
#05

Spadtag för Strand - 
ängens största kvarter .....

Vi i VätterhemVi i Vätterhem

Vätterhem vann  
digitaliseringspris ........

En tidning från Vätterhem

Tjugohundratjugoett 2021

2822 24
 
Smarta städtips  
inför flytten ....................12

 
 
Kungen & Drottningen 
på Råslättsbesök  ..............

SUCCÉ
FÖR DANIELS LÅTHYLLNING

TILL RÅSLÄTT

Innehåll

Alltid i hyresgästernas tjänst!  2

Innehåll 3

Bildspecial Öxnehaga 50 år 4

Brödhantverk i familjär miljö på HeddaGretas 6

Nu öppnar medborgarservice på Råslätt och Öxnehaga 7

Din Rätt! i november och december 7

Välkommen till Egenkraft! 7

Vätterhem+Volt=Sant 8

Daniel rappar om käarlek, gemenskap, religion 9

Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia besökte Råslätt 12

Aktuellt, notiser 16

Personalnytt 16

Regeringens socialdemokratiska justitieutskott på besök på Råslätt 17

Råslätt vårdcentrum invigt!  17

Vi renoverar & utvecklar 17

Krisledningsgruppen ser fram emot att avveckla sig själva 18

Hallå där Malin Bengnér, Regionens Smittskyddsläkare: 19

Varför är det viktigt att jag vaccinerar mig? 19

Kärleken till boken öppnar vägen till framtiden 20

Smarta städtips inför flytten 22

Vätterhem vinner digitaliseringspris för bästa initiativ 24

Efter restriktionslättnaderna: Nu jobbar vi ikapp underhållsplanen 25

Hyresgäst enkäten får nytt intervall 25

IT-avdelningen är navet i digitaliseringsresan 26

Spadtag för Strandängens största kvarter 28

Nyproduktion  29

Områdesnytt 30

Områdesnytt 31

Hur vill du fira? 32



2 V I  I  V Ä T T E R H E M #  5  2 0 2 1

Alltid i hyresgästernas tjänst! 

Själv har jag just passerat de första 
två månaderna på det nya jobbet och 
kan lugnt säga att den första tiden har 
överraskat mig. Pandemin är det förstås 
ingen som råder över, här har vi fått 
anpassa oss och verksamheten, hantera 
förutsättningarna och försöka hitta de 
bästa avvägningarna mellan hyresgäs-
ternas bästa, medarbetarnas säkerhet 
och de gällande restriktionerna.   
 Jag trodde mig också ha en ganska bra 
insyn i ledningen av vår verksamhet, 
redan under tiden som marknads- och 
uthyrningschef, men idag kan jag 
erkänna att jag då hade väldigt lite 
insyn i vad det innebär att tillhöra en 
kommunkoncern. Det förutsätter stor 
delaktighet och ofta även att ta på sig 
ledartröjan när det gäller det gemen-
samma arbetet med att utveckla våra 
stadsdelar. Ett arbete som såväl inbegri-
per kommunstyrelse och politiker, som 
förvaltningar inom koncernen så som 
kultur- och fritidsförvaltningen, teknis-
ka förvaltningen, socialförvaltningen 
och inte minst stadsbyggnadsförvalt-
ningen. Tillsammans får vi självklart 
mycket bredare perspektiv och bättre 
genomslag, men det förutsätter ständig 
samverkan och samarbete. Som börjar 
som alltid, med ledningen.

VÄRSTA FASTIGHETSMAGNATEN 
Men det är ändå inte det som har känne-
tecknat denna första tid som ledare för 
Vätterhem. Som ni kanske minns, för 
ett par nummer sedan, berättade vi i 
vår tidning om Jönköpings kommuns 
nyantagna fastighetsstrategi enligt 
vilken Vätterhem ska verka i Jönköping 
och Huskvarna medan Junehem, som 
är vårt syskon-fastighetsbolag inom 
kommunen, ska verka i de yttre delarna 

av kommunen som Gränna, Visingsö, 
Bottnaryd och nu även Tenhult och 
Ödestugu. En långsiktigt mycket strate-
gisk renodling, men som nu under 2021 
innebär för Vätterhem förvärv av tre 
olika fastigheter på Ljungarum, Samset 
och Fagerslätt samt försäljning av fastig-
heterna i Tenhult och Ödestugu. Lägg 
till detta, förvärvet av de två fastighe-
terna i Huskvarna, det gamla stadshuset 
och seniorboendet som är granne, så 
kan jag lugnt säga att det är mera fastig-
hetsaffärer än Vätterhem har haft på 
många år. Inte konstigt att det stundvis 
har känts som värsta fastighetsmagna-
ten; försäljningsavtal på förmiddagen, 
fastighetsvärderingar på  eftermiddagen 
och 85-sidiga köpeavtal i slutet på 
 veckan. Onekligen ärorikt och spännan-
de. Dessutom fastigheter som väl passar 
in i vårt bestånd, men det är inte detta 
som kännetecknar vår verksamhet.

