustning, ökad kommu-
nikation, SommarKRAFT, nattvandringar med mera gör Vätterhem en 
vinst på 111,7 mkr under 2020.

Summerat de senaste sex åren har 
»Vätterhemsmodellen« med egen 
regi, decentraliserat ansvar och 
en kostnadseffektiv organisation 

genererat ett resultat på 700 mkr. Årets 
resultat efter finansiella poster landar på 
111,7 mkr vilket är bolagets tredje bästa 
någonsin. 
 Ett av skälen till det goda resultatet är 
fortsatt låga räntekostnader, ett starkt 
fokus på kostnadseffektivitet och att 
Vätterhem gör mycket i egen regi med 

FORTSATT HÖGA INVESTERINGAR 
Under året har Vätterhem investerat för 450 mkr i Jönkö-
ping. För närvarande är 126 bostäder i produktion och i 61 
nyproducerade lägenheter sker inflyttning under våren 2021. 
Investeringsnivån bedöms fortsätta de närmaste åren.

VÄTTERHEMS RESULTATUTVECKLING  
2015:  163,8 mkr 
2016:  99,9 mkr 
2017:  114,9 mkr 
2018:  105,8 mkr 
2019:  110,2 mkr 
2020:  111,7 mkr

kompetenta medarbetare. Resultatet 
har kunnat lyftas trots ytterst måttfulla 
hyreshöjningar på strax över en procent 
i genomsnitt de senaste sex åren. 
 – Bolaget är ytterst välskött och har 
både kunnat samla i ladorna och satsa 
framåt. De närmaste tre, fyra åren ser 
också väldigt starka ut med måttfulla 
hyreshöjningar och stora renoveringar 
som kommer våra hyresgäster till stor 
nytta, säger Tommy Johannesson, vd   
på Vätterhem.

. David S, Concret   M  Mats A
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Årsredovisningen 2020
LÄTTLÄST & INTRESSANT
För att så många som möjligt ska ta del 
av Vätterhems årsredovisning är den i 
år utformad med massor av infografik. 
Det ska vara lättsamt och intressant 
att läsa om allt arbete som Vätterhems 
medarbetare bidragit med under året 
2020 där temat var »Trygghetsåret«. 
Årsredovisningen innehåller verksam
hetsberättelse, hållbarhetsrapport, 
förvaltningsberättelse och ekonomiska 
rapporter. Uppdelningen gör att du 
enkelt kan välja de delar som intresse
rar dig. Du kan läsa årsredovisningen 
digitalt på vatterhem.se eller beställa ett 
tryckt exemplar på info@vatterhem.se

10

Vätterhem driver och utvecklar

framtidens stadsdelar. Vi är 2023 det 

ledande bostadsföretaget i Sverige 

med flest nöjda hyresgäster.

Antal lägenheter

4 st

Våra 
förvaltningsområden

8 754 st

157 st

44 500 st

Antal fastigheter

Antal sökande 
i kö

Vår vision

“ “

 Om Vätterhem

Råslätt

Öxnehaga

Österängen

City

11

195 st
17 000 st 124 st

Medarbetare

Hyresgäster

Sommarjobbare

29 177 st

Verksamheter 
i våra lokaler

198 st

Resultat

Omsättning

Antal 
yrkeskategorier

Antal 
serviceordrar 

711 298 tkr

111 671 tkr

27 st

11

195 st
17 000 st 124 st

Medarbetare

Hyresgäster

Sommarjobbare

29 177 st

Verksamheter 
i våra lokaler

198 st

Resultat

Omsättning

Antal 
yrkeskategorier

Antal 
serviceordrar 

711 298 tkr

111 671 tkr

27 st

11

195 st
17 000 st 124 st

Medarbetare

Hyresgäster

Sommarjobbare

29 177 st

Verksamheter 
i våra lokaler

198 st

Resultat

Omsättning

Antal 
yrkeskategorier

Antal 
serviceordrar 

711 298 tkr

111 671 tkr

27 st

»Du kan läsa års - 
redo visningen digitalt  
på vatterhem.se eller  
beställa ett tryckt  
exemplar på  
info@vatterhem.se«
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NYPRODUKTION

BOR I SVERIGES BÄSTA NYPRODUKTION

Jonathan Seigerroth och 
Alexandra Fag trivs i 
Vätterhems  
prisade ny - 
produktion  
på Samset.

