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»Vätterhem, 
där händer ju ingenting!?«

Det var en majdag för åtta år sedan, 
2013 närmare bestämt. Jag hade avtack
ning på jobbet och skulle nu byta pro
duktionschefskapet i processindustrin 
mot Vätterhem och bostäder. Och som 
alltid vid avtackningsstunder 
är det många roliga minnen 
som lyfts, men det som ändå 
fastnade i minnet är när en 
av kollegorna kommer fram 
till mig och säger: »Du vet att 
det där Vätterhem där du ska 
börja, det är ju kommunalt. 
Där händer det ju ingenting.« 
Och så fick jag en blick av 
medlidande. Det är kanske 
inte så konstigt att tänka 
på det viset. Allmännyttiga 
bostadsbolag brukar ju verka 
utan att synas eller höras 
särskilt mycket.  
 Jag har under åren som 
passerat många gånger tänkt 
tillbaka på hans kommentar 
och varje gång har ett leende 
smugit sig fram. För han 
kunde inte haft mer fel. Men 
hur skulle han vetat, han är ju 
inte hyresgäst hos oss. 

TVÅTUSEN ÅRS ERFARENHET 
Nyfiken som jag är, hade jag 
innan Vätterhem hunnit 
prova mig fram i många 
olika yrkesroller i fyra olika 
branscher. Kanske skulle 
någon kalla det för en orolig 
själ? Men det var helt enkelt 
att jag inte hade hittat hem. Åtmin
stone inte innan jag började arbeta 
med  människors bostäder. På långa 
vägar det mest komplexa arbete jag 
haft. Bostaden, den inbegriper allt; 
service, trygghet, mötesplatser, grannar, 
föreningsliv, de lokala handlarna i 
centrum, planteringarna på gården … 
Listan är oändlig och det kanske är den 
variationen och de utmaningar som 
det leder till som gör att vi som arbetar 
i kommunala bostadsbolag som Vätter
hem älskar våra jobb. Om Hem för livet 
är bästa sättet att beskriva Vätterhem 
som hyresvärd så är jobb för livet lika 
träffande när det gäller Vätterhem som 

arbetsplats. För även om vi under de 
senaste 4–5 åren har haft en hel del pen
sionsavgångar och förnyat närmare en 
fjärdedel av laget så är fortfarande den 
genomsnittliga anställningstiden 11 år. 
Alltså 186 Vätterhemmare med i snitt 
11 års erfarenhet ger sammanlagt över 
två tusen års erfarenhet i hyresgästernas 
tjänst. Det ger mig en oerhörd trygghet 
i rollen som tillförordnad vd, all denna 
kunskap och erfarenhet som finns i 
företaget, men också drivet om att varje 
dag göra saker och ting ännu lite bättre 
och ännu lite snyggare. För då har vi 
nöjda och glada hyresgäster, den bästa 
belöningen som finns i vårt jobb. 

HYRESGÄSTFOKUS PRUTAR VI ALDRIG PÅ 
På tal om erfarenhet, så kan du läsa 
längre fram i detta nummer om led
ningsgruppen och arbetet med att leda 
verksamheten. Men hur var det nu 

då, det där med kommunal 
verksamhet där ingenting 
händer. Ja, sedan jag började 
hos Vätterhem har jag hunnit 
uppleva oss vara först med 
meddelanden via TVappa
raterna, bland de allra första 
i hela Sverige när det gäller 
individuell mätning och 
debitering av vatten och el i 
alla 8 700 lägenheterna, den 
största solcellsanläggningen i 
kommunen, bredband i hyran 
i alla lägenheter och om det 
inte hade varit för avslag av 
ansökan för energibidrag hade 
vi också kunnat vara de första 
i Sverige att bygga självförsör
jande flerbostadshus. Och allt 
detta utan att pruta en milli
meter på hyresgästfokusen i 
verksamheten, snarare tvärt
om en ökad hyresgästnöjdhet. 
Inte konstigt att jag bryter ut 
i leende varje gång jag tänker 
på min gamla kollega och vad 
han sa.

VI SES PÅ SOMMARKRAFT 
Utveckling innebär ofta för
ändringar. Förändringar sker 
ofrånkomligt i organisationer 
över tid, så också hos Vätter

hem under de senaste månaderna. 
Men historien visar att vi har vana och 
erfarenhet av att driva utveckling och 
hantera förändringar utan att för ett 
ögonblick glömma vilka vi finns till för. 
Er hyresgäster, som utgör grunden i vår 
verksamhet. Och som vi avser fortsätta 
att ta hand om på bästa Vätterhemsvis, 
som vi alltid har gjort. 
 Håll er friska, håll ut ett litet tag till 
och hoppas att vi får träffa många av 
er, under Coronasäkra former, i årets 
SommarKRAFT. Önskar er alla en skön 
sommar!

Raymond Paska, tf vd

»Kanske skulle  
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Projektgruppen bakom SommarKRAFT: Stina Enghag, Maria Carelli-Martinsson, Jennie Honkanen, Faadumo Ahmed, Ismail Abdullahi, Hanna Törnqvist och Dona Hariri.

  Välkommen till 
SommarKRAFT 2021!

Nu finns Ismail, Jennie och Faadumo i bodarna

  Välkommen till SommarKRAFT 2021!

– Vi ser fram emot sommaren och hoppas på många lärorika möten.   
Med tanke på hur senaste året har sett ut så vill vi bidra till att sprida  glädje 
och leenden. Vi vill uppleva engagerade människor. Vi vill uppleva er. 
 Välkommen till SommarKRAFT 2021!  
 Hälsningen kommer direkt från Ismail Abdullahi, Faadumo  Ahmed 
och Jennie Honkanen. Trion som kommer att finnas för dig i bodarna på 
 Öxnehaga, Råslätt och Österängen under hela sommaren.

H
ela projektgruppen 
bakom SommarKRAFT 
är samlad på Österängen 
bara dagarna innan det är 
dags för officiell öppning. 

Här finns Hanna Törnqvist, Maria 
CarelliMartinsson och Stina Enghag 
från Vätterhems hållbarhetsteam. Här 
finns den övergripande projektledaren 
Dona Hariri och här finns inte minst 
projektsamordnarna Ismail, Faadumo 
och Jennie.  
 SommarKRAFT var ju förra årets 
satsning för att skapa aktivitet och 
engagemang på områdena en sommar 
när allt ställdes in och vi skulle semestra 
hemma.  
 – Då trodde vi kanske att det var en 
engångsföreteelse. Men nu står vi inför 
sommarlov igen och vi ser att många 

kommer att vara hemma även i år. Med 
tanke på vilka fina erfarenheter vi hade 
från förra sommaren är det faktiskt inte 
omöjligt att det här ska vara något åter
kommande varje sommar, säger Hanna 
Törnqvist. 

SPRIDA ORDET OM AKTIVITETER 
– Vi lärde oss förra sommaren att det 
behövs en trygg mötesplats. Och vikten 
av att en tydligt uttalad person är närva
rande hela tiden. Då var det ett test, nu 
vet vi vilken skillnad det gör. Och det är 
ju att skapa långsiktig förändring som är 
vår grundtanke, säger Dona Hariri.  
 Förra året var hon heltid i Österängs
boden. I år tar hon en projektledarroll 
som bollplank för alla områden.  
 – En ny och viktig resurs som gör att 
vi kan utveckla SommarKRAFT ytterli
gare. Bland annat kan Dona vara med 
och samverka med områdesgrupperna 
på ett tydligare sätt, säger Maria Carelli 
Martinsson.  
 En annan fördel är att konceptet inte 
behöver säljas in på samma sätt till de 
olika samarbetsaktörerna.  

. M  David S, Concret
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Projektgruppen bakom SommarKRAFT: Stina Enghag, Maria Carelli-Martinsson, Jennie Honkanen, Faadumo Ahmed, Ismail Abdullahi, Hanna Törnqvist och Dona Hariri.

 – Vi hittar ju inte på allting – vi sam
ordnar. Vi förmedlar allt som händer i 
området. Oavsett aktör. Förra året fick vi 
ofta förklara att det inte handlar om att 
vi ska ta över – vi ska inte konkurrera. 
Vi ska hjälpa till att sprida ordet om 
aktiviteter som finns, berättar Maria. 

