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LEDARE

»Människorna,
bemötandet, värderingarna«

1 augusti fick jag förtroendet att till
träda som vd för Vätterhem, den sjätte 
vd:n i verksamhetens närmare åttio
åriga historia. Min resa hos Vätterhem 
började en julafton för drygt åtta år 
sedan. Jag bläddrade i dagstidningen 
och kom fram till platsannonserna; Ett 
jobb som personal och marknadschef. 
Ja, det var en udda kombination som 
jag inte hade sett innan. Och kanske 
hade jag inte reflekterat så mycket över 
det heller, om det inte hade varit för 
min fru. Hon hade nämligen, några 
månader tidigare, varit på intervju för 
ett ekonomijobb hos Vätterhem och 
kommit hem med en bestämd känsla av 
att det var ett företag hon ville jobba på; 
människorna, bemötandet, värderingar
na! Så när jag visade annonsen jag just 
läst så förklarade hon med eftertryck att 
detta var en chans jag inte fick missa. 
 Just den udda kombinationen i 
befattningen visade sig bli min inträdes
biljett till Vätterhemfamiljen, trots 
avsaknad av kunskaper om fastigheter 
eller byggnation. Men desto mera 
erfarenhet av att arbeta med människor. 
Eller som rekryteringskonsulten 
ut tryckte det, det fanns väldigt många 
kompetenta marknadschefer som sökte 
och minst lika många personalchefer, 
men vi var endast två sökande som 
hade kombinerat båda dessa världar i 
yrkeslivet.  
 Så, en vacker dag i juni för åtta år 
sedan fick jag börja i en fantastisk verk
samhet som var mycket speciell på flera 
sätt. För det första, så hade vi på den 
tiden närmare 140 »säljare«. Jag menar 
här att nästan samtliga medarbetare i 
verksamheten hade löpande kontakter 
med hyresgäster och bostadssökande, 
vilket för mig var ovanligt då, men ändå 
fullt naturligt med tanke på verksam
hetens art. 

HYRESGÄSTNÖJDHETEN CENTRAL 
Vi var då också en ganska lågmäld verk
samhet, i alla fall utifrån ett marknads
chefsperspektiv. Vår hyresgästtidning 
utgjorde stommen i kommunikationen 
med hyresgästerna och vår hemsida 
bjöd på nyheter och info för allmän
heten. Men fastighetsskötsel och 
hyresgästnöjdhet fanns med i allt, jag 
menar verkligen allt, som skedde i verk

samheten. Och som bevis för det fanns 
redan då ett mycket välskött fastig
hetsbestånd med allt från genomförda 
stamrenoveringar, PCBsaneringar, 
tak och fönsterbyten med mera som 
del i en lång tradition av förebyggande 
underhåll. Det fanns också konkreta 
bevis för den unikt höga hyresgästnöjd
heten, ett skåp fullt med kundkristaller 
för alla år som vår service eller delar där
av utmärkts som en av Sveriges bästa. 
Eller som min dåvarande chef uttryckte 
det: »Din företrädare brukar ha med 
skottkärra till kristallgalan«.

RELATIONER SKAPAR TRYGGHET 
Eter några år blev det dags för översyn 
av verksamhetens affärsidé och i den 
processen kom vi till insikten att en av 
de hemliga ingredienserna i receptet för 
hög hyresgästnöjdhet är att utföra våra 
tjänster med egen personal. Igenkän
ning skapar relationer, som skapar 
trygghet och stabilitet. Det blev en 
del av vår affärsidé att eftersträva att 
utföra våra tjänster med egen personal. 
Verksamheten utökades med målar
team i samtliga stadsdelar, vitvarugrupp 
inrättades, en hållbarhetsavdelning 
växte fram, liksom en inköpsavdelning, 
ett kommunikationsteam och nu senast 
ett HRteam. Det som dock inte ändrats 
är att det fortfarande är nästan samtliga 
medarbetare som har löpande kontakter 
med hyresgäster och bostadssökande, 
det är för er verksamheten finns till!

TA SIKTE PÅ 2030 
Verksamheten har med åren blivit mer 
extrovert och utvecklingsorienterad, 
både vad gäller utveckling av fastighe
terna och boendetjänsterna kring dessa 
men också kommunikationen med dig 
som hyresgäst och övriga intressenter.  
Vår vision är att vara bästa bostadsföre
taget i Sverige 2023 och nuvarande 
företagsplan stakar ut vägen dit genom 
att nå högsta hyresgäst och medar
betarnöjdhet, en välskött ekonomi, 
ett välskött fastighetsbestånd, god 
hushållning av miljöresurserna och inte 
minst producera nya bostäder. När vi nu 
närmar oss målgång, i alla fall tidsmäs
sigt, kan vi konstatera att samtliga dessa 
områden utvecklats i rätt riktning under 
de senaste åren. Så vart ska vi nu? Det 
börjar bli dags att se över företagspla
nen och de strategiska målsättningarna. 
Ta sikte på 2030 känns som en rimlig 
tidshorisont. Den nya företagsplanen 
ska jobbas fram av styrelse, företags
ledning och samtliga medarbetare. 
Hyresgästnöjdhet och medarbetarnöjd
het är en del av verksamhetens dna, så 
det känns som naturliga ingredienser 
även framåt. Nyproduktion av bostäder 
känns också fortsatt högaktuellt, men 
med dagens skenande byggpriser blir 
utmaningen inte bara själva bygg
volymerna utan också att förenkla och 
upprepa för att kunna hålla hyresnivå
erna nere. Som alltid, i sådana proces
ser, kommer det också komma fram 
saker vi inte tidigare tänkt på och som 
blir avgörande att jobba med framåt. 
Men en vision som jag tar med mig in 
i detta arbete är att Vätterhem inte ska 
ha några utsatta områden 2030! Jag får 
anledning att återkomma om detta. 
 I detta späckade nummer av vår tid
ning, som vi skickar ut till kommunens 
samtliga hushåll, har vi valt att lyfta 
fram just den typen av information som 
vi tror ska vara av intresse för samtliga 
kommuninvånare. Eller vad sägs om 
50 år av Öxnehagas historia, nytt om 
förskolorna på Strandängen eller lite 
förhandsinfo om Vätterhems köp av 
stadshuset i Huskvarna.  

Trevlig läsning önskas.

Raymond Paska, vd
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ÖXNEHAGA 50 ÅR
– Jubilar med kraft, glädje och stolthet

Året är 1965. Det råder bostadsbrist i Sverige: riksdagen beslutar att en miljon hem 
skall byggas under tio år. Ordet »miljonprogrammet« föds.  
 I Huskvarna dåvarande stad har man länge funderat på höjderna upp mot Bond-
berget, när 60-tal övergår till 70-tal är bygget igång. Öxnehaga blir en del av miljon-
programmet. Redan 1971, den 1 augusti, flyttar de första hyresgästerna in på Häst-
hagsgatan. Alltså för ett halvsekel sedan just i år.

Samtidigt som de första husen på 
Öxnehaga byggdes bildades den nya 
storkommunen Jönköping. Tre städer, 
en köping, ett antal andra tätorter och 
en stor landsbygd runt södra Vättern 
fördes samman och blev Sveriges åtton
de största kommun. Öxnehaga blev 
direkt en succé. Det var kö på runt 1 000 
bostadssökande till området de första 

åren. Anledningarna var flera. Utsikt 
över Vättern från de flesta lägenheter 
var en. Närheten till Bondbergets vackra 
natur en annan. Sedan byggdes husen 
inte särskilt höga, två eller tre våningar. 
Trafiken leddes mellan kvarteren, gång 
och cykelvägar anlades i nordsydlig 
riktning med tunnlar under gatorna. 
Det byggdes också småhus i området 

– både hyreshus och privat ägda alltså. 
Tanken var tydlig (men sades kanske 
inte direkt ut): det skulle inte bli något 
nytt Råslätt som byggdes några år 
tidigare.  
 Samtidigt fanns likheter med Råslätt. 
Snabb, industriell byggnation, det 
mesta prefabricerat. Minutplanering 
och järnvägsräls som lades ut mellan 

. Erik Lindfelt    M  Evert Andersson (Jkpg Länsmuseum) & Mats A
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huskropparna. Syftet med miljonpro
grammet var inte bara att få fram nya 
bostäder, de skulle också vara både 
billiga och bekväma. Riksbyggen fick 
ansvaret och BPA stod för själva bygget, 
kanske inte helt förvånande med tanke 
på socialdemokratins traditionellt 
starka ställning i gamla Huskvarna stad: 
båda företagen med klara kopplingar till 
arbetarrörelsen. 

PULKA I TRAPPAN  
Kanske var det nya Öxnehaga »höjden 
av trivsel« som sloganen lyder idag? 
Eller också inte, för om det går snabbt 
kan det också gå galet. Tyvärr gjorde det 
just det i Öxnehagas fall. Lägen heterna 
visade sig vara mycket lyhörda, de 
platta taken höll inte tätt och idén 
friliggande trapphus i någon slags 
plåtcylindrar var ingen höjdare. 
Politikerna hade ställt kritiska 
frågor: kommer detta att fungera? 
Men byggfolkets experter lugnade. 
Man hade med hjälp av tekniker på 
Chalmers i Göteborg testat trapphu
sen i vindtunnlar och några problem 
var det då inte lovade man. Felaktigt. 
Under en snörik vinter på 70talet 
kunde barnen åka pulka ner genom 
trapphusen! Vad iskall nordan över 
Vättern kunde ställa till med hade 
Chalmersfolket inte tänkt på … 

 Därmed försvann kön till Öxnehaga. 
Området fick dåligt rykte. Att 
det blev lågkonjunktur i Sverige 
efter 50 och 60talets rekordår 
gjorde inte saken bättre. 
Klassiska Huskvarnaföretag 
som klädtillverkaren Junex 
och borstfabriken försvann. 
Husqvarna AB avstod de 
tomter man tidigare skaffat 
sig på området. Hela den nya 
storkommunens befolknings
tillväxt stagnerade för att så 
småningom övergå till en 
minskning. Plötsligt stod 
400 lägenheter tomma på 
Öxnehaga.    Forts >>>
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YXENHAGA 
Namnet Öxnehaga kommer från ox 
hagarna i branten upp mot Bondberget. 
Eller »Yxenhaga« från början, hagar 
där oxarna betade. Redan på 1300talet 
finns namnet belagt. Även idag säger en 
del just »Yxenhaga« eller »Öxenhaga«. 
Också gatorna i området har ju namn 
som slutar på »haga«.  
 Ett bostadsområde behövde för
stås service. Oxhagsskolan invigdes i 
början av 70talet, samtidigt som en 
provisorisk Konsumbutik öppnades i 
närheten. I mitten av årtiondet byggdes 
Öxnehaga centrum som utvidgades 
steg för steg. Det blev två livsmedels
affärer (just mataffärsfrågan har varit 
en källa till mycket diskussion; det har 
inte varit helt lätt att driva en sådan 
på området), bank, post (drevs en tid 
av biblioteket), apotek, ännu en skola, 
kyrka, fritidsgård, bibliotek, idrottsplats 
(där Puls Arena idag finns) och till sist 
vårdcentral. Förskolor tillkommer. Och 
äldreboenden. I början av 70talet stod 
också nya Öxnegården klar (den gamla 
användes som byggkontor) och blev 
som en entré till Bondbergsreservatet.  