ALEXANDRA & JONATHAN
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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: 

BOR I SVERIGES BÄSTA NYPRODUKTION

I Aktiv Bos landsomfattande hyresgästundersökning prisades Vätterhems lägen-
heter på Sagogatan på Samset som Sveriges bästa nyproduktion. Här finns alltså 
de mest nöjda hyresgästerna i nyproducerade lägenheter i hela Sverige. Det var vi 
såklart tvungna att kolla upp genom att fråga dem själva: 
 – Haha, ja det känns bra. Vi fick reda på det när vi hämtade nycklarna till lägen-
heten. Vi har inte så mycket att jämföra med, men helt klart är det mycket bra. Bra 
läge och fina lägenheter med hög standard, berättar Alexandra Fag som i drygt en 
månad har bott på Samset tillsammans med Jonathan Seigerroth. 

Tvåan om 50 kvadrat med takbalkong 
är Alexandra och Jonathans första 
gemensamma boende.  
 – Det känns såklart spännande. Och 
man lär ju känna lite nya sidor hos 
varandra när man flyttar ihop, skrattar 
Alexandra.  
 – Härligt att få ta lite ansvar. Det är 
ju ingen annan som städar och lagar 
mat nu. Helt plötsligt märker jag att 
det blir viktigt att vi stänger luckan till 
köksskåpet, torkar av spisen och sådär, 
säger Jonathan. 

I BOSTADSKÖN I NÅGRA ÅR 
Alexandra jobbar på Coop Atollen och 
Jonathan på PostNord TPL på Torsvik.  
 – Det är väldigt smidigt att ta sig till 
jobbet härifrån. Raka spåret utan att 
behöva passera köerna i stan, berättar 
han.  
 – Jag köpte direkt en elcykel och det 
fungerar perfekt för att ta sig ner till 
stan, säger Alexandra.  
 Alexandra har tidigare bott på Kål
gården och Jonathan är uppvuxen på 
Ljungarum.  
 – Jag har stått i bostadskön i några 
år och har väl någorlunda regelbundet 
fyllt i lite intresseanmälningar när 
något intressant dykt upp. Plötsligt fick 
vi möjlighet till den här lägenheten 
och då kände vi att vi var tvungna att ta 
chansen, säger Alexandra.  

 – Vi visste inte så mycket om området 
egentligen. Men såg ju snabbt att det 
var en blandning av fin natur och ett 
område som växer, säger Jonathan. 

SOMMAR PÅ BALKONGEN 
När de sedan började kolla lite mer 
noga i lägenhetsspecifikationerna var 
det några saker som speciellt fångade 
intresset.  
 – Det kan låta lite löjligt, men jag 
blev verkligen såld på standarden med 
diskmaskin och inte minst tvättmaskin 
i alla lägenheter. Det är super, säger 
Alexandra.  
 – Sedan är det ju grymt att allt är helt 
nytt. Inte ett skruvhål i en vägg. Väldigt 
fräscht och fint, säger Jonathan.  
 Lägenheten högst upp i huset har fina 
ljusinsläpp via takfönster.  
 – Och nu när det börjar bli varmare 
ser vi verkligen fram emot att kunna 
hänga på balkongen. 

. M  David S, Concret

UTHYRNING 
PÅ GÅNG INOM 

KORT! 