SOCIAL MOBILISERING 
Så här dagarna innan starten råder det 
någon slags kreativ kaos.  

 – En av lärdomarna från förra året är 
att allting går inte att planera. Den här 
typen av koncept måste få vara levande. 
Man kan planera till en viss gräns, men 
vi måste kunna uppdatera från vecka 
till vecka och vara flexibla. Projektsam
ordnarjobbet är inget för kontrollfreaks. 
Plötsligt dyker det upp någon i boden 
som vill hitta på något. Då gäller det att 
fånga det, beskriver Stina Enghag.  
 En boll som gärna Jennie, Ismail och 
Faadumo fångar upp.  

 – Jag ser det som en fördel att inte 
gå in med fullspäckat schema – vi vill 
ju involvera hyresgästerna. Ni ska vara 
med och påverka, säger Jennie.  
 Dona beskriver ett uppdaterat 
Sommar KRAFT. 
 – Hyresgästerna är ännu tydligare i 
fokus. Vi kommer att jobba för social 
mobilisering och tillsammans med 
hyresgäster identifiera behov och skapa 
lösningar. Det är bara kollektivt vi kan 
skapa förändring och skillnad. Vi vill 
att när SommarKRAFT är över ska inte 
engagemanget försvinna med oss. För 
att lyckas med det måste vi förankra 
aktiviteterna i området. 
 – Vi har verkligen fått instruktionen 
att söka upp grupper, någon som vill 
göra en aktivitet, aktörer som vill sam
arbeta mer aktivt, säger Faadumo.  
 I den uppsökande verksamheten 
kommer fyra grupper att prioriteras:  Forts. >>>

»Vi lärde oss förra sommaren att 
det behövs en trygg mötesplats. 
Och vikten av att en tydligt uttalad 
person är närvarande hela tiden.«
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 – Dels vill vi samordna ett mentor
skapsprogram där vi matchar unga med 
yrkesverksamma personer i ett jobbnät
verk. Sedan vill vi skapa en pappagrupp, 
kanske i någon form av pappacafé. Ett 
kvinnonätverk med inriktning mot 
entreprenörskap samt ett nätverk för 
pensionärer, berättar Dona Hariri. 

DEN TRYGGA PLATSEN 
Projektsamordnarna har rekryterats 
med den gemensamma nämnaren att 
de alla på olika sätt har erfarenhet av 
ideellt engagemang, social mobilisering, 
föreningsliv och hållbarhet.  

 – Vi är väldigt nöjda med hur teamet 
ser ut. Jennie, Faadumo och Ismail kom
pletterar varandra perfekt, säger Hanna 
Törnqvist.  
 – Vi ska samordna, vara navet, säger 
Faadumo.  
 – Finnas där som bryggan mellan 
olika aktiviteter och hyresgästerna. En 
möjliggörare, kompletterar Ismail.  
 Den perfekta SommarKRAFTdagen, 
hur ser den ut?  
 – Fullt av liv från öppning till stäng
ning, säger Faadumo.  

 – Glädje. Samtal och såklart gärna 
sånt här väder, säger Jennie och pekar 
på den blå himlen.  
 – Jag ler hela tiden när jag tänker på 
SommarKRAFT. Alla relationer. Någon 
som bara kommer förbi på en kaffe. Du 
vet aldrig vad SommarKRAFTdagen 
kommer att erbjuda. Och det är fint, 
säger Dona Hariri.  
 – Trygghet och närvaro – gör att det 
blir effekter. SommarKRAFT blir en 
trygg plats. Även om man kanske inte 
hänger vid boden hela tiden så bara att 

PROJEKTLEDARE: DONA HARIRI 
Juristen och TV-profilen med stark Österängskoppling 
antar i år en övergripande projektledarroll och kommer 
att vara tillgänglig på alla områden som bollplank och 
stöd till projektsamordnarna. Främst som stöd i den 
sociala mobiliseringen, starta och driva projekt och 
påminna om långsiktigheten – kan det vara återkom-
mande – kan man göra den här aktiviteten även i höst? 

PROJEKTSAMORDNARE ÖXNEHAGA: ISMAIL ABDULLAHI  
22 år. Pluggar internationellt arbete på Jönköping 
University. Bor på Råslätt sedan 1 juni. Ambassadör för 
såväl Röda Korset som WWF.  
 »Jag brinner för hållbarhet, jämlikhet och mänskliga 
rättigheter. Jag ser mycket fram emot att få möta alla 
människor under SommarKRAFT. Alla ska ha tillgång 
till kunskap om hållbarhet. Jag vill skapa förändring, 
tillsammans mot en mer hållbar värld!«

»Jag brinner för hållbarhet,  
jämlikhet och mänskliga rättigheter.«

D
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veta att den finns betyder mycket. Den 
kan vara viktig för någon som kanske 
står på sin balkong och tittar ner på 
aktiviteterna. Vi finns här. För dig. För 
alla, säger Maria CarelliMartinsson.  
 Som ni märker bubblar det av inspira
tion inför SommarKRAFT.  
 – Nu vill vi mest bara köra igång. 
Känna pulsen. Se aktiviteterna fyllas. Så 
– nu kör vi!, säger Ismail med eftertryck. 

PROJEKTSAMORDNARE ÖSTERÄNGEN: JENNIE HONKANEN 
26 år. Har jobbat på Österängen och Vätterhem tidigare. 
Uppvuxen i Göteborg men har de senaste åren pluggat, 
jobbat, och varit  ideellt engagerad i Jönköping.   
 »Jag brinner för mångfald, inkludering och integra-
tion. De områden som jag pluggat. Jag kände tydligt när 
jag jobbade på Vätterhem med praktiska frågor förra 
sommaren hur gärna jag skulle velat vara en del av 
SommarKRAFT redan då. Det var självklart att söka nu 
när chansen gavs.«

PROJEKTSAMORDNARE RÅSLÄTT: FAADUMO AHMED  
24 år. Bor på Råslätt. Uppvuxen i Skellefteå. Sedan 2019 
Jönköpingsbo. Har under våren varit med i Podden Mellan 
Himmel och vårt område.  
 »Där fick jag tips om SommarKRAFT och med mina 
erfaren heter av föreningsliv, mobilisering och kultur kändes 
det helt rätt att söka. Jag har bland annat varit artistsamord-
nare för en stor gratisfestival i Skellefteå.«

SÅ HÄR HITTAR DU VAD SOM HÄNDER 
PÅ DITT OMRÅDE I SOMMAR:  
• Aktuellt veckoschema finns  
 på vatterhem.se 
• Följ kontot @sommarkraft  
 på Instagram 
• Besök bodarna på Råslätt,  
 Österängen och Öxnehaga.  
 Bidra till innehållet genom att  
 föreslå aktiviteter! 

Aktiviteterna i SommarKRAFT  
kommer i år att fokusera  
på fyra huvudteman
• Klimat och Miljö  
• Demokrati, delaktighet och hälsa 
• Studier, entreprenörskap och arbete 
• Kultur och sport
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LYCKAN & ÄNGEN satte färg på Öxnehaga

Färgpytsarna var framställda. Penslarna låg redo. Till det en stor samling för-
väntansfulla barn från avdelningarna Lyckan och Ängen på Oxhagens Förskola.  
 – Välkomna. Nu vill vi att ni hjälper oss att göra det riktigt fint, var bovärd Hasse 
Bäckströms introduktion.  
 Och det räckte för att barnen skulle sätta igång och skapa de mest varierade 
kreationer i färg och form. 
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Idén att låta barnen måla de tidigare 
grått cementfärgade blomsterurnorna 
hade Hasse redan förra året. Då satte 
restriktionerna stopp. Nu var det dags 
istället.  
 – Det är så kul att barnen får vara med 
och påverka hur området ser ut. Det ger 
ju en stolthet. Tänk att de går förbi här 
med sina föräldrar och kan visa vad de 
har gjort, säger Hasse.  

 – Och vi går förbi här nästan varje dag 
på våra promenader upp mot Öxne
gården. Vad mycket fint vi kommer att 
ha att prata om, säger Marie Andersson, 
pedagog på Lyckan. 