BYGGDES TVÅ GÅNGER …  
Ungefär tio år efter första spadtaget 
var Öxnehaga färdigbyggt. Runt 1 300 
hyreslägenheter och cirka 500 småhus 
hade det då blivit.  
 Eller färdigbyggt var det nu inte, det 
hade ju upptäckts brister i husen. I 
mitten av 80talet påbörjades en total
renovering av området som skulle pågå 
in på 90talet. Rent byggfusk avslöjades. 
De platta taken ersattes av sadeltak. 

Trapphusen byggdes in (pulkaepoken 
var därmed definitivt över). Nu byggdes 
också höghuset vid centrum. Under en 
20årsperiod kan man säga att Öxne
haga byggdes två gånger. Den andra 
dyrare än den första.  
 Men trots jättesatsningen stod fort
farande flera hundra lägenheter tomma. 
1990talet började ju med en ny eko
nomisk kris, värre än den på 70talet. 
Öxnehagahem – det bolag som skötte 
uthyrningen – blödde. Vad göra? 

VÄTTERHEM TAR ÖVER 
Kent Sandén, då vd för Vätterhem, 
hade blivit lovad av kommunledning 
att han skulle slippa bekymra sig för 
 Öxnehaga. Nu var det 1999, millenniets 
sista år, och samma kommunledning 
hade kommit på andra tankar. Sandén 
kalla des till blixtmöte med kommun
styrelsens ordförande Åke Johansson 
som undrade om Vätterhem ändå 
inte…? Det blev ett par månader av 
diskussion. I Vätterhems 75årsbok 
berättar Kent Sandén:  
 »Det var fredag eftermiddag. Jag sam
lade hela personalstyrkan på kontoret 
i korridoren och lämnade beskedet: 
›Vi skall ta över Öxnehaga!‹ Det blev 
dödstyst. Till sist tog en äldre kvinnlig 
medarbetare ordet: ›att de tror att vi 
skall klara det, måste vi väl ta som en 
komplimang‹. Det förlöste allt. Redan 
första veckan hyrde vi ut mellan 40 och 
50 lägenheter på Öxnehaga.«  
 Åke Johansson minns förstås också – 
som få har det gamle Ckommunalrådet 
sparat handlingar och tidningsklipp. I 
samma jubileumsbok kommenterar han: 

 »Det fanns samordningsvinster. 
Genom att Vätterhem tog över skulle 
det bli en nystart för Öxnehaga. Vätter
hem stod för kunnande och företaget 
var bra på marknadsföring. Vätterhems 
goda rykte var ett viktigt skäl till att vi 
ville ha företaget som ägare.« 
 Men mångmiljonaffären fick kritik. 
Det fanns de som ansåg att kommunen 
slösade med skattepengar. Vore inte en 
konkurs bättre? Kanske rivning? Åke 
Johansson har hela tiden med kraft 
slagit ifrån sig kritiken. 

ÖXNEHAGADAGEN  
Idag finns det inga tomma  lägenheter 
på Öxnehaga. Det är kö igen. Och 
nybyggen sker på området. Samtidigt 
vore det fel att säga att allt är frid och 
fröjd. Självklart finns det många utma
ningar. Men – precis som på Vätterhems 
andra områden – finns goda motkrafter. 
Kommunen genom skolorna, bibliote
ket, fritidsgården Forum, socialtjänsten 
samt Vätterhem och föreningslivet 
(Hyresgästföreningen, Svenska kyrkan, 
IFK Öxnehaga och Friluftsfrämjandet 
som driver Öxnegården kan nämnas). 
Enskilda eldsjälar som Seyde Aslan spe
lar viktiga roller. Öxnehaga är också en 
del av Biosfärområde Östra Vätterbran
terna (utsett av FNorganet Unesco). 
Även de har engagerat sig i Öxnehaga. 
Tydligast visas nog kraften, glädjen och 
stoltheten över Öxnehaga under den 
årliga Öxnehaga dagen – då också Årets 
Öxnehagabo utses.   
 Idag bor runt 3 000 hyresgäster på 
Öxnehaga. Och Vätterhem bygger och 
planerar nya hus.
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NÅGRA ÖXNEHAGAÅRTAL
1948  Huskvarna stad riktar  
 blickarna mot Öxnehaga som ett  
 framtida bostadsområde. 
1958 Arbete med detaljplan påbörjas. 
1965  Undergång under järnvägen  
 norr om Folkets park byggs,  
 Öxnehagaleden påbörjas.  
1969 Börjar man med byggarbetena. 
1971 Första hyresgästerna flyttar in.  
1972 Nya Öxnegården klar.  
1973 Oxhagsskolan och en  
 Konsumbarack.  
1974  Första etappen – den norra   
 delen av området – färdig.  
1975 Andra etappen börjar byggas.  
1976 Snövinter ställer till problem.  
 Centrum invigs med bland   
 annat ICA och Konsum.  
1977 Fritidsgården Forum öppnar.  
1978 Vårdcentralen klar.  
1980 Nu är även andra byggetappen –  
 den södra delen – färdig.  
1985 Totalrenovering av området  
 inleds. Den sista etappen som  
 renoveras på 90-talet i den   
 sydöstra delen blir inte lika   
 genomgripande som från   
 början.  
1989 Stora idrottstävlingar, med  
 ungdomar från hela Sverige på  
 Öxnehaga, genomförs under  
 flera år.  
1991 Höghus i centrum klart.  
1996 Nya busslinje 2 – den gula –  
 drar igång. Hus på Kalvhags - 
 gatan rivs när Öxnebacka för  
 äldre byggs.  
1999 Vätterhem köper området.  
2002 Första Öxnehagadagen.  
2003 Puls Arena – Sveriges första  
 »näridrottsplats« invigs av 
 regeringens Mona Sahlin.  
2006 Rapporten »Konsten att dra åt  
 samma håll« publiceras.  
 Öxnehaga – och Råslätt – prisas  
 internationellt.  
2007 Brand i Öxnehagakyrkan.  
 Fjärrvärme börjar ersätta   
 elvärmen i husen.  
2013 Öxnehagabibblan utses till  
 Sveriges bästa mångspråkiga  
 bibliotek, bland annat för de  
 populära »familjesöndagar«  
 man startat.  
2020 Nya husen Vätterhöjden börjar  
 byggas med både hyreslägen- 
 heter och bostadsrätter. 

Källor:  
Vår hembygd 2007 (Huskvarna hembygdsförening 2008). 
Vätterhem 75 – hem för livet under trekvarts sekel (Vätterhem 2017).  
Jönköpings kommuns historia – de första 35 åren (Historiska media 2007). 
Öxnehagas och Bondbergets historia (Roger L Svensson 2018).  
Material från Öxnehaga bibliotek.
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LOKALNYTT

Ali vill göra Café Mango till

Österängens sociala mötesplats

Med ett helt nytt utbud av bland annat kycklingwraps, smoothies och 
utsökt morotskaka som några av storsäljarna hoppas Ali Rezai lyfta 
Café Mango på Österängen.  
 – Lokalen är totalrenoverad och vi har slagit ut väggen in mot den 
tidigare klädaffären. Det ger en stor och luftig lokal och en välkom-
nande disk där jag kan visa allt gott fika som vi erbjuder. 

Vi sätter oss vid ett av borden. 
Utanför fönstren börjar förmid
dagens kunder i Österängen 

centrum passera för sina ärenden. Ali 
dukar fram kaffe och morotskaka.  
 – Annars är det chaite i min special
blandning med mjölk och kardemum
ma som blivit en riktig succé. Och det 
förstår jag, det är mycket gott, intygar 
han.  
 – Det är faktiskt flera stamkunder som 
bytt sitt förmiddagskaffe mot chaite, 
skrattar Ali.  
 Han beskriver att driva eget café är en 
livsdröm som går i uppfyllelse.  
 – Jag jobbade i några år på min kusins 
café i Malmö samtidigt som jag studera
de. Sedan flyttade jag till Jönköping och 
fick jobb på Ikea. Men hela tiden har 
drömmen funnits där. Jag har jobbat 

och sparat pengar i flera år för att kunna 
göra satsningen, berättar han. 

ALLA ÅLDRAR 
Han drivs av utmaningen i att driva 
eget. Att få vara med och bidra till triv
sel på Österängen.  
 – Det är klart att det har varit extra 
tufft att komma igång nu med alla res
triktioner kring Corona. Så jag hoppas 
att vaccinationerna gör att fler vågar sig 
ut och testar att komma till mig.  
 Ambitionen är att göra caféet till en 
social mötesplats för alla åldrar och 
kulturer.  
 – På ett riktigt bra café trivs du med 
att bara slå dig ned, köpa något gott att 
äta och dricka och sedan bara prata och 
låta tiden försvinna iväg ihop med ditt 
sällskap. På ett bra café trivs alla. Så vill 

jag att det ska bli här hos mig också, 
säger han. 