LEENDE PÅ KÖPET 
Vätterhem handlar om att vara i 
hyresgästernas tjänst, att ta hand om 
vardagen i boendet med högsta möjliga 
service och tillgänglighet. Och gärna 
med ett leende på köpet, om man frågar 
många av våra bovärdar och repara-
törer. Det handlar också för oss som 
jobbar på Vätterhem, om att ha roligt 
i det vi gör, vilket vi vet smittar av sig 
vidare till er hyresgäster också. Men allt 
detta har fått stå tillbaka nu en tid på 
grund av pandemin och restriktionerna. 
Även de organisatoriska förändringarna 
i vår verksamhetsledning har påverkat 
en hel del under året. Och så fastighets-
affärerna. Men nu håller vi på att lägga 
Corona bakom oss, vår organisation är 
nu i stora drag på plats och vår längtan 
efter mötena med er hyresgäster är 
stark. De bästa av förutsättningar inför 
hösten och vintern för att hitta tillbaka 
till den service som ni är vana vid som 
hyresgäster hos Vätterhem.

FEST I SIKTE 
På tal om hyresgästnöjdhet kan ni 
längre fram i detta nummer läsa om 
vårt arbete med att se över processen 
för hyresgästenkäten. Självklart ska vi 
fortsätta att mäta hyresgästnöjdheten, 
men måste också skapa tiden för att ta 
vara på era svar och genomföra åtgärder 
mellan mätningarna. Det är ju trots allt 
förbättringsåtgärderna som är viktigast. 
På liknande sätt kommer vi under den 
närmaste tiden se över vårt kvalitets-, 
miljö- och arbetsmiljösystem. Sedan 
 följer vår upphandlingsprocess. Men 
det får jag återkomma om längre fram, 
för det är en del av att ständigt utveckla 
vår verksamhet, i hyresgästernas tjänst.  
  Jag nämnde längtan efter att få träffas, 
efter en lång tid av restriktioner. Vad kan 
då vara bättre än att ha ett födelsedags-
kalas i sikte. Nästa år fyller vi 80 år, en 
fantastisk resa! Det tänker vi fira ordent-
ligt, tillsammans med er. Det kommer 
bli minnesvärda områdesdagar, kanske 
någon cirkusföreställning, ja, planerings-
arbetet har bara börjat. Vi återkommer 
med firarplanen så fort den börjar ta 
form. Men till dess vill jag önska dig en 
härlig höst och hoppas att vi ses snart! 
 
Raymond Paska, vd

LEDARE

Hösten gör nu sakta och säkert sitt intåg. För 
verksamheten närmar sig årets trygghetsvand-
ringar, som brukar ske i november. Och helt ge-
nerellt lyser det om oss alla av glädje och fram-
tidshopp tack vare att vi äntligen ser ett slut på 
pandemin och kan åter vara på arbetsplatserna, 
åter ha våra kontor öppna för besök, åter visa 
lägenheter vid uthyrning, ja listan kan göras 
 väldigt lång med allt det som vi har längtat efter 
så och fått vänta alldeles för länge på. 

»Vätterhem hand-
lar om att vara 
i hyres gästernas 
tjänst, att ta hand 
om  vardagen i bo-
endet med högsta 
möj liga service och 
tillgänglighet.«
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ÖXNEHAGA 50 ÅR
När 1960-talet övergick i 1970-tal är bygget av Öxnehaga i full 
gång. I augusti 1971 flyttar de första hyresgästerna in. Här ett 
historiskt bildkollage som väcker minnen och sinnen till liv. 
Kanske känner du igen dig i dagens Öxnehagamiljöer.

Bildspecial
Flygbild över  
Öxnehaga centrum  
fotograferad 1989.  
Trapphusens plåtbeklädnad 
på t ex Kalvhagsgatan fanns 
fortfarande kvar. 