GICK PÅ KÄNSLA 
Vid varje urna samlades barnen för att 
sätta igång med utsmyckningen. Och 
visst kunde man konstatera olika tekni
ker bland de konstnärliga unga. Medan 
vissa gick starkt på känsla och bara 

körde på valde andra att noga sätta sig 
ner och fundera, fånga in omgivningen, 
luften, solen och fåglarna för att sedan 
sätta igång med sina alster.  
 – Ingen teknik är mer rätt än någon 
annan. Det viktigaste är att vi får färg 
och glädje till vårt område, skrattar 
Hasse Bäckström.

. M  David S, Concret



Öxnehaga · Österängen · Råslätt

Nu är Biodlarkurserna igång! 
I början av maj placerades bikupor ut på Öxnehaga, Österängen och Råslätt.  
 Nu har också biodlarkurserna dragit igång med fulltecknade grupper på alla 
områden.  
 – Vi märker ett ökat intresse för biodling. Alla våra kurser är fulltecknade, 
företag hör av sig och önskar bikupor till sina fastigheter och många vill lära 
sig mer om bin, binas roll i ekosystemet och inte minst om den fantastiska 
 produkten honung, säger kursledare Krister Linell från Södra Vätterbygdens 
biodlarförening.
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. M  David S, Concret

A
ndreas Lindstrand är en 
av Vätterhems hyresgäster 
som valt att anmäla sig till 
kursen.  
    – Jag växte upp med jord

bruk på landet och fick då på nära håll 
se hur viktiga bin och andra polline
rande insekter var för att vi skulle få bra 
skördar. Jag har alltid varit fascinerad. 
Sedan är jag ju en storkonsument av 
honung också, säger han.  
 Ben Wiesmann har ett liknande 
motiv.  
 – Ett bra tillfälle att få lära sig något 
nytt, konstaterar han. 

ÅTTA KURSTILLFÄLLEN 
Det är full aktivitet vid flustret. Öxne
hagas bin har inte tid att tänka på att 

det pågår en kurs precis ovanför deras 
arbetsplats. De har fullt upp med att 
samla nektar.  
 Under totalt åtta kurstillfällen kom
mer gruppen att samlas vid kuporna på 
respektive område 
 – Det är fantastiskt att Vätterhem 
satsar på detta. Och gör det möjligt för 
hyresgäster att lära sig mer. Även om det 
här »bara« är en introduktionskurs till 
biodling är min förhoppning att de här 
bikuporna kommer att »bli självgående« 
med hjälp av kursdeltagarnas engage
mang och nyvunna kunskaper, säger 
Krister Linell. 

100.000 BIN I KUPAN 
– Minst var tredje tugga livsmedel som 
du tar är direkt beroende av pollineran

de insekter. Från de här kuporna samlar 
bina nektar från växter och träd inom 
en radie på 3 kilometer, beskriver Krister 
innan han berättar om bisamhällets 
uppbyggnad och binas olika roller i 
arbetslaget. 
 Det börjar bli dags att öppna kupan 
och skyddskläderna åker på. 
 – Runt midsommar kommer det 
att vara omkring 100 000 bin bara i 
den här kupan. Honungen kommer 
smaka fantastiskt av de växter som 
dominerar naturen här runt Öxnehaga. 
Mer lokalproducerat än så är svårt att 
åstad komma. Visst är det häftigt att er 
honung inte kommer ha samma karak
tär som honungen från Österängen och 
Råslätt? Allt hänger på vilka växter som 
finns i binas dragområde.

När Vätterhem erbjöd sina hyresgäster  
gratis kurs i biodling var intresset stort. Här får 

delar av av gruppen på Öxnehaga en första  
introduktion av kursledare Krister Linell.

»Minst var tredje  
tugga livsmedel som du tar  

är direkt beroende av  
pollinerande insekter.« 
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HÅLLBARHET

VÄTTERHEMS HÅLLBARHETSPLAN
– Tydligare inriktning för ett redan aktivt arbete

– I takt med allt 
större krav från 
ägare, lagstiftning, 
samhällets och våra 
egna förväntningar 
blir det tydligt hur 
viktigt det är med en egen 
riktning för hållbarhetsarbe
tet. Vätterhem har sedan lång tid 
tillbaka arbetat med hållbarhetsfrågor, 
nu ger vi det ett tydligare sammanhang 
med våran nya Hållbarhetsplan, säger 
Hanna Törnqvist, Hållbarhetschef på 
Vätterhem.  
 – Vi bygger vidare på de fina initiativ 
som vi redan gör, mäter effekter, följer 
upp och kommunicerar resultat. Planen 
har en tydlig koppling till FN:s globala 
Agenda 2030mål.

NÅGRA VIKTIGA VISIONSMÅL I PLANEN:  
• Senast år 2040 ska Vätterhem vara  
 klimatpositiva. Dvs inte bidra till  
 några utsläpp utan istället hjälpa till   
 med att binda ytterligare fem procent  
 av den koldioxid som vår verksamhet  
 annars skulle gett upphov till. 

•  Vi vill medverka till en stad där   
 människor i olika stadsdelar har  
 förutsättningar att leva på jämlika 
 villkor. 

•  Senast år 2040 uppnår Vätterhems   
 respektive stadsdelar kommunsnittet  
 för välfärdsindikatorerna förvärvs  
 frekvens, ohälsotal, valdeltagande   
 och utbildningsnivå. 

• Vi förfinar våra kalkyler för att   
 tydligare satsa på projekt som också  
 ger en ekonomisk återbetalning   
 under livscykeln. Här ska vi utöver  
 miljömässiga effekter på sikt även   
 mäta sociala investeringar.  

För att göra det än mer 
konkret har visions

målen delats upp i ett 
antal olika effektom råden 

som regelbundet kommer 
att mätas och följas upp: 

Energi. Vi ska fortsätta att jobba 
både med energieffektivisering och 

med att producera egen el. 
 Cirkuläritet. För att hushålla 
med resurser ska materialström
mar återbrukas.  
 Social jämlikhet. Andelen 
som arbetar ska öka i våra 
stadsdelar och särskilt fokus har 
egenförsörjning för kvinnor.  
 Hyresgästinkludering. Vårt 
mål är att i större utsträckning 
inkludera hyresgäster i våra 
underhålls och nyproduk
tionsprojekt. 
 Klimatanpassning. Våra 
bostadsområden ska vara 
klimatanpassade.  
 Transporter. Vi vill mins
ka påverkbara resor med 
motorfordon.  
 Attraktiva & trygga 
stadsdelar. Våra hyresgäster 
ska uppleva trygghet i sitt 
bostadsområde.  
 Stadsdelssamarbeten. 
Varje stadsdel har ett ung
domsråd. För att fördela stöd till 
föreningslivet använder vi tydliga 
kriterier så att stadsdelarna får en 
mångfald av aktiviteter. 

– Vi på Vätterhem vill möta de 
globala utmaningarna genom att 
ta ansvar lokalt. Vi ska aktivt vara 
med och skapa hållbara stads
delar och bidra till ett attraktivt 
Jönköping. Tillsammans med våra 
hyresgäster kan vi göra mycket, 
säger Hanna Törnqvist.

… nu ger vi det ett tydligare sammanhang med våran nya H
ållbarhetsplan.

Vätterhem har sedan lång tid tillbaka arbetat med hållbarhetsfrågor …
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Lätt att sortera rätt:  
Miljösmart picknicksommar
Sommaren är här och finns det något bättre än att ta med sig maten ut till närmaste grön yta 
eller badstrand? Dessvärre ökar även nedskräpningen av plast, matrester och tobak när vi 
vistas utomhus. Här några smarta tips för dig som vill satsa på miljösmart picknick.

• Skippa engångsartiklar. Använd tall
rikar, muggar och bestick som du kan 
diska och återanvända. 
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• Använd kommunens anordnade 
grillplatser istället för engångsgrillar 
om det ska bjudas på grillad mat. 
Engångsgrillen är ett stort nedskräp
ningsproblem och kan i värsta fall 
orsaka brand. På flera av kommunens 
återvinningskärl vid badplatser finns 

specifika grillbehållare där du ska 
lägga din engångsgrill så att den inte 
riskerar antända övrigt avfall.  