GOTT SAMARBETE 
Han framhåller gärna det goda samar
betet med Vätterhem inför öppningen:  
 – Jag känner stödet och har fått stor 
hjälp med lokalen. Det känns bra att 
Vätterhem tycker det är lika viktigt med 
ett bra café på Österängen som jag gör.  
 Det börjar bli dags att öppna cafét för 
dagen. Den stora cafédisken fylls med 
matiga kycklingwraps, citronkakor, 
morotskaka och kolakakor!  
 Alla väl värda ett test.  
 Om inte annat kommer du att få en 
fantastisk trevlig pratstund med Ali.  
 – Jag älskar att prata med människor. 
Det finns alltid tid för ett samtal över en 
kopp kaffe eller te! 

. M  David S, Concret

Vad: Café Mango   
Var: Österängen centrum 

Vem: Ali Rezai, ny caféägare sedan mitten av juni.
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Äntligen APOTEK på Österängen
I oktober slår Apoteksgruppen upp portarna till sitt nya apotek på Österängen.  
 – Jag ser mycket fram emot det. Jag förstår att ett apotek här på  Österängen 
har varit efterlängtat av många. Läget här i centrum är mycket bra. Det är 
 enkelt och gratis att parkera precis utanför och upptagningsområdet är stort, 
säger Abdo Zarzour som kommer att driva apoteket. 

Mitt i flödet mellan Willys, grönsaksbutiken och Fiskboden 
håller nu den 115 kvadratmeter stora apotekslokalen på att 
färdigställas.  
 – Jag har länge haft en dröm om att driva mitt eget apotek i 
franchiseform. Jag råkade vara här i ett annat ärende och såg 
då den lediga lokalen. Av ren slump råkade Vätterhems lokal
utvecklare vara på plats där och då och vi tog ett inledande 
snack direkt. På den vägen är det, skrattar Abdo.  
 Hans apotekarbana går tillbaka till en examen från Molda
vien. Sedan jobbade han många år i egen apoteksverksamhet i 
Syrien. 2014 flydde han till Sverige och Falun.  
 – Där väntade extrajobb på apotek, men också som tolk 
i integrationsarbete, undervisa SO till nyanlända och driva 
en ideell förening som hjälpte utrikesfödda kvinnor med 
körkorts teori. Jag bestämde mig tidigt för att läsa in svensk 

apotekarlicens också. Det var intensivt plugg i Uppsala, men 
sedan den väl varit klar har jag jobbat fullt ut som apo tekare. 
Det är i den rollen jag trivs bäst. 

UTVECKLA CENTRUM 
Flyttlasset till Jönköping gick för ett år sedan ungefär. Och 
tanken på sitt »eget« apotek har vuxit sig allt starkare.  
 – Jag börjar här så får vi se vad det blir mer i framtiden. För
hoppningvis går det bra så att verksamheten kan växa med fler 
anställda och kanske fler apotek. 
 Kombinationen av verksamheterna som nu samlas i Öster
ängen centrum ser Abdo som en tydlig styrka:  
 – Jag tror att vi alla kan bidra till ett bra besöksflöde och att 
utveckla Österängen centrum. Det är många som verkar positiva 
till att det just blir ett apotek i den lediga lokalen, säger han. 

I oktober öppnar Apoteks-
gruppen i Österängen centrum.  
Abdo Zarzour kommer att driva 
apoteket i franchiseform. 

Vad: Nytt apotek  
Var: Österängen centrum 

Vem: Apotekare Abdo Zarzour

»Jag har länge haft en dröm  
om att driva mitt eget apotek  

i franchiseform.«
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Fritids-
barn
besökte KOR

OCH KALVAR

från VÄTTERHEM

»På programmet stod att möta djuren, se maskinerna och testa p
å livet so

m
 bonde.«

»Vi vill på detta sätt förmedla kunskap om var maten kommer ifrån.«

»Det är viktigt att redan på ett tidigt stadium förmedla kunsk
ap

till
 morgondagens konsumenter om matens ursprung.«

F r i t i d s b a r n  f r å n  V ä t t e r  h e m  b e s ö k t e  k o r  o c h  k a l v a r

. M  David S, Concret  |  Illustration: Mats A
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från VÄTTERHEM
Det är en härligt varm sommardag. Humlorna surrar 
över blommorna i åkerskanten. Inne i ladugården på 
Tenhults naturbruksgymnasium är det full aktivitet. 
Inte bara mjölkning av gårdens kor är på gång. En 
grupp fritidsbarn från Råslätt bekantar sig ivrigt 
med de nyfödda kalvarna, klappar, känner och 
tar in.  
 – Det är jättekul. Den här kalven är 
bara någon dag gammal, säger ett av 
barnen uppspelt.  
 I en annan del av gårdsmiljön h  åller 
andra halvan av fritidsgruppen på att lära 
sig mer om spannmål och går från teori till yttersta 
praktik när de sätter igång att baka med vetemjöl. 

Vanligtvis genomför Hushållningssäll
skapet Jönköping skoldagar där barn 
får besöka en bondgård för att lära sig 
mer om de gröna näringarna. Under 
pandemin har skolan på gården varit 
mer eller mindre vilande, men nu under 
sommarlovet erbjöds en kortversion. 
Vätterhem sponsrade med transport 
och anordnade speciella tillfällen för 

förskolorna på Råslätt, Österängen och 
Öxnehaga. På programmet stod att 
möta djuren, se maskinerna och testa 
på livet som bonde.  
 – Vi vill på detta sätt förmedla 
kunskap om var maten kommer ifrån. 
Vi har flera olika stationer under våra 
ordinarie dagar och här idag har vi prio
riterat djur och spannmålskunskap, 

»Att ges den här möjligheten

att se hur livet på en bondgård

ser ut är ovärderligt.«

berättar Birgitta 
Andersson från 
Hushållningssäll
skapet.  
 – Vi jobbar brett 
med att öka förståel
sen för naturen, kom
binerat med att erbjuda 
en rolig upplevelse. 

 Forts. >>> 

»Det är viktigt att redan på ett tidigt stadium förmedla kunsk
ap
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Att ges den här möjligheten att se hur 
livet på en bondgård ser ut är ovärder
ligt, säger Stina Enghag, Hållbarhets
strateg på Vätterhem. 

DEL AV SOMMARKRAFT 
Aktiviteten var en del av Sommar
KRAFT, Vätterhems satsning där fören
ingar, organisationer och andra aktörer 
bjuds in för att skapa hållbara aktivite
ter till hyresgästerna under sommaren. 

 – Det är viktigt att redan på ett tidigt 
stadium förmedla kunskap till mor
gondagens konsumenter om matens 
ursprung och mervärden kopplat till 
den svenska matproduktionen. Detta är 
också en prioriterad åtgärd i handlings
planerna för den regionala livsmedels
strategin för Jönköpings län 2030, säger 
Christina Odén, Regionalutvecklare för 
livsmedel och gröna näringar på Region 
Jönköpings län.  

 Johan Stalin är fritidspedagog för de 
omkring 25 barnen från Råslätt som fick 
besöka gården just den här dagen:  
 – Så roligt och lärorikt. Vi har ju det 
senaste året haft svårt att göra saker 
utanför våra ordinarie lokaler så det här 
var så välkommet. En fantastisk utflykt i 
bästa möjliga väder.  
 Skratten som ekar över gårdsplanen 
bekräftar hans ord.  
 Humlorna i åkerskanten surrar mål
medvetet vidare. 
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Lyckat dialogarbete innan 
fasadrenovering på Råslätt
2018–2020 genomfördes de första fasadrenoveringarna på Råslätt. Student-
om rådet var först ut i återgången till ursprungsgestaltningen med gråa hus. 
 Successivt ska tak, fönster, färgsättning, trapphus och balkonger upprustas på 
hela  området. När det nu var dags för Tornfalksgatan 2–12 valde Vätterhem i 
 samråd med Hyresgästföreningen att bjuda in hyresgäster till dialog och möj-
lighet att rösta fram sin »favoritfasad«.  
 – Vi jobbar enligt Boverkets delaktighetstrappa och det här är ett utmärkt 
 exempel på hur hyresgästerna kan involveras och bli delaktiga i renoverings-
arbetet. Engagemanget har varit stort, säger Gabriella Sjöberg, boendeutvecklare 
på Hyres gästföreningen.

För att bjuda in till dialog om fasadreno
veringen skapades en utställning utanför 
husen. Tre olika färgsättningar och de 
olika materialvalen fanns för att se och 
känna på. Utställningen bemannades 
med personal från Vätterhem och för
troendevalda från Hyresgästföreningen.  
 – Hyresgästerna i de aktuella fastig
heterna har uppmanats att välja vilket 
förslag de föredrar och vi har varit på 
plats för att svara på frågor, berättar 
Gabriella. 

MÅNGA NYFIKNA 
Även ett brev med information, val av 
utformning och brev för underskrift på 
en hyreshöjning har gått ut till hyres
gästerna.  

 – I samband med renoveringar upp
står alltid frågor. Det kan vara alltifrån 
praktiska saker till vilka tidsramar som 
gäller. Dessa har kunnat fångas upp 
på ett väldigt bra sätt vid samtalen i  
utställningen, säger Gabriella som också 
märker en ytterligare fördel:  
 – Hyresgäster från andra gårdar på 
Råslätt har varit väldigt nyfikna och 
kommit och pratat med oss. På så sätt 
har vi kunnat nå ut med information 
om de framtida renoveringarna också. 

UTVECKLAT BOENDEINFLYTANDE 
Maria CarelliMartinsson, integrations
strateg på Vätterhems hållbarhets
avdelning håller med om de positiva 
erfarenheterna från arbetssättet:  

 – Ur Vätterhems perspektiv har det 
fungerat väldigt bra. Vi vill ständigt vara 
med och utveckla boendeinflytande 
och jag tror både vi och Hyresgästfören
ingen fått många nya idéer och uppslag 
när vi arbetat gemensamt med den här 
frågan. Det är bra att ha representan
ter från hyresgästerna med sig när vi 
genomför den här typen av omfattande 
renoveringar. Att få lyssna till frågeställ
ningar som hyresgästerna har ger ju nya 
perspektiv på vad som är viktigt i en 
renoveringsprocess.  
 Fasadförslaget Mylla fick flest röster 
av hyresgästerna och arbetet på Torn
falksgatan kommer att inledas under 
hösten.