Handtextade (!) skyltar 
upplyste besökarna om 
vad som var på gång i 
slutet på 1960-talet.

Sandagymnasiet stod 

klart 1970. Och bakom 

väntar Öxnehaga på att 

få växa fram!

Husen på Oxhagsgatan växer fram. Bild från 1970–71. 
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Foton: Öxnehaga biblioteks arkiv
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Öxnehagaleden 
växer fram. Bilder 
från omkring 1970. 

Flygbild över Oxhagsskolan och Lahagsgatan med mera 

från gissningsvis samma fotoår som flygbilden över 

centrum, dvs 1989. Skolan har byggts ut sedan dess och den 

röd-blå byggnaden som då inrymde förskola är riven och på 

den platsen byggs i dag Vätterhöjden!

1971 är arbetet med 
att bygga Öxnegården 
i full gång och går från 
grundgjutning … 

… till byggnation … 

… och slutfinish!
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LOKALNYTT

BRÖDHANTVERK  
I FAMILJÄR MILJÖ 
på HeddaGretas

Fika eller lunch, läckra krämbullar, kardemummabullar i lång-
panna, toscakaka, avokadomacka eller kanske några goda surdegs-
frallor med hem. Hos HeddaGretas på Smedjegatan är det svårt att 
bara välja en sak när du står framför den dignande bröddisken.  
 – Våra gästerna ska känna lycka när de varit här, säger Per 
 Andersson som tillsammans med sin sambo Sofia Göransson 
 driver HeddaGretas.

Det är i tidigare Mackmakeriets lokaler 
som paret sedan några månader tillbaka 
erbjuder Jönköping brödhantverk från 
grunden.  
 – Jag har drivit HeddaGretas i 
Ekenässjön i många år. Vi har tittat på 
Jönköping ett bra tag och aktivt letat 
lokal. När vi fick reda på att Mackmake-
riet var på väg att stänga kändes det helt 
rätt med det här läget och den mysiga 
lokalen, säger Per.  
 – Det känns fantastiskt att få göra det 
här som ett familjeprojekt i Jönköping, 
säger Sofia. 

VÄRM DIG MED EN FIKA! 
»Surdegsbageri, kafé och mat« samman-
fattar de inriktningen.  
 – Köp med dina frukostfrallor och 
bröd på morgonen, ta en fika på förmid-
dagen, njut en god lunch. Vi vill vara en 
mötesplats för den som uppskattar mat 
från grunden, kvalitet och hantverk, 
säger Per.  
 När restriktionerna nu lättar ser de 
fram emot de kommande månaderna. 
 – Nu i början har mycket tid lagts på 
att måla om och fixa i ordning i lokalen. 
Nu har vi kommit igång och gästerna 
börjar hitta hit. Vi kommer att delta 
på ett antal höstmarknader och event 
innan vi ser fram emot julhandeln 
då förhoppningsvis Jönköpingsborna 
 hittar tillbaka till stan efter restriktio-
nerna, säger Sofia.  
 – Då kommer det passa alldeles per-
fekt att titta in och testa våra saffrans-
bullar, inflikar Per.  
 Avslutningsvis något om namnet 
HeddaGretas:  

 – Det är familjärt där också, skrattar 
Per. Hedda är min dotter och Greta var 
min farmor som jag älskade att hänga 
med i köket och baka. 

Vad: HeddaGretas Café och Bageri 
Var: Smedjegtan, City 

Vem: Sofia Göransson och Per Andersson, nya  
innehavare av lokalen sedan några månader tillbaka.  

Följ @heddagretas på Instagram

»Vi hoppas 
kunna bidra 
till att göra 
Smedjegatan 
till en riktig 
mat- och deli-
katessgata.«  
säger Per Andersson.

Tilda Eriksson och Sofia Göransson (med 
dottern Marcela) ser fram emot många nya 
besökare i caféet. Den välkända takmålningen 
i lokalen från 1700-talet ger karaktär och 
stämning. 
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Din Rätt! i november och december
Din Rätt! är 15 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning med Lejla Redoja och  
Tom Schulz och erbjuds dig som är hyresgäst på Råslätt, Österängen och Öxnehaga. 
Under november och december är följande dagar och tider planerade: 
 
 • Råslätt:  1 november, 6 december 
 • Österängen: 11 november, 9 december 
 • Öxnehaga: 15 november, 20 december

Ingen förbokning krävs – drop in.