• Förvara medhavda maten rätt och 
hålla kylda varor kalla. På så sätt 
slipper du kasta mat som blivit dålig i 
värmen och sparar samtidigt pengar. 
Se till att inte plocka med dig mer 
mat än du ska äta.  
     Sist men inte minst, se till att du 
alltid städar efter dig. Det kan verka 
som en självklar grej, men ta alltid 
med dig det hem som du tar med 
dig ut. Och har någon inte gjort den 
läxan, plocka gärna lite extra skräp så 
att det blir fint för nästa sällskap som 
kommer.  
  
Ha en skön picknick-sommar!

»Det kan verka som en självklar grej, men ta  
alltid med dig det hem som du tar med dig ut.«
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Lejla & Tom breddar Din Rätt!
När de två nyutexaminerade juriststudenterna Lejla Radonja 
och Tom Schulz  fick ett utskick om Vätterhems satsning på Din 
Rätt! – Fri juridisk rådgivning – väcktes en tanke.  
 – Vi tyckte det lät intressant att ingå i juristnätverket. Ett sätt 
att betala tillbaka med engagemang till samhället. Idén med 
fri juridisk rådgivning ur ett demokratiperspektiv är så viktig, 
 säger Lejla.

L
ejla jobbar sedan en tid till
baka på en mindre juristbyrå. 
Tom läser fördjupningskurser. 
De bor tillsammans med 
hunden Milo i Vätterhems 

lägenheter vid Cigarren på Öster.  
 – Det var väl för att vi är Vätterhems
hyresgäster som vi fick det där utskicket. 
Jag höll på med min uppsats vid den 
tidpunkten och min handledare tipsade 
mig faktiskt också om Dona Hariri och 
hennes projekt Din Rätt! tillsammans 
med Vätterhem. Nyfikenheten väcktes 
från flera håll.  
 Vid ett möte med Dona Hariri och 
Vätterhem presenterades nätverket och 
idén ytterligare.  
 – Det var solklart att ta den här chan
sen att hjälpa till. Och förhoppningsvis 
kan vi bli ännu fler jurister successivt. 
Alla juristkompetenser är intressanta för 
projektet, säger Tom. 

ENGAGEMANG FÖR MÄNNISKORNA 
De beskriver en bakgrund som 
alltid inbegripit engagemang för 
människorättsfrågor.  

. M  David S, Concret

 Familjerätt, fastighetsrätt, interna
tionell rätt, förvaltningsrätt, mänskliga 
rättigheter nämns som prioriterade 
nischområden.  
 – Under hela vår studietid har vi varit 
engagerade i olika ideella projekt. Det 
ger så mycket. Du utvecklas av att vara 
del av någonting bra. Jag har bott hos 
Vätterhem sedan jag föddes, både på 
Råslätt och Liljeholmen. Vätterhem har 
alltid stått för ett stort engagemang för 
människorna. Det här känns ju helt i 
linje med det, säger Lejla.  
 – Din Rätt! är ett extremt viktigt 
projekt. Alla har rätt att veta vad lagen 
innebär. Ökad kunskap om  rättigheter 
och skyldigheter i samhället ger 
 tryggare områden, säger Tom.  
 – Juridiken finns där hela tiden i var
dagen. Vad gäller vid ett bygglov? Hur 
ska jag göra för att ansöka om att få hit 
anhörig? Vart vänder jag mig med mina 
hyresfrågor? Då finns vi där och försö
ker svara. Det är viktigt att påpeka att 
det är juridisk rådgivning. Det handlar 
inte om att vi tar oss an ärenden utan 
det är råd och tips. I de fall vi har svar 

»Det var solklart att ta den här 
chansen att hjälpa till. Och för-
hoppningsvis kan vi bli ännu fler 
jurister successivt.«
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breddar Din Rätt!

svarar vi, har vi inte svar kan vi hänvisa 
vidare, säger Lejla. 

ETT TILLFÄLLE PER MÅNAD 
– Vår roll kan också var att skapa för
ståelse för det svenska systemet. Lära sig 
förstå var jag ska vända mig med mina 
frågor. Att skapa förtroende för myndig
heterna, säger Tom.  
 Nu ser de mest fram emot att komma 
igång.  
 – Det kommer att vara nyttigt för oss 
med den variation och bredd i fråge
ställningarna som det lär bli. Att vi 
sedan känner varandra så väl är såklart 
också en fördel – vi vet vilka frågor som 
den andre kanske bör ta och vi kan 
bolla frågeställningar mellan oss, säger 
Lejla.  
 När kommer ni börja med råd
givningen?  
 – Till hösten kommer vi att finnas 
tillgängliga minst en gång per månad 
på varje område. Upplägget kommer 
att vara likadant som tidigare där du 
kan boka in dig på en 15 minuters fri 
juridisk rådgivning.  
 Avslutningsvis; Vad gör ni helst en 
ledig dag?  
 – Vi är helt nyblivna kolonilottsägare 
på Dalvik. Vi hoppas att kunna odla 
egen sallad och kryddor bland annat. 
Där kommer vi att lägga mycket tid i 
sommar. Sedan går vi såklart gärna en 
och annan promenad med Milo.

Lejla Radonja, hunden Milo och Tom Schulz  på en 
promenad vid Munksjön. Till hösten är det Lejla och 
Tom som kommer att erbjuda fri juridisk rådgivning 
inom ramen för »Din Rätt!«.

BOKA JURIDISK RÅDGIVNING  
Du som hyresgäst hos Vätterhem erbjuds 15 minuters 
kostnadsfri juridisk rådgivning i stadsdelarna Råslätt, 
Österängen och Öxnehaga.  
 Till hösten kommer Lejla och Tom att finnas tillgängliga 
vid ett tillfälle i månaden per stadsdel. Du kommer att 
kunna boka tid via jurist@vatterhem.se 
 På vatterhem.se kommer du inom kort hitta senaste 
informationen om aktuella dagar och upplägg inför hösten.

»Din Rätt! är ett ex-
tremt viktigt projekt. 
Alla har rätt att veta 
vad  lagen innebär.«
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AKTUELLT

PERSONALNYTT
Nya kollegor  
 
JOHAN KARLSSON är sedan slutet av april 
anställd som Bovärd med placering på 
City.

Tackar för sig
MARIE STIGERMARK har på egen begäran 
avslutat sin anställning som Parkvärd på 
Österängen.

TOMMY JOHANNESSON, vice vd och chef för 
förvaltningen har efter lång och trogen 
tjänst hos Vätterhem gått i pension.

JOHAN
MARIE TOMMY

Vill du odla?

Odlingsgruppen ÖK kolonilott träffas varje 
onsdag kl. 17 under vår och sommar och tar 
hand om tillsammansodlingen. Kolonilotten 
hittar du bakom pallkragarna, på gräsplätten 
nedanför Orionvägen. All aktivitet sker utom
hus så det går att hålla säkert avstånd. Alla är 
välkomna att delta oavsett tidigare erfarenhet!

Aktuellt, notiser

VINNARE I KORSORDET  
I VI I VÄTTERHEM NUMMER 1 2021
Dag Waldo som valde ett presentkort 
värde 1 000 kr på Sushi036. 

Vätterhem kommer under hösten påbörja arbetet med att genomföra en 
större tak och fasadrenovering på Tornfalksgatan 2–12 i Råslätt. Du som 
boende kommer med startvecka 23 ha möjlighet att uttrycka dig angåen
de byggnadens utseende genom att rösta mellan tre olika fasadalternativ; 
Mylla, Oliv och Skog.

Rösta på din favoritfasad

SVALKANDE TIPS FÖR GOD 
KOMFORT I LÄGENHETEN  
•  Stäng ute solljuset dagtid med persienn eller gardin och håll fönster  
 och balkongdörr stängda.  
• Vädra, gärna med tvärdrag, när det är svalt på natten.  
• Använd gärna en bordsfläkt, bäst nytta gör den om den står på golvet.  
• Drick mycket vatten! 
• Duscha kallt eller blöt en handduk i kallt vatten och använd 
 för att kyla dig och rummet.  
• Spreja ett lakan med vatten och häng det för ett öppet fönster.  
• Stäng av apparater (TV, Dator) i standbyläge, de utstrålar värme.
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GÅNG I DITT OMRÅDE I 
WEBBKALENDERN PÅ 

VATTERHEM.SE
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• 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.