. David S, Concret  M  Vätterhem



14

Hans ansikte skiner upp. Med en stor och ivrig rörelse vinkar han till per-
sonen på andra sidan av Råslätts torg. Han är på väg mot SommarKRAFT-
boden och på den korta vägen dit är det flera hyresgäster som stannar 
 honom, gratulerar och ger något tips på vägen.  
 – Det känns såklart bra att vara förankrad både bland medarbetare och 
hyresgäster. Mina tidigare roller i bolaget har lärt mig mycket. Kanske 
framförallt att jag har Vätterhem i mitt hjärta, säger Raymond Paska, från 
1 augusti Vätterhems vd.

Jag har Vätterhem i mitt hjärta
. David S   M  Mats A, Concret

JAG HAR VÄTTERHEM I MITT HJÄRTA
V

i slår oss ner på de måla
de sittbänkarna strax 
intill Kepsen på Råslätt. 
Under hela intervjun 
passerar flera medar
betare och ännu flera 

hyresgäster. Raymond har tid för alla.  
 – Engagemanget som finns både 
bland hyresgäster och medarbetare är 
ju helt avgörande för vår verksamhet. 
Klart jag vill lyssna på vad alla har att 
säga, skrattar Raymond.  
 2013 anställdes han som personal 
och marknadschef.  
 –Verkligen en udda och bred arbets
roll. Men det var just denna mix av 
marknadserfarenhet och personalansvar 
från bland annat tidigare vdroller som 
gjorde att jag fick det jobbet. Jag gjorde 
direkt klart att jag inte kunde något om 
fastigheter, men de andra erfarenheter
na vägde tyngre, berättar han. 

KONTINUITETEN FÖRST 
2015 ändrades hans titel och arbets
innehåll till marknads och uthyrnings
chef.  
 – Jag tror det är en stor fördel att jag 
har fått jobba så nära hyresgästerna. 
Jag har fått insyn i hur hyresgästernas 
verklighet ser ut. Varken jag eller orga
nisationen behöver någon introduktion 
utan vi kan gå igång och jobba direkt, 
säger han.  
 Vad kommer du att fokusera?  
 – Efter våren när vi har många nya på 
viktiga positioner prioriterar vi konti
nuitet under hösten. Jag ser också fram 
emot att försöka kombinera hyresgäst
fokus med en fortsatt hög utvecklings
vilja. Jag har förmånen att ta över ett 
bolag med hyresgästnöjdhet i absolut 
mästarklass och medarbetarnöjdhet på 
liknande nivå. Så det handlar mer om 
finjusteringar än stora förändringar. 

EN MINDRE KOMMUN – VARJE DAG … 
Vad är gott ledarskap? 
 – Lev som du lär. Föregå alltid med 
gott exempel. Vårda och förstärk det 
goda arbetet. 
 Du har ju fått chansen att »träna« 
lite som tillförordnad vd under några 
månader. Tankar efter det?  
 – Det är påtagligt att Vätterhem är en 
del av något större, av en koncern, av 
Jönköpings kommun. Med alla styrkor 
som det innebär för att samordna och 
samverka för att driva viktiga frågor.  
 Hur skulle du beskriva ditt jobb för 
någon som aldrig hört talas om Vätter
hem?  
 – »Hem för livet« sammanfattar 
 Vätterhem så bra. Och att jag jobbar 
med det mest komplexa som du kan 
jobba med – människors hem. Inget 
annat som jag har jobbat med kom
mer ens i närheten. Vi har snart 9 000 
bo städer. 17 000 människor bor i en 
Vätterhemlägenhet. Alltså motsvarande 
en mindre svensk kommun som vi tar 
hand om varje dag med våra duktiga 
medarbetare. Visst är det en häftig tanke 
och härlig utmaning!  
 Fördubblade byggpriser i nyproduk
tioner de senaste tio åren. Segregation 
och område på den »utsatta listan«. 
Raymond förnekar inte att det finns 
utmaningar för Vätterhem.  
 – En vd har inte svar på allt. Men en 
bra vd förmår låsa upp den energi och 
kraft som finns i organisationen för att 
hitta svaren. Jag är väldigt trygg i den 
erfarenhet och kunskap som finns inom 
våra olika avdelningar. Ena gången är 
det byggteamet som har en lösning, 
nästa hållbarbarhetsteamet och så 
 vidare. Men just den där komplexiteten 
har du ju i just de där utmaningarna,  
å ena sidan hårda värden som ekonomi, 
materialval, byggnation och planering. 
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JAG HAR VÄTTERHEM I MITT HJÄRTA

»Raymonds personlighet, 
bakgrund och erfarenhet, 
tillsammans med Vätter
hems mycket kompeten
ta personal, borgar för en 
kort startsträcka in i det 
förändringsarbete som nu 
ska inledas för att ytter
ligare stärka Vätterhems 
strategiska betydelse för 
kommunkoncernen  
av seende att främja  
bostadsförsörjningen i 
Jön köpings kommun.«
Andreas Persson Ordförande Vätterhem.

Å andra sidan mjuka värden som trygg
hetsskapande åtgärder, integration, 
sysselsättning och utbildning, samver
kan med samhällets aktörer. Allt precis 
lika viktigt för en organisation som 
Vätterhem. 

MOTORCYKEL OCH DYKNING 
Till våren är det sedan en pigg 80åring 
som ska firas. Hur går planerna där?  
 – Efter de senaste åren med inställda 
områdesdagar känns det som om vi alla 
vill fira. När Vätterhem blir 80 ska det 
såklart firas. Det är inte i detalj planerat. 
Men fest är givet och en överrasknings
present till hyresgästerna känns också 
klart. Det blir ett alldeles särdeles festligt 
år 2022! 
 Avslutningsvis; vad gör Vätterhems 
nye vd för att koppla av och hitta ny 
energi?  
 – Batterierna laddas bäst tillsammans 
med familjen. Vi gillar att resa så det har 
vi verkligen saknat under pandemin. 
Inte minst att uppleva olika matkul
turer, gatumaten i olika länder. Sedan 
gillar jag att åka motorcykel. På med 
hjälmen, inte grubbla på något – bara 
vara där och då. Favoritrundan är vägen 
mellan Habo och Tidaholm. Den har 
många fina svängar och jag kan verk
ligen njuta av landskapet.  
 Och bli inte förvånad om du får se 
honom dyka upp i ett oväntat samman
hang.  
 – Haha, ja så kan det bli. Dykning 
har varit ett stort intresse i många år. 
Gärna på västkusten eller på någon resa 
till sydligare breddgrader när det blir 
möjligt igen.
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AKTUELLT

DU HAR VÄL INTE MISSAT 
PODDEN Mellan Himmel  
och vårt Område?
Sju avsnitt och ett antal bonusavsnitt från 
SommarKRAFT finns nu för lyssning på Spotify, 
Acast och Itunes. De fyra Liveavsnitten som 
spelades in i sommar släpps från 15 september. 
 Följ också @mellanhimmelovartomrade på 
Insta! 

HÅLLBART tillsammans!
– Vi på Vätterhem vill möta de globala utma
ningarna genom att ta ansvar lokalt. Vi ska 
aktivt vara med och skapa hållbara stadsdelar 
och bidra till ett attraktivt Jönköping. Tillsam
mans med våra hyresgäster kan vi göra mycket, 
säger Hanna Törnqvist, hållbarhetschef på 
Vätterhem. I en för året ny hållbarhetsplan har 
bland annat följande effektområden identi
fierats; dessa kommer regelbundet 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 materialströmmar 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 nyproduktionsprojekt. 
 Klimatanpassning. Våra bostadsområden 
ska vara klimatanpassade.  
 Transporter. Vi vill minska påverkbara resor 
med motorfordon.  
 Attraktiva & trygga stadsdelar. Våra 
hyresgäster ska uppleva trygghet i sitt 
 bostadsområde.  
 Stadsdelssamarbeten. Varje stadsdel har ett 
ungdomsråd. För att fördela stöd till förenings
livet använder vi tydliga kriterier så att stads
delarna får en mångfald av aktiviteter. 

Aktuellt, notiser
Boka Din Rätt!  
med Lejla & Tom
Din Rätt är 15 minuters kostnadsfri 
 juridisk rådgivning i stadsdelarna 
Råslätt, Österängen och Öxnehaga.  
 Nu startar de två nyutexaminerade 
juriststudenterna Lejla Radoja och Tom 
Schulz upp med en dag i månaden på 
respektive område.  Höstens träffar 
planeras i dagsläget vara dropin tider.  
 Se vatterhem.se för aktuella tider  
och dagar under »På gång i din 
 stadsdel«.

Snabbare inkluderad studentsurf
Från och med 1 juni får alla studenter i Vätterhems studentlägenheter fiber
uppkoppling med 30 mb/s, dvs tredubblad hastighet jämfört med tidigare. 
Allt är inkluderat i hyran och du behöver bara koppla in nätverkskabeln och 
köra! (För trådlöst nätverk i lägenhet får man själv bekosta en trådlös router.) 
Vill du som student uppgradera till  
100 mb/s kostar det 100 kr/mån.
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Vinnare av Kundkristallen 2021
Inget annat bostadsbolag hade fler nomineringar när den rikstäckande 
hyresgästundersökningen genomfördes. Vätterhem blev år 2021 nomi
nerad i tre av fyra klasser; Högsta Serviceindex, Högsta Profil och Bästa 
Nyproduktion.  
 
Resultatet:  
• Bästa Nyproduktion – vinst! 
• Högsta Serviceindex – topp 3  
• Högsta Profil – topp 3
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ÖXNEHAGA

• 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

• Hissrenovering på Lovisagatan 23 D-E-F. 
• Byte av porttelefoner Ståltorpsgatan 13-19, 
 Kristinedalsgatan 14 samt Halle Persgatan 2-4. 
• Plåtinklädnad burspråk fasad Tullportsgatan 2. 
• Byte av värmeväxlare och inkommande vatten  
 Borgmästargränd.  
• Utvändig målning mot gården Borgmästargränd. 
• Reparation av putsfasad parkeringsgarage mot  
 västra Holmgatan 8. 
• Fönsterbyte på Östra Storgatan 162 A-B. 
• Porttelefon Östra Storgatan 162 A-B. 
• Hissrenovering Lillgatan 23 C & E. 
• Skärmtak Klockgjutargatan 5 A-D. 
• Plåtinklädnad skorstenar fastigheten Finland. 
• Ombyggnad tvättstuga Lillgatan 235.