»Det kan låta 
lite löjligt, men 
jag blev verk-
ligen såld på 
standarden.«
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Mot 200 000 invånare
De senaste åren har Jönköpings kommun vuxit snabbare än vad många trodde för 
ett antal år sedan. Vi har blivit 1 500–2 000 fler personer varje år och även många 
nya företag vill etablera sig i kommunen. Därför har politikerna beslutat om att ta 
fram en ny plan för hur Jönköpings kommun ska kunna växa – en utbyggnads-
strategi för 200 000 invånare. . Simon Hjälmarö, Jönköpings kommun   M  Peter Appelin

Läs mer om förslaget till utbyggnadsstrategi på 
www.jonkoping.se/200000 eller i utställningen 
på Juneporten, Västra Storgatan 16. 
 Fram till 24 juni kan du skicka in synpunkter 
till kommunen på förslaget.

»Det är viktigt hur vi byg-
ger, så att vi skapar en stad 
som människor trivs i, som är 
trygg, levande, har bra grön-
områden och möjlighet till 
fritidsaktiviteter.« 
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Under 2020 genomfördes en med
borgardialog för att få in idéer och 
synpunkter tidigt i arbetet. Utifrån det 
och en mängd olika utredningar och 
analyser har stadsbyggnadskontoret 
tagit fram ett förslag på hur kommunen 
kan växa mot 200 000 invånare, något 
vi kan vara om runt 25–30 år. 
 – För att ge förutsättningar för att 
kunna växa på ett långsiktigt hållbart 
sätt behöver vi ha en bra planering för 
var vi ska bygga nya bostäder, skolor, 
industrier, kontor och vägar. Men det är 
också viktigt hur vi bygger, så att vi ska
par en stad som människor trivs i, som 
är trygg, levande, har bra grönområden 
och möjlighet till fritidsaktiviteter. 

Vi behöver också tänka på hur vi kan 
ta oss från hemmet till skolan, jobbet 
eller affären och vad som är viktigt för 
näringslivets utveckling, säger Stefan 
Lind som är chef för översiktlig plane
ring på Jönköpings kommun.

DEN HÅLLBARA STADEN 
Hur vi ska kunna bygga denna, ur flera 
perspektiv, hållbara stad beskrivs i 
förslaget till utbyggnadsstrategin. I den 
tillhörande kartan beskrivs områden 
som är lämpliga att bebygga och på 
vilket sätt. På så sätt kommer den även 
påverka Vätterhems nybyggnationer i 
framtiden. 
 Förslaget för den första etappen där 

Jönköping, Huskvarna, Bankeryd, 
Tabergsådalen, Barnarp och Torsvik 
ingår är nu ute på samråd. Det innebär 
att alla kan ta del av det och har möjlig
het att lämna synpunkter. 
 – Detta är en översiktsplan som sen 
kommer styra och vägleda hur olika 
områden kan bebyggas och vad vi 
behöver bevara och utveckla. Detaljer
na för hur olika områden ska utformas 
bestäms sedan när vi tar fram detaljpla
ner. Så det vi vill ha synpunkter på nu 
är på en övergripande nivå: Är det bra 
med bostäder i detta område? Kan vi 
bygga ihop staden här där det finns 
ett mellan rum? Är det för lite eller för 
mycket grönområden? förklarar Stefan.
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OMRÅDESNYTT ÖSTERÄNGENÖSTERÄNGEN