ÖSTERÄNGEN
• Rökluckor i trapphus Birkagatan/ S Apollovägen,  
 framflyttat till vintern 2022. 
• Fönsterbyte/balkongrenovering Duvgatan 10-22,  
 11-19. Planeras för utförande hösten 2021. 
• Byte entrépartier Duvgatan 11-19 efter fönsterbyte,  
 vintern 2021/2022. 
• Fasadrenoveringar Birger Jarlsgatan 25-29 pågår,  
 klart våren 2021. 
• Byte spiskåpor kök Birger Jarlsgatan 21-25.  
 Planeras för utförande hösten 2021.

CITY
• Takbyte på Mellangatan 26.  
• Plåtinklädnad av skorstenar på mellangatan 36–38,  
 Klockgjutargatan 6–9, Sandgatan 9. 
• Fasadrenovering på Kanalg. 34–36, Ulfsparreg. 4. 
• Målning av fasad mot gården på Smedjegatan 28. 
• Förnyelse av utemiljö på Lovisagatan 23. 
• Målning samt byte av golvmattor i tvättstugor i  
 Kv. Jeriko. 
• Byte av belysning i källare Klostergatan 63 och  
 Munkgatan 5.

RÅSLÄTT
• 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.

Kvalitet - Miljö - Arbetsmiljö 
Vätterhem Trippelcertifierat! 
Som ett led i att arbeta systematiskt inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö job
bar Vätterhem utifrån ISOstandarderna 9001, 14001 och 45001. Var tredje 
år krävs en omcertifiering. Efter vårens externa revision står det nu klart att 
Vätterhem klarar en trippelcertifiering. En viktig nyckel är att vi nu arbetar 
vidare med att hitta former för att utveckla och förbättra arbetet ytterligare.

Tyvärr angavs det felaktigt i förra numret att 
Therese Lind slutat på Vätterhem. Alla som 
har lyckan att få Thereses omsorg som bovärd 
kan känna sig lugna – hon är kvar! Det är 
hennes namne Therese Sjögren som valt att 
avsluta sin anställning.

RÄTTELSE!  
Therese Lind är kvar! 

Smart vatten återvinning

I samband med förra årets takarbeten 
på Råslätt grävdes en regnvattentank 
ner. När det regnar samlar tanken upp 
vattnet som sedan används istället för 

färskvatten till bland annat sopmaski
nen (som sopar upp grus och kör på fle
ra av våra områden) samt för att vattna 
växter och sommarblommor.

I slutet av april skapa-
des konst på trappan 
vid Råslätt Centrum. 
Hyresgäster och 
besökare ska mötas av 
ett varmt budskap och 
känna sig välkomna 
till Råslätt och den 
fina gemenskap som 
finns här.

VÄLKOMNANDE  
RÅSLÄTTSTRAPPA!
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DEN GRÖNA OASEN MITT I STADEN

En buss stannar vid den trafikera-
de hållplatsen vid Atollen. Stres-
sade fötter tar bestämda steg mot 
dagens värv. Mina fötter går de få 
metrarna in på Smedjegatan 23. 
Innanför det  gamla trävalvet tar 
bovärd Ulrika Edstrand emot för 
en guidning i en grönskande oas 
mitt i city.

På innergården är stadens brus helt 
 borta. Solen skiner ner på kolonilotter
na där kryddväxter, sallad och kål håller 
på att växa igång på allvar.  
 – Totalt är det sju kolonilottsinne
havare som tar hand om den delen av 
innergården. Jag ansvarar för skötseln 
av grönytorna och det runtomkring, 
säger Ulrika.  
 Smedjegatan i Jönköping har gamla 
anor. Efter att Jönköping 1612 brändes 
inför en väntad dansk belägring bygg
des staden upp öster om Hamnkanalen. 
Östra Storgatan och Smedjegatan blev 
de två parallella huvudgatorna. Som 
namnet antyder var det en hantverkar
gata – i slutet på 1700talet antog den 
mera karaktären av handelsgata. 

HYRESGÄSTER I INSEKTSHOTELLET 
Till hantverkarhusen på södra sidan av 
gatan hörde långa, smala gårdar med 
ekonomibyggnader mot Munksjön. 

SOMMARODLA PÅ BALKONGEN 
Något som är vackert att titta på och något som är gott att 
äta. Ett säkert tips för en fin odling på din balkong. Begonior 
är lätta att sköta och tål både sol och skugga. Satsa sedan 
på en kryddkruka med persilja och basilika. Och varför inte 
en tomatplanta i en stor kruka. Den doftar fantastiskt redan 
innan tomaterna mognat och känslan att kunna skörda 
några egna solmogna tomater är fantastisk!

. M  David S, Concret
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DEN GRÖNA OASEN MITT I STADEN

Av dessa är idag några få kvar. En av de 
anrika väggarna utgör karaktäristisk 
fond till kolonilotterna.  
 – Den angränsande innergården är till 
hälften uppförd i gammal stil efter den 
omfattande branden i kvarteret 2001. 
Men övriga delar som den här väggen är 
ju original från 1600–1700tal.  
 Totalt är det 27 lägenheter i kvarteret 
med de två parallella innergårdarna.  
 Initiativet om kolonilotter var ett 
resultat av önskemål från hyresgästerna 
för många år sedan.  
 – Det är väldigt uppskattat med 
den här miljön. En samlingspunkt i 
 kvarteret.  
 De många hyresgästerna i insekts
hotellet surrar till. De betalar med 
pollinering av växterna får vi förmoda. 
Förutom deras intensiva arbete är det 
lugn och ro som gäller här.  
 Pratstunden med Ulrika är emellertid 
över.  
 Ut i stadens brus igen. 

Fastighetsstrategi för 
mer effektiv förvaltning 

I ett omfattande arbete har en projektgrupp 
inom Jönköpings kommun sett över möjlig-
heterna att effektivisera och förbättra  skötsel 
och drift i kommunens totala fastighets-
bestånd.  
 – Fokus har varit på vilka lokaler som 
 kommunen långsiktigt bör äga och  förvalta. 
Inriktningen är att kommunen i huvudsak ska 
äga fastigheter för egen verksamhet och för 
 föreningsverksamhet. Sedan kan det också 
finnas skäl som miljö, friluftsliv och kultur-
historiska.  Ytterligare en del är bostäder för 
 sociala ändamål  eller strategiska skäl,  säger 
Eva  Nilenfjord,  finanschef och vice vd på 
 Jön köping Rådhus AB.

Vissa fastigheter som inte anses falla 
inom ramen för den nya fastighets
strategin kommer att överlåtas till 
något av kommunens bolag.  

 – Ett sådant exempel när det gäller Vätterhem 
är att de övertar ägande och förvaltning av de 
nyproducerade bostäderna för nyanlända som 
finns på Samset och Fagerslätt. Två områden 
där Vätterhem redan är etablerat och där skötsel 
och drift kommer underlättas av närheten till 
befintligt fastighetsbestånd.  
 Även försäljningen av kommunhuset i 
 Huskvarna nämner Eva som ett exempel.  
 – Kommunal fastighet för kommunal verk
samhet som har flyttat. Då ser vi över hur vi på 
mest fördelaktigt sätt för alla parter kan göra 
fastigheten attraktiv för andra verksamheter. Att 
Vätterhem köper och bygger bostäder är ju ett 
möjligt spår, säger Eva Nilenfjord.  
 I förberedelsearbetet till strategiarbetet har 
vissa justeringar av fastighetsbeståndet mellan 
kommunens fastighetsbolag genomförts.  
 – Där har vi sett över geografiska samord
ningsvinster och möjligheter till mer effektiv 
förvaltning. Något som bland annat resulterat 
i att Vätterhems fastigheter i Tenhult och Öde
stugu kommer att övertas av Junehem framöver.
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PODDEN SLÄPPT! 