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.

Öxnegårdens dag 19 september
Söndagen den 19 september är du välkommen till Öxnegården och Bond
berget för att fira Öxnegårdsdagen. På plats finns bland annat Biosfärområde 
Östra Vätterbranterna, Friluftsfrämjandet, Hyresgästföreningen, Vätterhem, 
Bågskytteföreningen, Stadsdelsutvecklingsprojektet Öxnehaga och Kultur 
och Fritidsförvaltningen. Aktiviteter för alla åldrar och det kommer att erbju
das alltifrån musikunderhållning och tipspromenad till olika provapåaktivi
teter. Säkert en och annan överraskning också.  
 Och apropå Öxnegården, redan 11 september händer det spännande 
saker. Då är det Vandringens dag med ledarledd vandring i mindre grupper. 
Temat för vandringen är allemansrätt och är en del av projektet Luften är fri – 
Frilufts livets år 2021. Utmed vandringen kommer det att bjudas på fika! 

Åsa Karlsson tar över som
chef Förvaltning och Teknik
Hon är ett välkänt Vätterhemsansikte 
genom sin roll som Förvaltningschef i 
City. Från och med 1 september är Åsa 
Karlsson chef Förvaltning och Teknik 
på Vätterhem. 

Åsa har en gedigen utbildningsbak
grund och kompetens inom bygg och 
fastigheter, erfarenhet av processarbete 
och processutveckling samt en mång
årig erfarenhet inom ledarskap. Detta 
tillsammans med ett stort engagemang 
för hyresgäst och medarbetarnöjdhet 
gjorde att en enig rekryteringsgrupp 
hade Åsa som tydligt förstahandsval i 
det mycket stora ansökningsmaterialet.   
 I nästa nummer kan du läsa en längre 
intervju med Åsa och vilka arbetsupp
gifter som nu väntar.
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Vätterhems hyresgästers barn erbjuds 30 
procent rabatt av åkavgiften vid anmälan till 
skridskoskola som arrangeras av Jönköpings 

skridskoklubb. Antalet platser är begränsat.  
      Vid anmälan; ange ditt kundnummer 
hos Vätterhem för att ta del av erbju
dandet.  
 Anmälan sker via Jönköpings  
Skridskoklubbs hemsida  
www.skatejonkoping.com (du hittar 

anmälningsformuläret under menyn 
»Välkommen till Skridskoskolan!«).

Rabatt på vinterns 
skridskoskola! 
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För att upprätthålla den höga servicen och underhålla de grönskande stadsdelarna 
under semesterperioden tar Vätterhem hjälp av närmare 130 sommarjobbare och 
AMA-ungdomar. Nära 500 ansökningar inkom i våras och Vi i Vätterhem har träffat 
Alice, Emma och Lucas, tre av dem som fick en plats i Sommarjobbsteamet.

             Viktiga insatser från Sommarjobbare Alice, Emma och Lucas: »Ser till att allting är f nt«

. M  David S, Concret

D
et är vibrerande varmt. 
På Vätterstranden trängs 
sommarlediga Jönkö
pingsbor. Från sin plats 
med ogräsrensning i ett 

trädgårdsland på innergården på Fabri
ken, Spinnerigatan på Lilje holmen, har 
Alice Kronström bara några meter till 
strandlivet.  
 – Men jag trivs bra här på andra sidan 
staketet. Det är ett omväxlande jobb 
som uppskattas mycket av hyresgäster
na, säger hon.  
 Till vardags pluggar hon till lärare i 
Göteborg.  

 – Jag jobbade här förra sommaren 
också och längtade tillbaka när det bör
jade närma sig sommaren. Det känns 
kul att få chansen igen, säger hon.  
 Innergården med 
pergola, utegym 
och grönsaksod
ling är i sin prakt.  
 – Jag varierar 
utejobb här med trapp
städning och fix inne i 
fastigheten, säger hon 
och hämtar en vatten
kanna.  
 Den varma sommardagen 
kräver sin bevattning. 

VARIERAT OCH FLEXIBELT 
Bara någon kilometer bort, på Slotts
gatan, ansvarar Emma Svensk för sköt
seln av några av Vätterhems cityfastig

heter. Även här står bevattning på 
schemat.  

    – Min jobbperiod började 
med att jag fick ansvara för 
nyplantering av blommor 
i urnor och rabatter. Så jag 

känner lite extra ansvar för 
att det ska bli fint, säger hon.  

     Även Emma är 
erfaren sommar
jobbare och gör sin 

tredje sommar på 
Vätterhem.  
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                    E
mma Svensk fi ck uppgift att nyplantera urnor och rabatter under sin första vecka. Blommorna måste såklart skötas med bevattning efter det. 

Lucas Gustafsson fixar med 
avfallskärlen vid fastigheterna på 
Västra Holmgatan på Kålgården. 
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Alice Kronström ser till att den 
vackra innergården på Lilje-

holmen är i fin sommar-
prakt för alla Vätter-

hems hyresgäster 
på Fabriken.

             Viktiga insatser från Sommarjobbare Alice, Emma och Lucas: »Ser till att allting är f nt«

 – Det passar perfekt eftersom mitt 
ordinarie jobb inte kan erbjuda jobb 
över sommaren, säger hon.  
 Flexibiliteten och möjligheten att 
 styra arbetsdagen är bäst med jobbet 
enligt Emma.  
 – Är det regn tar jag trappstädning 
och inomhussysslor. Fint väder så kan 
det bli gräsklippning och fix av ute
miljöerna kring fastigheterna. Utgångs
punkten för jobbet är att se till att 
allting är fint för hyresgästerna, säger 
hon. 

GODA REFERENSER 
En kort cykeltur till och sista stoppet 
hos Lucas Gustafsson på Kålgården. 
Han hoppas på jobb och vidare utbild
ning som jazzgitarrist i framtiden. I 
väntan på det passar sommarjobb hos 
Vätterhem perfekt.  

 – Just idag har vi soptömning. Så jag 
har flyttat ut avfallskärlen i morse och 
nu är de tömda och ska in i miljöhusen 
igen. Annars idag har jag städat trapp
hus och så kanske det blir lite gräsklipp
ning också innan dagen är slut, säger 
han.  
 För många är sommarjobbet hos 
Vätter hem det första steget mot arbets
livet.  
 – Det är även en utmärkt plantskola 
för Vätterhem då många återkommer 
som sommarjobbare eller i nya roller 
inom företaget. Och alla får med sig en 
fin referens inför kommande jobbsök
ningar, säger Rebecka Källner, HRchef 
på Vätterhem.

»Utgångspunkten för jobbet 
är att se till att allting är fint 
för hyresgästerna.«

               
                  

                    E
mma Svensk fi ck uppgift att nyplantera urnor och rabatter under sin första vecka. Blommorna måste såklart skötas med bevattning efter det. 

Feriepraktikanter 
   BYGGDE FÖRRÅD 
      TILL FÖRSKOLA

2019 var det Backyard. 2020 scenen på 
Backyard. I år är det ett förråd på Kalvhagens 
förskola som byggs när Vätterhem sysselsätter 
12 ungdomar på Öxnehaga under tre veckors 
feriepraktik.  
    – Ett perfekt tillfälle att både erbjuda 
ungdomarna jobb och en viktig erfarenhet 
samtidigt som vi bygger något som behövs på 
riktigt på Öxnehaga, säger Maths Carlgren på 
Vätterhem.  
   För hjälp med snickeriarbetet har Skanska 
bidragit. Några av Vätterhems målare har 
också haft en pensel eller två med i byggna
tionen.  
 – Det passade extra bra eftersom vi 

även målar om fasaden på hela skolan 
nu under sommaren, berättar Maths.

. David S, Concret   M  Vätterhem
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Den nya porten till Råslätt 
Nu är både Resecentrum och Vårdcentrum igång på riktigt. Sedan i 
juni går inga bussar längre ner i garaget utan all trafik är samlad på 
torget framför Råslätts centrum. I mitten av augusti flyttade sedan 
Folktandvården och Vårdcentralen in i sina helt nya lokaler.

RÅSLÄTTS RESECENTRUM 
• Laddningspantografer för de numera eldrivna stomlinjerna 1, 3 och nya stomlinje 4. 
•  Ökad turtäthet. 
•  Viktig knutpunkt i kollektivtrafiken. 
•  Nya blomsterarrangemang och gångstråk. 
•  Öppna och ljusa väderskydd. 
•  Parkeringsplatser flyttas till garaget under Råslätts centrum. 

RÅSLÄTTS VÅRDCENTRUM 
• Totalt 5 600 kvadratmeter fördelat på fyra våningar. 
• I byggnaden samlas Vårdcentral, Folktandvård, barn- och kvinnohälsovård, öppen förskola,  
 klinisk utbildningsmottagning (första i Sverige med inriktning mot primärvård). 
• Solceller på taket minskar beroende av andra energislag. 
• Hållbarhet har varit vägledande i utformningen. Allas rätt till lika behandling och att olika bakgrund,  
 färdigheter och livserfarenheter berikar och inspirerar tar sig uttryck i byggnaden och dess utformning,  
 inredning och utsmyckning.  
• Cykelparkeringar finns i anslutning till byggnaden och en yta för uteaktiviteter har byggts bakom huset  
 som välkomnar såväl patienter, besökare, boende och medarbetare.
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Vilken SommarKRAFT!

. David S, Concret   M  David S & Vätterhem

Det är en av SommarKRAFTS sista dagar. Från början av juni till slutet av augusti har 
 bodarna på Österängen, Öxnehaga och Råslätt varit öppna med aktiviteter varje vardag. 
Dags att sammanfatta en händelse-
rik sommar. Vi inleder lite stillsamt i 
varsin solstol på Österängen. Det är 
förmiddag och projektsamordnare 
Ismail Abdullahi har precis öpp-
nat dörren till boden. Dona Hariri, 
som varit projektledare kommer 
förbi.  
 – Mötet med människorna 
kommer vara mitt starkas-
te minne. Inte någon speci fik 
händelse eller så utan mer 
glädjen när man hälsar  någon 
med ett glatt »hej« och »hur är 
 läget?«. Känslan att något en-
kelt kan göra väldigt stor skillnad, 
 säger Ismail.