CITYCITY

ALBIN ERLANDSSON  FÖRVALTARE CITY

KAROLINA NORDHOLM  

BITR. FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN

a

a

Våren är äntligen här. Lökarna har börjat komma upp och i år 
kommer ni att få njuta av resultatet av de tusentals lökar vi 
satte i höstas. Varje team har själva fått välja utformning och 
lökar de ville ha. Passa på att ta en promenad över hela Öster
ängen och se de olika resultaten när de har kommit upp.  
 Vi har också förnyat tre lekplatser i höstas. I dessa tider är 
det ett perfekt utflyktsmål för barnfamiljen och nyttja hela 
Österängen.  
 Birger Jarlsgatan 9 har nu ett klätternät, Birkagatan 22 har 
fått en större lekyta i naturstil och i parken bakom höghusen 
har två nya lekställningar fått plats. 
 Den lilla lekställningen i parken har flyttas över till lekplat
sen vid Polstjärnevägen 6, denna lekplats är mer för de mindre 
barnen.  
 Missa inte heller den nya grillplatsen på Polstjärnevägen 
nere i ravinen. Den blev också klar i höstas och nu är det dags 
att avnjuta den ordentligt. 
 Ytterligare ett härligt tillskott på Österängen blir biodling. 
Förfrågan gick ut till er hyresgäster och många har hört av sig 
och vill vara med. Vi välkomnar dom små hyresgästerna till 
Österängen. 
 Sverige har förlorat ungefär 98 procent av sina ängar sedan 
jordbruket industrialiserades på bred front. Att ha en äng i 
trädgården har dock blivit allt populärare. Förutom att vara fin 
är en äng både lättskött och en viktig insats för en av våra mest 
artrika miljöer.  
 Därav kommer vi i år även testa att så ängsmark på ett 
flertal platser på Österängen för att gynna djur och natur och 
underlätta vårt arbete.  
 Njut av naturen och var rädda om varandra.

 
En förhandling mellan Vätterhem och Hyresgästföreningen har 
slutits för genomförande av fönsterbyte på Östra storgatan 162 AB. 
Under mars och början av april kommer underskrifter samlas in för 
att komma vidare i processen. 
 Mellangatan 26 kommer få nytt tak som beräknas vara färdigt 
före midsommar. Arbetet med att bygga ställning påbörjas i slutet 
av april.

STANDARDHÖJANDE ÅTGÄRDER OCH RENOVERING  

Denna gång har lotten fallit på mig,  
Albin Erlandsson att skriva cityspalten till Vi i Vätterhem.  
Jag arbetar som förvaltare på city och ansvarar för Vätterhems fastig-
heter på Liljeholmen och Strandängen. Som förvaltare har jag perso-
nalansvar, planerar underhållsbudgeten, genomför besiktningar och 
mycket annat. Kul att få äran att skriva några rader till Vi i Vätterhem.  
Här ett axplock av vad jag den senaste tiden varit involverad i. Förhopp-
ningen är att de upprustningar och förändringar vi på Vätterhem gör ska 
vara långsiktigt hållbara och komma dig som hyresgäst till godo.

Cykelpump vid 
Tobakshörnan
Som ett led i att främja det hållbara 
resandet har Vätterhem installerat en 
cykelpump i anslutning till Tobakshör
nan. Förhoppningen är att underlätta för 
hyresgäster att välja cykeln framför bilen. 
Cykelpumpen är tillgänglig under Tobaks
hörnans öppettider. 

Rekrytering av Bovärd till ett växande Strandängen
Strandängen växer och under oktober–november sker inflyttning i Ängs
husen. För att möta era önskemål och fortsatt hålla området i toppskick 
har vi rekryterat en ytterligare Bovärd till området. Johan Karlsson kom
mer senast från Nivika och börjar på Strandängen i slutet av april.
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ÖXNEHAGAÖXNEHAGARÅSLÄTTRÅSLÄTT

KAROLINA NORDHOLM  

BITR. FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN
ANNIKA VIKSTRÖM  FÖRVALTNINGSCHEF RÅSLÄTT

a

a

Till sist …
Tänk på att inte tända grillen i närheten av balkonger och uteplatser. 
Använd de fina grillplatserna ute på området. Hjälp din bovärd genom 
att sortera och slänga ditt avfall på rätt plats. Se till så att skräp och annat 
hamnar i de fina papperskorgarna på gårdarna.  
 Vi bor och verkar på ett fantastiskt område. Värna om er och era grannar. 
Tillsammans skapar vi en bra boendemiljö.

Med önskan om en bra vår och sommar

Affärscentrums parkering
Nu börjar det närma sig slutet på ombyggnationen av affärscentrums övre 
plans parkeringsyta. När det är klart och i drift så har vi fått ett nytt fint 
resecentrum med bussar som inte längre går ned under affärscentrum 
och nya fina parkeringsytor. Till hösten påbörjas renoveringen av nedre 
plans parkeringsytor eftersom det parkeringsplanet ska återställas från 
att haft busslinjer och busshållplatser till att bli ett vanligt parkeringshus 
och det arbetet beräknas pågå under några månader.