Onsdag 12 maj var det premiär för podden »Mellan himmel och vårt område«. 
Varje onsdag fram till 23 juni släpps ett nytt avsnitt. Media, privatekonomi, 
kultur, jämlik hälsa och feminism är några av ämnena som avhandlas. 
. M  David S, Concret

P
odden är en unik satsning 
gemensamt med unga från 
Jönköping med syftet att göra 
röster hörda, sprida kunskap 
och skapa samtal i ett tryggt 

demokratiskt rum. Ungdomar mellan 
15–25 år från Råslätt, Österängen och 
Öxnehaga har förutom att gästa podden 
själva fått utforma avsnitten genom 
att välja de ämnen som diskuteras. De 
bjuder på sig själva med berättelser från 
sitt perspektiv och sin verklighet. 
 – Podden är ett tryggt rum för samtal 
om demokrati, rättigheter och orätt
visor. Genom att öka kunskapen kring 
de rättigheter och skyldigheter som 
råder tar vi aktiva steg mot ett mer jäm
likt och jämställt samhälle, säger Dona 
Hariri programledare för podden. 

VÄCKA TANKAR OCH SKAPA  
EN KÄNSLA AV TILLHÖRIGHET 
Målet är att beslutsfattare ska höra och 
få en större förståelse och insyn i vad 
unga tycker och tänker, men även att 
stärka ungdomar och skapa inklude
ring. Förhoppningen är att de ämnen 
och verklighetsbaserade berättelser som 
diskuteras ska väcka tankar och skapa 
en känsla av tillhörighet. 
 Podden är en satsning av Vätterhem 
i samarbete med juristen Dona Hariri 
som en del av projektet »Din Rätt!«. 
Ett initiativ där Vätterhem investerar i 
sina hyresgäster genom att bland annat 
erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning.

AVSNITT 1, FAKE NEWS: 12 MAJ 
Dona och journalisten i rummet, 
Joel, lär sig att FB är dött. Vi snackar 
käll kritik, jättebebisen Trump, sociala 

 medier och den vinklade bilden av 
orten!  
 Elias o Mahdy berättar om sugar
daddys! Det är ett brott att dela taskiga 
saker, vad säger yttrandefriheten? Är det 
för lätt att vara anonym?

AVSNITT 2, CASH IS QUEEN: 19 MAJ 
Dona och the bank Malin, reder ut 
»coola« begrepp som banktjänstemän 
slänger sig med. Vi snackar smslån, 
sparande, ränta och om banken bara är 
en hustler som tar våra pengar?  
 Abdil, Deeq, och Bilal berättar om hur 
de sparar långsiktigt via sina mammor. 
Dona är säker på att Stefan Lövfen lyss
nar på podden. 
 Kan man gå till banken utan sina 
föräldrar? Behöver man ha en lax på 
kontot innan man börjar spara?

AVSNITT 3, VÄLKOMMEN TILL ORTEN!: 26 MAJ 
Dona, Abdil, Deeq och Bilal levererar ett 
bonusavsnitt!  
 Det snackas om livet på orten och hur 
mångas uppfattning inte stämmer med 
verkligheten.  
 Varför kommer aldrig bilden av kär
lek, familj och gemenskapen fram? Vi 
snackar även om vad som är budskapet 
bakom hiphop och rap? Hur påverkar 
det unga?

AVSNITT 4, VADÅ KULTUR?: 2 JUNI 
Kultur låter flummigt, men det är nära, 
med hiphopen, dansen och poesin. Lär 
dig hur du kan få para från kommunen 
för att förverkliga dina idéer och dröm
mar. Sabina, Faadumo och Dona går på 
djupet. Är kultur för alla? Eller är det 
supervitt, mansdominerat och exklusivt? 

AVSNITT 5, DREAM BIG, AGAINST ALL ODDS!: 9 JUNI 
Dona har ett djupare samtal med Jack 
aka artisten B3NY och producenten 
Ozzyh som gjort poddens feta jingel. 
De snackar om att våga gå sin egen väg 
och jaga sin dröm trots negativa röster. 
Ozzyh är kompisen som vi alla borde 
ha. Jack berättar om en riktigt obehaglig 
jobbintervju. Jack och Ozzyh delar med 
sig av teasers från deras låtar som släpps 
i sommar.

AVSNITT 6, ABS AND A**?: 16 JUNI 
Amran, Tindra och Erdina gör en shout 
out till all våra eldsjälar som styr upp 
aktiviteter och finns där för oss! Alla 
vet att det är bra med träning, men har 
alla samma förutsättningar? Är gymmet 
ett ställe som man bara går till för abs 
and ass? Dona och Carolina Klüft är 
frust rerade över situationen kring ungas 
hälsa. Vi frågar kultur och fritidsnämn
dens representant Henrik Andersson, 
vad görs för våra områden? 
 Ska socioekonomi, kultur, var man 
bor få vara ett hinder för att kunna 
träna?

AVSNITT 7, GÄRIS!: 23 JUNI 
Alla ska ha samma makt och frihet! 
Feminismen är equality. Men det blir 
»fultolkat« säger Atilla Yoldas. Mahdy 
reder ut »Boys dont cry«. Bella och 
Albina är driftiga gäris! Dom tror på 
lärdomar o kunskap! Är manshat ens 
ett argument? Albina får hopp om män!  
Dona tycker att nästa gång ska vi ha en 
kvinnlig statsminister. 
 Detta är vårt mest känslofyllda avsnitt. 
Jämställdhet berör inte bara kvinnor, alla 
gynnas av en jämställd värld.

Sju avsnitt av Mellan Himmel och 
vårt område att lyssna på i sommar!
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PODDEN SLÄPPT! 

Bonus – Bonus – Bonus!!!  
Under SommarKRAFT kommer 
fyra bonusavsnitt att spelas in  
och sändas live.

Du hittar podden på  
Spotify, Acast och iTunes. 

Följ också  
@mellanhimmelovartområde  

på Insta!
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Var dags Vätterhem. Del 15 – Ledningsgruppen
Följ med bakom kulisserna med Vätterhems  
personal i deras arbete för att skapa Hem för livet. 

VÄTTERHEMS SUPERTOLVA STAKAR UT RIKTNINGEN
En gång varannan vecka samlas Vätterhems nybildade och utökade lednings-
grupp för digitalt möte.  
 – En riktig supertolva med tillsammans över 100 år förankrad Vätterhemsanda 
och tydligt framtidsfokus, säger tf vd Raymond Paska. 

Under våren har som bekant såväl vd 
Thorbjörn Hammerth och vice vd och 
Förvaltningschef Tommy Johannesson 
slutat på Vätterhem.  
 – Givetvis två stora Vätterhems
hjärtan som man inte ersätter så enkelt. 
Men vi har valt att under rekryterings
perioden av en ny vd utöka lednings
gruppen så att vi nu är tolv personer. 
Fövaltningscheferna ingår nu till exem

pel som adjungerade för att ge direkta 
kontaktvägar, förklarar Paska.  
 Även HR, ekonomi och inköp är 
representerade i ledningsgruppen.  
 – Jag har suttit längst i ledningsgrup
pen av oss nu och jag kan bara säga att 
vårens arbete har varit väldigt effektivt. 
Med en tydlig plan och med alla våra 
olika specialistfunktioner blir det riktigt 

bra. Då ska man dessutom tänka på att 
alla möten har skett digitalt, men vi har 
hittat en bra modell där, säger Henrik 
Möller. 

STRATEGISKT OCH OPERATIVT 
Dan Johansson, Förvaltningschef på 
Österängen uppskattar att få bidra:  

Raymond Paska  

Tf vd 
Anställd sedan 2013

. David S, Concret   M  Mats A

Henrik Möller  
Fastighetsutvecklingschef 
Anställd sedan 2004

Hanna Törnqvist 

Hållbarhetschef 

Anställd sedan 2020

Johan Hageltorn 
IT-chef Anställd sedan 2013

Jonas Ahlstedt Tf Marknads- och uthyrningschef Anställd sedan 2018

Anette Fridsäll Förvaltningschef Öxnehaga 

Anställd sedan 1990

PASKA MÖLLER
TÖRNQVIST

HAGELTORN
AHLSTEDT

FRIDSÄLL
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VÄTTERHEMS SUPERTOLVA STAKAR UT RIKTNINGEN
– Förvaltningen är ju kärnverksam

heten. Det ger perspektiv att höra från 
alla områden och vissa frågor gynnas av 
att bearbetas på ett övergripande plan.  
 Annika Wikström, Förvaltningschef 
på Råslätt håller med:  

– En bredare palett innebär att vi kan 
få in fler synsätt. Lärorikt för alla, säger 
hon.  
 Förutom de regelbundna mötena är 
såklart arbetet i ledningsgruppen hela 
tiden närvarande för det här gänget.  