Dona Hariri och Ismail Abdullahi utanför 
boden på Österängen. »Så här lugnt är det 
bara på morgonen innan allt drar igång«, 
skrattar de.

SOMMARKRAFT FAKTA 
SommarKRAFT är ett initiativ från Vätter-
hem som genomfördes första gången 
sommaren 2020 när det stod klart att 
många till följd av pandemin skulle spen-
dera sommaren och semestern hemma. 
I nätverk med olika aktörer samordnas 
aktiviteter för alla åldrar med Sommar-
KRAFT-bodarna på Råslätt, Österängen 
och Öxnehaga som viktiga mötespunkter. 
SommarKRAFT ska erbjuda en fast punkt 
med en dedikerad person där boden är 
öppen alla vardagar under sommaren. I år 
har bodarna bemannats av projektsamord-
narna Jennie Honkanen, Faadumo Ahmed 
och Ismail Abdullahi. Dona Hariri har varit 
övergripande projektledare.

Forts >>>
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– Social mobilisering har varit centralt för årets 
arbete. Att kollektivt skapa samhällsförändring. Vi 
vill ju att arrangörer, aktörer och hyresgäster ska 
fortsätta engagera sig i aktiviteter, föreningar 
med mera även när vi nu stänger bodarna för 
sommaren. Det är långsiktigheten i aktivite
ter för alla åldrar som vi ser som viktigast, 
säger Dona Hariri.  
    Barn och ungdomar är navet för 
Sommar KRAFT. 
    – De har verkligen tagit konceptet 
till sig. Samtidigt har vi varit noga i år 
att jobba tydligt mot olika målgrup
per. Vi har till exempel initierat  
mentorskapsprogrammet där unga 
matchas med yrkesverksamma. I år 
till exempel polis, läkare, arkitekt 
och officer. Vi har varit en del i att 
föreningen »Pappalivet är enkelt« 
tillsammans med Hyresgästför
eningen skapat pappaträffar 
med fokus på föräldraskap. 
Vi har fått igång aktiviteter 
för kvinnligt företagande och 
entreprenörskap och vi har 
lyckats vara en del i att skapa 
aktiviteter för pensionärer.  
     – Det var riktigt kul när vi 
kallade till vår första Bingo här 
på Österängen och det direkt 
kom 20 personer. Jag har aldrig 
varit bingoutropare innan. Ett 
fint minne som jag kommer ha 
med mig. Glädjen över aktivite
ten, säger Ismail. 

FYLLD AV KÄRLEK 
Som övergripande projektledare 
har Dona Hariri i år verkligen lyck
ats få ett helikopterperspektiv på 
SommarKRAFT:  
     – Vi har så gott vi kunnat sett till 
att när vi stänger här ska engagemang
et finna kvar. För engagemanget är stort 
och växande. Låt det leva vidare nu. Ta 
kraften vidare, säger hon med eftertryck 
och betonar också utvecklingspotential:  
     – Vi behöver komma bort från att jobba 
var för sig och samverka mer effektivt mel

lan de olika områdena. Där finns mer kraft 
att hämta. Ungdomarna rör sig gärna över 

områdesgränserna – då måste aktörerna göra 
det också.  

1. Pizzaparty arrangerat av Hand till Hand på Råslätt.  
2. Jennie Honkanen får flexibelt ändra i dagens program när det 

visar sig att några nya punkter tillkommer …  
… bland annat blir hennes hår eftertraktat för att lära sig fläta. 

3. Skaparaktivitet i Barnens Popup-park på Råslätt. 
4. Bingopremiär för alla över 50 år på Österängen.  

5. Träff för pappor genom föreningen »Pappalivet är Enkelt«.  
6. Liveinspelning av podden »Mellan himmel & Vårt område«. 

7. Pärlor och hennatatueringar på Öxnehaga.  
8. Faadumo Ahmed i boden på Öxnehaga har älskat alla möten och samtal 

som hon har haft med besökarna i boden.  
9. Bubblande lycka på Öxnehaga.  
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Vad tar du med dig för minnen av SommarKRAFT 2021? 
     – Allt du får tillbaka av att vara i bodarna. Möten, samtal, skratt. 
Uppskattningen. Tacksamheten. Jag är helt fylld av kärlek, säger Dona.  

     – Nu kanske det är lugnt vid boden, men kom tillbaka i 
eftermiddag; då blir det hoppborg och såpbubblor, säger Ismail 
precis när jag ska gå. 

DIREKT VÄLKOMMEN 
Vidare upp mot Öxnehagas höjder. Där befinner sig idag 
Faadumo Ahmed i boden. På gräsytan har Österängens 
konsthall skaparverkstad, vid boden står fackförbundet 
Kommunal och informerar om sin verksamhet, »Hjälp 
med digitala verktyg för äldre« pågår inne i samlings
lokalen. Fritidsgården Forum håller på att lyfta ut ett av 
pingisborden för lite turnering.  
     – Jo, men nu när du säger det, det händer en hel del 
här idag också, skrattar Faadumo.  
     – Dessutom har vi en grupp som åker ner och 
fiskar vid Oset nu under eftermiddagen, berättar hon 
samtidigt som hon tar plats bakom datorn i boden 
för att få klart med några kontakter till en aktivitet 
senare i veckan. 
    – Jag är så tacksam för alla människor jag har 
fått möta den här sommaren. Samtalen som tagit 
mig in i sådana känslostormar. Jag har blivit så väl 
mottagen på alla områden och verkligen känt mig 
som hemma. Att få se vilka eldsjälar och härliga 
människor som finns här ger mig en stark tro på 
framtiden. Där kan vi verkligen snacka om kraft, 
SommarKRAFT! säger hon. 

LOCKANDE PIZZAPARTY!  
Jag kan inte låta bli att åka förbi Österängen igen 
och se om den action som Ismail utlovat infriats. 
Jo, tack. Såpbubblor och hoppborg gör jobbet. 
Skratten ekar över Österängen.  
    Vidare mot Råslätt. Projektsamordnare 
Jennie Honkanen har precis varit och lämnat 
lite information om kommande aktivite
ter riktade till de lite äldre vid kyrkans 
våffelkafé.  
    – Olika målgrupper kräver olika kom
munikationskanaler, skrattar hon.  
    Så fort hon öppnar dörren till boden 
igen är det full aktivitet. Någon ber 
om ett glas vatten, någon annan vill 
veta om det är ok att vara i idrotts
hallen. Jennie servar alla och ham
nar till slut på trappan som hårmo
dell när ett gäng blivande frisörer (?) 
testar att fläta hennes hår.  
    – Det är svårt att sätta fingret på 
någon speciell händelse om jag ska 
sammanfatta sommaren – det är 
bredden, variationen och det härliga 
i att det blir vad människorna gör 
SommarKRAFT till som är det bestå
ende intrycket, säger hon.  
    Khadra Abyan från föreningen 
Hand till Hand vinkar på långt håll. 
Med en hel kundvagn fylld med  
pizzor till alla som vill. Och det är 
många som vill. En lång kö slingrar 
sig från boden till Kepsen. Jennie får 
med nyfixad fläta snabbt anta rollen 
som pizzavakt och administrera kön.      
     – Variationen under en helt vanlig 
SommarKRAFTdag är som sagt stor. 
Men se på glädjen och gemenskapen, 
säger hon. 
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Förskolorna på Strandängen
SER FRAM EMOT NYA LOKALER

N
När byggnationen av nya kvarter och vägar på Strandängen nu 
jobbar sig norrut befinner sig de två förskolorna på området; 
Montessori och KULingen bokstavligen mitt i byggtrafiken.  

– Det fungerar bra. Och barnen älskar det. De tar med sig vad
de sett i form av maskiner och byggnation till sin egen lek inne 
på förskolan, berättar Linda Währborg, rektor på Strandängens 
Montessori.  

– Och vi har ju något verkligen positivt att se fram emot
 bortom byggdammet – helt nya lokaler, säger Förskolan 
 KULingens rektor Lisa Andersson och biträdande rektor 
Annika Thunström. 

I antal meter är det inte någon långväga 
flytt som väntar de båda förskolorna. 
När vi står på KULingens utemiljö så 
är flytten bara ett par hundra meter 
norrut.  

– Där på andra sidan trädringen, med 
fin utsikt över fältet ner mot Vättern.
Det kommer att bli så fint, säger Annika 
Thunström.  
 Projektering för den nya förskole
byggnaden pågår just nu. Går allt som 
planerat är det byggstart redan i höst 
och helt klart 2022–2023.  

– Vi har verkligen fått vara delaktiga 
i att påverka utformningen. Vätterhem 
har varit generösa i dialogen och det 
känns såklart bra att vi får tycka till. 
Bland annat fick vi påverka att försla
get om två våningar ändrades till en 
våning, berättar Lisa Andersson. 

DELAR VISSA YTOR 
En stor nyhet är att Montessori och 
KULingen kommer att dela vissa ytor 
av de nya lokalerna. Montessori i en 
»flygel« på byggnaden och KULingen i 

den andra. Mitt emellan gemensamma 
ytor som till exempel kök, ateljé och 
verkstad.  

– Det finns så många uppenbara 
fördelar. Med den här lösningen kan vi 
fortsätta erbjuda de små och familjära 
avdelningarnas styrkor samtidigt som vi 
kan dra nytta av varandra i de gemen
samma delarna, säger Linda Währborg.  

– Det ska bli så spännande att vi ska 
vara i samma byggnad och utveckla 
samspelet mellan oss. Vi kan dela och 
samverka om till exempel sommaröp
pet, städ, kök, vikariepool och adminis
trativa delar, säger Annika Thunström.  