På medborgarservice kan du få infor-
mation, rådgivning, svar på frågor om 
kommunen, lämna synpunkter, göra 
felanmälningar och träffa medarbetare 
från kommunens alla hörn. Vi  hjälper 
dig att komma i kontakt med rätt 
person om vi inte kan svara på din fråga 
direkt. Är du osäker på om din fråga rör 
kommunen eller någon annan organi-
sation? Kom till oss och prata, så lotsar 
vi dig rätt! 
 Varje tisdag (Råslätt) och torsdag 
(Öxnehaga) bjuder vi på något tema/
besök. Fram till jul kommer till exempel 
Infobo, Förälder Jönköping, June Avfall, 
Rekryteringsgruppen och Fritidsbanken 
att finnas på plats.  

Nu öppnar medborgarservice 
på Råslätt och Öxnehaga
Jönköpings kommun ska vara enkel att nå, och enkel att förstå.  
 I höst kan du få kommunvägledning hos medborgarservice på 
Råslätt och Öxnehaga. 

 Och du; när medborgarservice har 
stängt kan du lägga en lapp i någon av 
våra kommunbrevlådor som står inne 
på Råslätt bibliotek respektive Öxne-
haga bibliotek, så hör vi av oss till dig 
när vi är på plats.

ÖPPETTIDER MEDBORGARSERVICE 
Råslätt tisdagar 13.00–16.30  
(i receptionen på Stadsgården) 
www.jonkoping.se/medborgarserviceraslatt 
 
Öxnehaga torsdagar 13.00–16.30  
(i läsrummet på biblioteket) 
www.jonkoping.se/medborgarserviceoxnehaga
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EGENKRAFT

RÅSLÄTT, STADSGÅRDEN 
13–16 torsdagar

ÖXNEHAGA, BIBLIOTEKET 
13–16 onsdagar

ÖSTERÄNGEN, ÖSTERÄNGSKYRKAN 
13–16 tisdagar

HUSKVARNA, SMEDBYN  
13–16 måndagar

Välkommen 
till Egenkraft!

Har du fyllt 20 år och vill ha hjälp att söka jobb eller 
utbildning kan du vända dig till Egenkraft. 
 Vi hjälper dig att utifrån dina behov, förutsätt-
ningar och önskemål ta nästa steg i rätt riktning.  
 Hos oss kan du komma i kontakt med studieväg-
ledare, studiecoach och arbetskonsulent.  
 Vi är på plats i Råslätt, Öxnehaga, Österängen och 
Huskvarna för drop-in.  
 Välkommen!
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HÅLLBARHET

Vätterhem+Volt=Sant

Vätterhem har sedan länge ett gott samarbete med föreningar 
som erbjuder barn-och ungdomsaktiviteter i våra stadsdelar. Ett 
av de senaste i raden av samarbeten är med Volt Ryttarförening 
som erbjuder anpassad ridverksamhet för ryttare med funk-
tionsnedsättningar.

Volt ryttarförening, som håller till i 
Moliden vid Lovsjön, startade 2004.  
 – Vi bedriver ridverksamhet för 
personer med olika typer av funktions-
nedsättning; ADHD/ADD, autism, 
muskelsjukdomar, cerebral pares, 
Downs syndrom, utmattningssyndrom, 
berättar Annika Sterner Andreassen.  
 – Stallet och hästarna är en fantastisk 
miljö som ger fysisk och social träning. 
Lugnet och den ordlösa kommunika-
tionen med ett djur är svårslagen. Och 
tänk så spännande det är att rida ut i 
skogen!  
 Föreningen har idag anställd personal 
som erbjuder aktiviteter dagtid samt 
ideella ledare för kvällsgrupper:  

 – Vi är helt beroende av bidrag och 
sponsorer för att kunna finansiera verk-
samheten, så samarbetet med Vätter-
hem är mycket positivt, säger Annika.

PROVA-PÅ-RIDNING 
Vätterhems Integrationsstrateg Maria 
Carelli-Martinsson ser även hon positivt 
på samarbetet:  
 – Vi har konstaterat att det i våra 
områden är ont om satsningar för 
personer med funktionsnedsättning 
och därför sökte vi aktivt upp Volt 
ryttarförening för ett samarbete. Det 
är glädjande att vi nu kan erbjuda pro-
va-på-ridning för alla våra hyresgäster 
med funktionsnedsättning. 