– Det går inte riktigt att säga att nu 
jobbar jag med ledningsgruppsfrågor 
och nu jobbar jag med marknads och 
uthyrningsfrågor. De går in i  
varandra hela tiden. Och så ska  
det vara – frågor som kommer  

upp på de olika avdelningarna ska ju 
flyttas uppåt vid behov. Det känns som 
att vi verkligen lyckas scanna av alla 
verksamhetens behov på ett bra sätt 
med den här arbetsmodellen, säger 
Jonas Ahlstedt, tf Marknads och ut 
hyrningschef.  

– Och på motsvarande sätt kommer 
besluten tillbaka snabbt till organisa
tionen. Balansen mellan strategiska 
och mer långsiktiga beslut och de mer 
operativa besluten för vardagen blir 
väldig bra, säger Hanna Törnqvist, 
 Hållbarhetschef.  

 Daniel Gustavsson, Ekonomichef, ser 
så här i EMtider tydliga likheter med 
ett väl sammansatt fotbollslag:  

– Att det är en förhållandevis stor 
grupp förstärker bara lagkänslan. Alla 
får chansen att bidra utifrån sina specia
list  områden. Laget framför jaget beto
nas, och det är tydligt hur alla kämpar 
för »klubbmärket«.

Annika Wikström 

Förvaltningschef Råslätt 

Anställd sedan 2002

Dan Johansson 
Förvaltningschef Österängen 
Anställd sedan 2008

Åsa Karlsson 

Förvaltningschef City 

Anställd sedan 2006

Daniel Gustavsson 
Ekonomichef Anställd sedan 2020

Rebecka Källner 
HR-chef Anställd sedan 2020

Anders Saltin Inköpschef 
Anställd sedan 2015

»Daniel ser så här i
EM-tider tydliga likheter
med ett väl sammansatt
fotbollslag.«

WIKSTRÖM
JOHANSSON KARLSSON

GUSTAVSSON
KÄLLNER SALTIN



22 V I  I  V Ä T T E R H E M #  3  2 0 2 1

STRANDÄNGEN VÄXER

NYPRODUKTION

. M  David S, Concret

Strandängen växer

»NU GÅR VI VIDARE MED TORGKVARTERET«

Sommaren 2019 stod Vi i Vätterhems utsände tillsammans med byggprojektledare Annika Karlén 
och trampade mitt på en blomsteräng. Ormhuset och Kultur- och Gatuhusen var klara. Men inte så 
mycket mer. Några pinnar i marken markerade var husen skulle stå.  
 Nu två år senare står vi på exakt samma plats. Men ett antal meter högre upp på en av de generösa 
balkongerna i de nya Ängshusen. 

– En häftig utveckling. Totalt 48 lägenheter fördelat i tre hus.
Uthyrningen inleddes i slutet på april och inflyttning sker  
i tre omgångar: 15 oktober, 1 november och 15 november,  
berättar Annika.

Närheten till Vättern är unik 
och utsikten något utöver det 
vanliga. Alla lägenheter har 
balkong med såväl inglasad 
som öppen del. 

– Även de som får utsikt åt 
ekskogen får ju en fantastisk 
grön fond till sina balkonger, konsta
terar hon.  
 I lägenheterna samsas just nu platt
sättare, elektriker och snickare. Köks
luckor ska på plats. Uttag installeras. Vi 
tar hissen ner till markplan och kliver 
ut på den där platsen där vi blickade ut 
över ängen och Vättern för två år sedan.  

– Det kommer att hända mycket på 
området det kommande året, nu går vi 
vidare med Torgkvarteret som är stort 
och omfattande. Dessutom ska en hel 
del ny infrastruktur på plats. Vi har 
inlett arbetet med Strandängsgatan som 
kommer att passera Ängshusen. Sedan 

jobbar vi vidare med Ceciliagatan – en 
parallellgata till Ebba Ramsays väg. 
 I senaste situationsplanen för om 
rådet har nu även alla gator fått namn 
med koppling till området och den 
tidigare verksamheten på Vilhelmsro. 
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STRANDÄNGEN VÄXER»NU GÅR VI VIDARE MED TORGKVARTERET« 
164 LÄGENHETER, GYM, RESTAURANG 
Vi går ut från Ängshusen och passerar 
platsen där tidigare förskolan Fru Ebba 
låg. Den är nu riven och kommer att 

ersättas av en ny som kommunen ska 
uppföra.  
 – Vi har även två andra förskolor 
längre norrut i området som kommer 
att byggas helt nya med start i höst, 
berättar Annika.  
 Genom den lilla ekdungen kommer 
vi fram till platsen där Ceciliagatan hela 
vägen från Ormhuset kommer att möta 

upp Torgkvarteret.  
    – Torgkvarteret är stort och 

kommer att blanda 164 hyres
rätter i allt från ettor till fyror 
med verksamheter som gym, 
restaurang, trygghetsboende 
och några ytterligare än så 

länge tomma affärslokaler.  
 Nuvarande byggnader kom

mer att rivas inom kort och förväntad 
byggstart för Torgkvarteret är i höst. 

BYGGSTART FÖR MATAFFÄR NÄSTA ÅR 
Väster om Ebba Ramsays väg, men i 
höjd med Torgkvarteret kommer en 
förvaltningsbyggnad för Vätterhems 
maskiner att uppföras liksom ett parke
ringshus för hyresgästerna.  
 – Detaljplanarbetet för en mataffär 
vid panncentralen är också i full gång. 
Panncentralen rivs troligen i höst och 
därefter kan vi börja bygga affären. 
 En grävskopa jobbar oförtrutet på en 
bit bort. Det är gamla veterinärkliniken, 
gamla hunddagiset och Furan som rivs.  
 – Den delen kommer att disponeras 
av Tositos bostadsrätter i Brf Sjöviken.  
 Vättern ligger som en spegel. Ekarna 
ger välbehövlig skugga denna varma 
försommardag. Vackra Strandängen 
håller på att ta form. Undrar hur mycket 
som är klart när vi träffar Annika för 
sommarsummering nästa år?

»Torgkvarteret är stort och kommer att blanda 164  
hyresrätter i allt från ettor till fyror med verksamheter 

som gym, restaurang, trygghetsboende …«

Byggprojektledare Annika Karlén på en av de generösa balkongerna i de nya Ängshusen.
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FÖRSÄLJNINGSSUCCÉ  
för Öxnehagas första bostadsrätter
Om mindre än ett år är det dags för inflyttning i Brf Vätterhöjden på Öxne-
haga. Nyligen såldes den sista bostadsrätten.   
 – Med tanke på den fantastiska Vätterutsikten och det centrala läget är det 
kanske inte så förvånande. Vi är oerhört glada för den positiva respons vi 
fått som ger oss stärkt självförtroende för fler bostadsrättsprojekt framöver, 
 säger Raymond Paska, tf. vd på Vätterhem.

Redan vid spadtaget den 16 mars 2020 var hälften av alla 
bostadsrätterna sålda och det unika tillfället tilltalade många, 
såväl Öxnehagabor som övriga.  
 Bostadsrätterna fördelades i första hand enligt köpoängs
principen. Den som är registrerad i Vätterhems bostadskö fick 
därmed förtur innan försäljningen släpptes fri för alla. Det har 
inte byggts nya bostäder på Öxnehaga sedan 1980talet och 
intresset av att äga sin bostad är stort.  

 Förutom huset med bostadsrätter på Vätterhöjden byggs 
även ett hus med 39 hyresrätter. För dessa väntas uthyrningen 
påbörjas under hösten (glöm inte fylla i Nyproduktion som 
önskat sökområde på Mina sidor på vatterhem.se). Inflytt
ning i de båda husen sker i början av 2022 och lägenheternas 
 storlek varierar från 2–4 rum och kök.

. David S, Concret   M  Mats A
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Korsord  – vinn presentkortVätterhemskrysset – 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 22 augusti så deltar du i utlottningen av ett presentkort värde 1000 kr på någon av restaurangerna  
eller konditorierna i Vätterhems fastighetsbestånd. 
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OMRÅDESNYTT
områdesnytt ÖSTERÄNGENÖSTERÄNGEN

CITYCITY

a

Annelie Engström heter jag och  
jobbar som förvaltare och bitr. 
förvaltningschef på City. Jag ansvarar för  
fastigheterna på Gräshagen och västra delen av City.  
Det är ett varierat fastighetsbestånd där varje fastighet har sin charm 
och utmaning! På Cityförvaltningen har jag jobbat sedan 2007, tidigare 
jobbade jag på Öxnehagaförvaltningen i många år. 
  