– Och helt nya möjligheter för utbyte 
och reflektion. Både mellan personal 
och barngrupperna.  
 Det går inte att ta miste på trions 
entusiasm för nybyggnationen:  

– Nya lokaler, helt anpassade för verk
samheten och som vi har fått vara med 
och påverka. Dessutom med de unika 
utemiljöerna som redan idag är en av 
våra största fördelar. Visst låter det bra, 
säger Linda Währborg.

. M  David S, Concret
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Förskolorna på Strandängen
SER FRAM EMOT NYA LOKALER

Lisa Andersson och Annika Thunström från 
Förskolan KULingen och Linda Wähborg 
som är rektor för Strandängens Montessori. 
(Bilden är ett montage)

FÖRSKOLAN KULINGEN 
1985 startade Lisa Andersson och Annika Thunström KULingen som 
kommunens första, privata fristående förskola. 1995 flyttade verksamheten 
till nuvarande lokaler på Strandängen. Totalt jobbar 9 anställda i verksam-
heten som består av 27 barn i åldrarna 1–6 år. Förskolan inspireras av 
Reggio Emilia-pedagogiken och tror på det kompetenta barnet. Att använda 
alla sinnen i KULig lek är första steget i det livslånga lärandet.   
> Webbtipset: www.kulingen.nu

STRANDÄNGENS MONTESSORI 
Strandängens Montessoriförskola är en privat förskola och drivs som ett 
föräldrakooperativ sedan 1994. Förskolan har två avdelningar, 1–3 år och 
4–6 år med totalt ca 35 barn och 11 medarbetare. Förskolan har sin peda-
gogiska utgångspunkt i att skapa lärandemiljöer där barnen stimuleras att 
utforska och bli självständiga.   
> Webbtipset: www.montessori.nu 

»Nya lokaler, helt an
passade för verksamheten
och som vi har fått vara
med och påverka.«
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»PAKETERA, FORMULERA, PUBLICERA«

Var dags Vätterhem. Del 16 – Kommunikatörerna
Följ med bakom kulisserna med Vätterhems  
personal i deras arbete för att skapa Hem för livet. 

Var dags Vätterhem – Kommunikatörerna

Ett pressmeddelande om ny vd, en affisch till en trappuppgång, förberedelser inför 
 poddinspelning, några inlägg på sociala medier. Vardagen för Vätterhems kommunika-
törer Elin Richardson och Viktoria Uyanik och marknadsassistent  Alicia Söderberg är 
minst sagt varierad.  
 – Vi är många som kommunicerar på Vätterhem, inte minst våra fantastiska bovärdar 
som hela dagarna rör sig bland våra hyresgäster. Vi är en stödfunktion till alla avdelning-
ar så mycket av jobbet är oftast redan gjort. Vi behöver »bara« paketera, formulera och 
 publicera, säger Elin Richardson. 

– Idag ska jag bland annat publicera 
senaste krisledningsprotokollet på vårt 
intranät. Sedan några mindre justering
ar på en affisch om sortering. Ett möte 
med vår byggprojektledare väntar sedan 
under förmiddagen där vi ska planera 
en visionsbroschyr för Strandängen. 
Och visst var det ett upphandlings
möte om vårt nya Intranät också? säger 
Viktoria. 
 Och då har vi bara kommit till lunch? 
 – Ja precis. I eftermiddag har jag ett 
»kommunikationsråd« med Elin och 
Alicia där vi planerar upp veckans 
insatser och jag hoppas avsluta dagen 
i SommarKRAFTboden på Österängen 
för att träffa hyresgäster och marknads
föra vår podd. 

VARUMÄRKET VÄTTERHEM 
Just variationen framhåller de tre som 
jobbets största fördel: 
 – Ingen dag är den andra lik. Det är 
både ett socialt och kreativt jobb. Vi 
jobbar nära många andra i organisa
tionen, vilket gör att vi har en bra 
överblick och det ger en bra känsla för 
varumärket Vätterhem, säger Viktoria.  
 – Det är tack vare engagemanget 
hos medarbetare och hyresgäster som 
kommunikationsbehovet finns. När 
jag sökte jobbet hos Vätterhem trodde 
jag att det handlade om att hyra ut 
 bostäder, men det är mycket mer än så, 
säger Elin.  
 – Det blir många perspektiv som kan 
bidra för att nå ut till alla våra hyres
gäster. Jag som fortfarande pluggar till 

marknadsassistent vid sidan av har stor 
nytta av att jobba i team med Viktoria 
och Elin. De får agera mentorer i min 
utveckling inom kommunikation och 
marknad, säger Alicia. 

82 PROCENT LÄSER TIDNINGEN! 
Nyligen genomförde teamet en under
sökning bland 500 hyresgäster för att få 
ett kvitto på vilka kommunikationsin
satser som verkligen når fram.  
 – Där kan vi se att trapphusinforma
tion, infobrev i brevlådan och epost 
är viktiga delar i vår kommunikations
mix. Samma undersökning visar även 
att 82,4 procent läser Vi i Vätterhem 
antingen i tryckt eller digital form vilket 
vi är oerhört glada för, säger Elin.  
 Alicia som förutom marknads
assistent även är eventkoordinator för 
områdesdagar och andra festligheter ser 
såklart fram emot bättre tider för dessa 
typer av arrangemang.  
 – Det är ju så mycket Vätterhem med 
områdesdagar och fest för hyresgäster. 
Så nu hoppas vi att vaccin ger effekter så 
att restriktionerna lättar. Vi har ju inte 
minst ett 80års firande att ta tag i nästa 

år. Jag ska faktiskt på ett planeringsmöte 
för det senare i eftermiddag, berättar 
Alicia. 

KOMPLETTERAR VARANDRA 
Elin som tagit en paus från två press
meddelanden – ett om att ny vd är klar 
och ett om att Vätterhem sysselsätter 
130 sommarjobbare ska strax återgå till 
dessa.  
 – Nu landade det dessutom in ett 
korrektur på vår kommande film om 
Campus Råslätt. SommarKRAFTsche
mat på hemsidan ska uppdateras också.  
 – Vi jobbar mycket självständigt då 
vi har olika ansvarsområden, men även 
väldigt mycket som ett team. Våra olika 
kompetenser och erfarenheter kommer 
väl till pass så vi hjälper och stöttar 
varandra där det behövs, säger Viktoria.  
 – Att få vara med och kreativt ta 
fram material både till hyresgäster och 
medarbetare är bara så superroligt. 
Någonstans är det ju det som är hjärtat 
i kommunikatörsjobbet, att förverkliga 
och förtydliga bilder och visioner som 
organisationen har, och se till att vi rör 
oss mot samma mål, säger Alicia.

. David S, Concret   M  Vätterhem

»Trapphusinformation, info
brev och epost är viktiga delar 
i kommunikationsmixen. Och 
tidningen Vi i Vätterhem som 
hela 82,4 procent läser.«
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»PAKETERA, FORMULERA, PUBLICERA«
Elin Richardson planerar veckan  
från hemmakontorsplatsen.

Elin, Alicia och Viktoria kör  
    kommunikationsråd utomhus och lägger    
                     grunden för kommande veckas  
          kommunikationsflöde. 

Alicia och Viktoria roddar liveinspelning av podden 
Mellan Himmel & vårt område på Österängen.
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NYPRODUKTION

KLART: Vätterhem 
köper Huskvarna stadshus

Det har varit några turer fram och tillbaka. Nu är det klart på rik-
tigt. Vätterhem köper Huskvarna Stadshus av Jönköpings kom-
mun och kommer att satsa på mindre lägenheter och affärsloka-
ler på ett av Huskvarnas bästa citylägen. 
 – Vi är stolta och glada att etablera oss centralt i  Huskvarna. 
Men inser samtidigt att vi har en stor utmaning framför oss i 
 detta uppdrag. Fastigheten förtjänar en renovering som lyfter 
fram de olika tidsepokerna som den är uppförd under, i ett och 
samma kvarter samsas arkitektur och materialval från 1910-tal, 

1950-tal och slutet 1960-tal, 
säger Henrik Möller, fastig-
hetsutvecklingschef   
på  Vätterhem.

»Moderna lägenheter för människor som  
vill bo på ett av Huskvarnas bästa citylägen.«

. David S   M  Mats A, Concret

»Vätterhem och kommunen är 
överens om priset. Ett avtal är på 
väg att undertecknas.«
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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: 

KLART: Vätterhem 
köper Huskvarna stadshus

UTHYRNING 
PÅGÅR 

FÖR FULLT.

H
enrik Möller hymlar 
inte med att kalkylerna 
för projektet inte är 
helt lätta att få ihop.  
 – Idag är det bara 
öppna lokaler med 

standard från de nämnda tidsepokerna. 
Där har du en utmaning – att bygga om 
till lägenheter med moderna krav på 
ljud, brandsäkerhet och tillgänglighets
anpassning. Och då har vi inte pratat 
om det som vi måste göra innan vi kan 
börja invändigt – renovera tak, fasad 
och fönster. Men som sagt, kvarteret 
förtjänar en upprustning. Det finns så 
mycket fina detaljer att lyfta fram. Allt
ifrån tidstypiska smidesdetaljer i trapp
husen till konstverk och vackra dörrar. 
Tänk att kombinera det med moderna 
kvaliteter, hållbart och energismart, 
säger han. 

KOMMER SÖKA KRÖGARE INOM KORT 
I affären med Jönköpings kommun 
följer gamla stadshuset samt trygg
hetsboendet som idag finns i en del av 
kvarteret.  
 – När det gäller trygghetsboendet 
tar vi över det och kommer driva det i 
vår regi. I samband med det kommer 
restaurangköket i den fastigheten att 
flyttas av Jönköpings kommun. Det 
innebär att det kommer att finnas ett 
väldigt fint restaurangkök att etablera 
verksamhet i för en krögare inom kort.  

 För stadshuset väntar ombyggnad till 
omkring 70 mindre lägenheter.  
 – Kanske studentlägenheter eller 
förstagångslägenheter för ungdomar. 
Läget är ju perfekt för det. I nedre plan 
planerar vi för verksamhetslokaler, 
berättar Henrik Möller. 