MATHS CARLGREN  BITR.  FÖRVALTNINGSCHEF ÖXNEHAGA

NU BYGGER VI NYTT PÅ RÅSLÄTT  
– och hoppas på nya aktiva hyresgäster
I slutet av mars tillverkade 
Skanska fyra bolådor åt oss 
som har monterats på venti
lationstaken på några av våra 
fastigheter.   
 De kommande hyresgäster
na hoppas vi är pilgrimsfalkar 
som under 1900talet nästan 
blev utrotade på grund av 
miljögifter och boplundrare 
(äggtjuvar). Men efter idogt 
arbete från eldsjälar finns det 
idag över 500 häckande par i 
Sverige, och vi hoppas så klart 
att några av dessa par eller 
deras ungar väljer att flytta in 
till våra nya bolådor. 
 Varför har vi då valt att sätta 
ut bolådor? Pilgrimsfalkarnas 
naturliga bytesdjur är fåglar 
och vi hoppas att de som 
hyresbetalning kommer att 
jaga områdets kajor, måsar 
och duvor. Och som kuriosa 
kan det vara roligt att veta att 
pilgrimsfalk är världens snab
baste djur som i störtdykning 
kan komma upp i hastigheter 
i över 300 km/h!

POP-UP-PARK = TILLFÄLLIG PARK 
Efter förra årets succé med pop-up-park på torget har vi fått 
mersmak för att göra mer spontana hängytor på området och årets 
pop-up-parker blir på Havsörnsgatan 103 och 133. Redan nu så har 
det hängts upp belysning i träden, och under våren kommer ytan 
att kompletteras med sittmöjligheter.

Äntligen värmer vårsolen oss igen! 
 På Öxnehaga fortsätter vi att se till både  
hyresgästers och anställdas hälsa och  
välmående. Tyvärr så håller viruset oss  
fortsatt i sitt grepp. Det innebär att vi bara utför de  
mest akuta jobben i era lägenheter och lokaler. Förvaltnings-
kontoret kommer fortsatt att vara stängt, vi tar endast emot 
 bokade besök. 

Spännande nyproduktion
Produktionen av Vätterhöjden pågår för fullt. Ta gärna en promenad ner 
till Hästhagsgatan, det är väldigt intressant att se  husen ta form. Som vi 
skrev i förra numret så är nästan alla bostadsrätter sålda. En broschyr för 
hyresrätterna kommer under sommaren.  
 Vi projekterar just nu för fyra nya hus på Kalvhagsgatan. Två av husen 
kommer att byggas med nya tekniska lösningar med fokus på energi, 
hållbarhet och miljö. Där är vi kanske i gång med markberedningsarbeten 
någon gång under hösten 2021. 
 Bygget kommer att innebära att husvagnsparkeringen och vårt mark
förråd avvecklas, vilket i sin tur innebär att vi behöver hitta andra platser 
på området för vårt markförråd. 
 På Kohagsgatan 87–117 och 80–118 kommer vi att tvätta och måla 
 fasader, balkonger och garage. 

Grön satsning
Vi kommer under ett par år framåt att satsa på fler perenna blommor och 
växter i våra urnor och planteringar. Dessutom blir det mer ängsmark med 
blommor och växter som främjar 
insektslivet.  
 I ett gemensamt projekt till
sammans hyresgäster, bovärdar 
och Brunnstorps gård kommer vi 
att  placera ut en bikupa för att få 
 kunskap om biodling. 
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Fantastiskt läge nära Vättern och naturen på attraktiva 
Strandängen. 

48 nya hyresrätter. 2–4 rok. 47–100 kvm. 

Fördelning via ordinarie bostadskö – glöm inte att ange 
»Nyproduktion« i din sökprofil på Mina Sidor.

Inflyttning 15 oktober, 
1 och 15 

november.

Uthyrning pågår!
Ängshusen Strandängen
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