Jag vill önska er en fin sommar! Och ta hand om er!

När den här tidningen kommer ut har jag redan hunnit gå på semester. Jag 
ser fram emot att få skörda tomater, gurka och kryddor från egen odling i 
trädgården och njuta av lata dagar i solen förhoppningsvis. 
 Under senaste året har jag vandrat på flera vandringsleder runt Jön
köping och upptäckt vilken fin och varierande natur vi har. Jag minns 
speciellt vandringsleden vid Röttle by med fint vattenfall och de branta 
backarna med rep som hjälpmedel för att ta sig upp. Vid dessa leder brukar 
det finnas grillplatser och de har nyttjats flitigt av många som velat träffas 
men ändå kunna hålla ett säkert avstånd.  
 På Jönköpings kommuns hemsida, www.jonkoping.se under Uppleva 
& Göra får du tips på fina vandringsleder och promenader. Ladda också 
gärna ner Naturkartan på din mobil för tips om badplatser, naturreservat, 
cykelleder m.m. 
 Behovet av mötesplatser och att kunna träffas säkert utomhus har vi 
också märkt av på våra gårdar.  
 Boende har velat nyttja trädgårdsmöbler under längre period för att 
kunna träffas utomhus under pandemin. Vid utbyte av trädgårdsmöbler 
försöker vi att köpa in trädgårdsmöbler som kan stå ute hela året om. Flera 
större grillar har monterats.  
 På Gräshagen gör vi om utemiljön på två gårdar. För att välja rätt växter, 
buskar och träd har vi stor hjälp av vår egen trädgårdsmästare Stefan 
 Claesson. På gården mellan Nötskrikan 1 och 2 har planteringen nyligen 
gjorts och snart är det dags för gården på Nävern 1.  
 Här kommer ett axplock av bilder från våra gårdar.

Nu är det min tur att skriva några  
ord i Vi i Vätterhem och dessa ord  
väljer jag att lägga på det jag håller  
varmt om hjärtat, djur och natur. 
 Jag vill verkligen rekommendera  
en promenad ute i vårt fina område oavsett om du bor på 
Österängen eller utanför, titta på allt vackert och njut av 
 naturen.  
 Nu ett helt år efter vår omorganisation på  Österängen, 
kan vi verkligen se ett fint resultat med personal som 
 brinner för sina arbetsuppgifter och vill göra det fint för oss 
alla som bor eller besöker Österängen på ett eller annat sätt.  
 Jag önskar er alla en härlig och glad sommar. Soliga 
hälsningar från Malin!

Österängens bin har flyttat in
Nu i mitten av maj har äntligen våra små efterlängtade bin fått 
flytta in till oss på Österängen. En surrande svärm, boendes i 
en liten gul frigolitlåda vid ravinen mitt i Österängen. De lever 
av nektar och pollen och spelar en viktig roll för blommande 
växters pollinering och lämnar 
efter sig något som många utav 
oss älskar.  
 Här kommer det att produ
ceras honung och honungen 
kommer att få sin alldeles egna 
smak ifrån vårt fina område. 
Skötseln av bikuporna gör Södra 
Vätterbygdens biodlarförening 
tillsammans med flertal frivilliga 
boende på området. Kanske vill 
du vara med nästa år? 

FLADDERMUSHOLKAR. Till våra andra 
flygande små vänner som har bott 
på Österängen i många år har vi 
under hösten 2020 monterat vackra 
fladdermusholkar lite varstans på 
området. Lyft blicken och titta upp 
i träden så kanske du ser dem när 
du promenerar omkring i vår fina 
park.

NYPLANTERADE TRÄD. Under senhös-
ten 2020 planterades 25 träd på vårt 
område som nu börjar ta fart, våra 
körsbärsträd är i skrivande stund i 
full blom och otroligt vackra. Vi har 
utöver körsbärsträd även planterat 
blodbok, himalayabjörk, robinia 
och rödbladig hästkastanj. Vi ser 
fram emot ett långt liv tillsammans 
med dem. 

ANNELIE ENGSTRÖM  BITR. FÖRVALTNINGSCHEF CITY

MALIN JOHANSSON  

FÖRVALTARE ÖSTERÄNGEN
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FLYTTEN TILL NYA VÅRDCENTRUM INLEDS
Under sommaren så kom-
mer även Vårdcentralen att 
påbörja sin flytt till nya 
vårdcentrum dit även 
folktandvården kom-
mer att flytta med.   

Alla ska vara inflyttade med 
sin verksamhet i slutet av 

augusti. Det blir mycket 
roligt som händer vid 

Råslätts affärs - 
centrum.

Färg och blommor på torget
Nu inför sommaren har vi lagt 
beslag på torget och vi hoppas 
att det kommer att vara en 
trevlig mötesplats för alla; ung 
som gammal. 
 Bänkar med blomsterplan
tering och även lite färgglatt 
piggar upp. Det finns även sitt
platser på däck för att spela tre 
i rad eller varför inte en match 
Fia med knuff? Det går såklart 
bra att bara sitta och prata en 
stund också. 

Bussterminalen igång! 
Nu är bussarna flyttade till övre parkeringen vid affärs

centrum, vi hoppas ni tycker det har blivit fint. Vår 
plan är nu att renovera ytan under centrum till en ljus 

trygg parkering för våra boende och besökande. Detta arbete 
planeras att starta i höst.

Sommarjobbare gör viktiga insatser

Vi är just i full gång 
med att ta emot alla 
våra sommarjobbare 

som gör ett kanonjobb hos 
oss. Vi skulle inte klara av 
att vara utan dessa tjejer 
och killar med alla träd
gårdsuppgifter, målning 

och städning på vårt om 
råde. Varmt välkomna!

Nu fick jag äran att skriva några ord från  
ett grönskande vackert Öxnehaga!  
 I skrivande stund fick vi precis veta att  
sista bostadsrätten på Vätterhöjden är såld!  
Vi har roliga och spännande år framför oss med  
all nybyggnation som blir på Öxnehaga.  
 
Jag vill passa på att önska alla en riktigt skön och härlig sommar!

Ungdomar sommarjobbar 
Som alltid har vi ett gäng härliga ungdomar som sommarjobbar hos oss. 
De hjälper till att hålla ordning på ute/innemiljön när våra ordinarie 
Bovärdar får sin semester.

EKO-parken växer …

… liksom alla nyplanteringar!

Ta en sväng förbi och titta på allt som händer där. Parken ligger på grön
området mellan Kohagsgatan och Oxhagsgatan, väster om Puls Arena.

Det nyplanteras växter på flera ställen på området. Flera hyresgäster odlar 
i odlingslådor och har skörd av egna grönsaker att se fram emot! Kontakta 
förvaltningen om du vill odla i pallkrage nära dig!

ÖXNEHAGAÖXNEHAGARÅSLÄTTRÅSLÄTT

a

a

a

MARIE SÖDERBERG  BITR. FÖRVALTNINGSCHEF RÅSLÄTT

MARIE KYHLBERG  FÖRVALTARE ÖXNEHAGA
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MALIN JOHANSSON  

FÖRVALTARE ÖSTERÄNGEN



Glad sommar!
Vätterhems personal önskar dig en riktig skön och avkopplande sommar.  
 Ta hand om dig och dina nära! 
 
Observera att våra kontor är fortsatt stängda – endast förbokade besök gäller. 

Telefontider under vecka 25–33:  
 
CITY, RÅSLÄTT, ÖSTERÄNGEN, ÖXNEHAGA 
Mån:  08.00 – 12.00 samt 13.00 – 16.00 
Tis–tor:  10.00 – 12.00 samt 13.00 – 16.00 
Fre:  07.00 – 13.00

HUVUDKONTOR 
Mån:  07.45 – 12.00 samt 13.00 – 18.00 
Tis–tor:  07.45 – 12.00 samt 13.00 – 16.30 
Fre:  07.45 – 16.30
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