LEVANDE KVARTER 
Vätterhem och kommunen är överens 
om priset. Ett avtal är på väg att under
tecknas.  
 – Kommunen kommer sedan att göra 
en detaljplan för kvarteret. Den måste 
vara på plats för att vi ska kunna sätta 
igång – rent formellt innebär det att 
fastigheterna som inte varit avsedda för 
bostäder nu får en detaljplan för detta.  
 När detaljplanen är på plats kan 
Vätter hem sätta igång.  
 – I bästa fall har vi en byggstart under 
början av nästa år. Vi kommer att börja 
med fasad, tak och fönster. Planerings 
och ritningsarbete går vi igång med 
redan nu.  
 Vi tar oss fem år framåt i tiden och 
vandrar Esplanaden fram. Vad möts jag 
av?  
 – Ett levande kvarter med varierade 
verksamheter i bottenplan. Du kan 
urskilja de olika byggnadernas karaktär 
och tidsepoker. Kliver du in genom 
dörrarna hittar du ett 70tal moderna 
lägenheter för människor som vill bo på 
ett av Huskvarnas bästa citylägen.
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Kanske var vi många som misströstade i våras inför ännu en 
sommar med Covid19. Men när sommaren närmade sig gick 
pandemin tillbaka och i takt med vaccination lättades restrik
tionerna upp en del och lite hopp tändes. 
 Glädjen när också kall vår byttes mot varm försommar var 
så påtaglig i år. Våra behov av att kunna njuta av sommaren 
med lätta kläder och ljusa kvällar tog äntligen över och oron 
för pandemin trycktes undan en del. 
 Och sen vilken fantastisk sommar det blev, med underbart 
väder och många glada människor ute i våra stadsdelar som 
kunde njuta av ljuset, värmen, och att kunna vara ute och 
grilla och att ta ett svalkande dopp i Vättern. 
 Dessutom till mångas glädje var det FotbollsEM (alla inte 
lika nöjda med det), massor av fotboll att frossa i för de som 
älskar fotboll och festen runtomkring. Svenska laget fick till 
en bra start och gick vidare från gruppspelet, sen blev det 
snöpligt tvärstopp mot Ukraina, inte kul men idrotten är ald
rig självklar och förutsägbar, allt kan hända och tillsammans 
med Sverige åkte en hel rad stora fotbollsnationer ut tidigt i 
turneringen. 
 Sommaren i våra områden, med Österängen i spetsen, har 
som jag skrev i början varit härlig men också lugn och fri från 
stök och problem, underbart!  
 Kring centrala navet på Österängen har aktiviteterna radats 
upp, en massa saker har bedrivits här. Vätterhems satsning 
på SommarKRAFT tillsammans med organisationer och 
 föreningar bredvid Österängens konsthalls sommartrailer har 
bidragit till att det är liv och rörelse i området och att det hän
der en massa saker riktade både till barn och vuxna. Stort Tack 
till alla ni som engagerat er i området och våra hyresgäster! 
 Nu är hösten på gång och andra aktiviteter startar upp, från 
vår sida hoppas vi verkligen att pandemin fortsätter att gå till
baka och att restriktionerna fortsatt kan fasas ut. Vi ser i takt 
med det fram emot att kunna få igång våra underhålls och 
renoveringsarbeten igen efter en tid av stillestånd. 
 Det blir tyvärr inte någon Österängsdag i år men vi satsar 
mot 2022 och förstärkta dagar och aktiviteter kring Vätter
hems 80årsjubileum!

Stambyten och fönsterbyten. Nu börjar det närma sig höst 
och vi hoppas kunna komma i gång med lite större lägenhetsrenoveringar 
som t ex stambyten och fönsterbyten igen. Pandemin har ju tyvärr gjort 
att vi fått skjuta på dessa arbeten. Förhoppningen är fortfarande att hinna 
utföra alla planerade åtgärder, men det är givetvis beroende av att vi kan 
återgå till mer normala rutiner. Det som främst står på tur är stambyte, 
badrumsrenovering och fönsterbyte på Östra Storgatan 150 samt fönster
byte på Östra Storgatan 162. Ett år går fort och redan i slutet av september 
börjar vi planera och lägga budget för underhållsåtgärder som vi vill utföra 
under nästa år.

OMRÅDESNYTT
områdesnytt ÖSTERÄNGENÖSTERÄNGEN

CITYCITY

ÅSA KARLSSON  FÖRVALTNINGSCHEF CITY

DAN JOHANSSON  
FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN

a

Hoppas ni alla har haft en skön sommar  
och har laddat batterierna inför hösten.  
Jag tog en rundtur på våra gårdar under  
sommaren och njöt av alla odlingar och blommande  
planteringar. Hoppas ni också har hunnit stanna upp och att blommor, 
kryddor, bär och frukter varit till glädje för er. Det här blir min sista city-
spalt som förvaltningschef för City då jag går mot nya utmaningar inom 
Vätterhem, som chef för Förvaltning och Teknik. Jag har haft 15 fantas-
tiska år på City, ett område som vuxit både lägenhetsmässigt och perso-
nalmässigt under dessa 15 år. Nu får jag äran att mer övergripande job-
ba med alla våra fyra förvaltningsområden samt vara med och stötta och 
coacha vår skickliga teknikgrupp. 
 Våra duktiga sommarjobbare har jobbat i både solsken och regn och 
har gjort ett gott arbete med att hålla fint på våra gårdar och i trapphus. 
Några har jobbat hos oss flera somrar och några har varit nya bekant-
skaper. Ni har uppskattats av både oss och våra hyresgäster, så vi vill 
skicka ett stort tack till alla som har jobbat hos oss i sommar!

Vilken fantastisk  

SOMMAR
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Sommaren går mot höst och vi hoppas på fler möjligheter till underhåll 
hemma hos er. Våra sommarjobbare har tillsammans med Team Öxnehaga 
gjort ett fantastiskt jobb med att hålla vår stadsdel i bra skick. 
 SommarKRAFT och Ismail har skapat aktiviteter tillsammans med Fritid, 
Hand till Hand, Wetterbygdens Basket, Öxnehaga Kyrkan och Hyresgäst
föreningen m fl runt om kring oss. 
 Biblioteket, Frisören, Höjdens, Monte Carlo och Postiljonen har tillsam
mans erbjudit oss kultur, bildning, mat, fika och snygga frisyrer! 
 Vårdcentralen, Folktandvården, Apoteket har tillsammans i huset försett 
oss med lindring, vård och vaccin!

MYCKET PÅ GÅNG 
Renoveringen av våra ingjutna avlopp var tänkta till januari 2020, men 
fick läggas på väntelistan pga pandemin. Nu hoppas vi att det blir läge 
att starta upp renovering så risken för stigande avlopp och vattenskador 
minskar i dessa hus. 
 Vårt stora gårdsprojekt på Oxhagsgatan 77–113 startas upp under 
sensommaren. Tillsammans med de boende har vi tagit fram en plan för 
innergården som ska färdigställas i år. 
 Tillsammans med Stadsbyggnadskontoret tittar vi på en ny detaljplan 
för centrum av Öxnehaga. Stadsdelen växer och vi blir fler invånare vilket 
ger möjlighet för fler aktörer att erbjuda oss sin service vilket vi vill skapa 
tillsammans med fler ytor för möten och aktiviteter. 
 Tillsammans med Hyresgästföreningen hoppas vi kunna möta er i höst 
och vinter och prata om vad ni vill ska finnas i centrum, våra parker och 
på er gård. Har du redan nu idéer eller tankar hur du vill att Öxnehaga ska 
växa och hur du kan bidra till att det blir så, mejla mig på  
anette.fridsall@vatterhem.se

TILL SIST NÅGRA SNABBTIPS:  
•  På Öxnegårdsdagen den 19/9 hoppas vi att vi kan visa hur hyreslägenheterna i  
 Vätterhöjden ser ut samt våra tankar i ny detaljplan för centrum. 
•  Du vet väl att Höjdens numera även har postleveranser från Postnord för utlämning!

Jag har aviserat 50-års fest och tagit tillbaka det så nu 
håller jag mig till att gratulera Öxnehaga till de 50 åren 
och håller tummarna för en stor jubelfest nästa år till-
sammans med att Vätterhem fyller 80 år! 

Hoppas du har haft en härlig sommar och njutit av det fina 
vädret. Kanske har du också deltagit i någon av de många 
aktiviteterna som erbjudits i SommarKRAFTboden!  
 I sommar har det jobbats för fullt i barnens popuppark med 
barn från Råslätts område ihop med Hyresgästföreningen. 
Fågelholkar har byggts och vårt 18 meter långa insektshotell 
har fyllts. Tack Hyresgästföreningen att ni nappade på idén, 
och bra jobbat alla barn och ungdomar! 

Garaget P6 – P7 har nu öppnats igen, då våra sommarjobbare 
har gjort ett jättebra jobb med att måla inne i garaget. Vi kom
mer även att måla trapphusen till garaget i höst. Garageporten 
är öppen mellan klockan 06 – 23, och du parkerar med app 
eller biljett.

ÖXNEHAGAÖXNEHAGARÅSLÄTTRÅSLÄTT

DAN JOHANSSON  
FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN

ANETTE FRIDSÄLL  FÖRVALTNINGSCHEF ÖXNEHAGA

a

FULL AKTIVITET  
i barnens popup-park

P6 – P7 öppet igen

Vi summerar en  
fn sommar på Öxnehaga  
– en pigg 50-åring!

MARIE SÖDERBERG  BITR. FÖRVALTNINGSCHEF RÅSLÄTT
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48 lägenheter, fördelade på tre hus med en närhet till Vättern som är helt unik.  
  
Lägenheterna varierar från 2 rum och kök om 47 kvadratmeter till 4 rum och kök på 
100 kvadratmeter. Hyresrätterna erbjuder ett bekvämt boende och är bland annat 
utrustade med egen tvättmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin. 

Generösa balkonger med inglasad del ger lägenheterna extra rymd och 
 bjuder in till avkopplande stunder med Vätterns varierade uttryck för 
ögonen. 

Se mer och anmäl ditt intresse genom att fylla i »nyproduktion«  
som sökområde på Mina sidor på vatterhem.se 

Inflyttning 15 oktober, 1 och 15 november.

Fortfarande chans att flytta till
STRANDÄNGENS BÄSTA UTSIKT
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