 Samarbetet är en del av ett större hel-
hetsgrepp som Vätterhem tagit på sina 
sponsoravtal:  
 – Med Vätterhems hållbarhetsplan 
som grund vill vi verka för ett ännu mer 
inkluderande och jämlikt samhälle. På 
sikt ser vi att flera intresseområden tar 
del av medlen för ett bredare förenings-
liv med olika aktiviteter. Framöver vill 
vi hellre tala om stadsdelssamarbeten. 
Det ska vara samarbeten med  föreningar 
eller organisationer som erbjuder en 
bredd av aktiviteter för hyresgäster i 
våra stadsdelar.

»Vi är helt beroende av  
bidrag och sponsorer för  
att kunna finansiera verk-
samheten, så samarbetet med  
Vätterhem är mycket positivt.«

Foto: Pressbild
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           ”DETTA ÄR PLATSEN DÄR JAG MÖTT GOTT  
OCH ONT – ALLA KÄNNER ALLA, JASSÅ RYKTET DET GÅR RUNT”

”MIN ALLRA FÖRSTA VÄN VAR HIPHOPEN – DEN HAR ALDRIG 
SVIKIT OCH DEN DRAR MIG MOT TOPPEN”

J A G  H A R  A L L T I D  V E L A T  G Ö R A  E N  H Y L L N I N G S L Å T  T I L L  R Å S L Ä T T 

DANIEL HAR SKRIVIT Råslätts nya soundtrack
rappar om käarlek, gemenskap, religion

>>>

» S i  a   m a  k «

” M i n  a l l r a  f ö r s t a  v ä n  v a r  h i p h o p e n  –  d e n  h a r  a l d r i g  s v i k i t  o c h  d e n  d r a r  m i g  m o t  t o p p e n ”

VI DELAR  KÄRLEK &  SORG

DETTA ÄR PLATSEN DÄR JAG MÖTT 

”VI DELAR KÄRLEK OCH SORG  
DÄR VI BOR — RESPEKTEN ÄR GIVEN  DET  
ÄR INGET MAN KAN SNO.”
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Oavsett vem du har pratat med på Råslätt den 
senaste månaden har samtalet på något sätt 
landat i; »har du hört låten om Råslätt, han som 
rappar om Råslätt. Den är fantastisk.«  
 – Ja, det är kul att så många gillar den, för det är 
verkligen en låt och text som jag står för. Som är 
jag och min livshistoria, säger Daniel.  
 Klockan är strax efter 07.00. Daniel dyker upp 
precis på avtalad tid framför Stadsgårdens entré.  
 – Jag bor ju egentligen i Huskvarna nu, men 
jag har sovit hos mina föräldrar på Grästorp i 
natt. Och gått »skolpromenaden« ner hit som jag 
gjort tusentals gånger. Det ger massor av minnen; 
 skolan, studion, Stadsgården, säger han.

FINA MINNEN FRÅN FISKJUSEGATAN 
Höstlöven virvlar över torget när vi går bort mot 
Daniels barndomskvarter. 
 – Fiskjusegatan 8, lägenheten högst upp. Här 
bodde jag mina första sex år. Så många fina minnen 
även om jag i efterhand förstår att det måste varit 
extremt tufft för mamma och pappa. De tog näm-
ligen hand om våra fem kusiner när deras föräldrar 
var fast i kriget mellan Iran och Irak. Så jag och min 
storasyster och fem kusiner i lägenheten. Det var 

L y s s n a r t i p S e t : 
S p o tify:  S i a m a k
Y o u t u b e :  
SiamakO f f i c i a l T V

(på kanalen finns f ö r u t o m  musikvideos 
även klipp där Daniel pratar  

        om samhällsfrågor och rapkulturen.) 

Fisk juse gatan88
»Fiskjusegatan 8, 
lägenheten högst 
upp. Här bodde jag 
mina första sex år. 
Så många fina  
minnen…«

å t t a

6

– Jag är färdig med gangsterrap.  
Jag vill visa att det går att rappa om kärlek, gemen-
skap, religion eller andra saker. Man behöver inte hylla 
våld och droger med  musiken även om det är en  
verklighet i livet. Man måste förstå att musiken man 
gör påverkar lyssnaren, på gott och ont.  
 Orden är Daniel »Siamak« Heidaris. I slutet av  
sommaren släppte han videon till sin låt »1991«.  
En kärleksfull och varm hyllning till Råslätt.  
Vi i Vätterhem träffar honom en tidig höstmorgon  
när Råslätt vaknar.
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madrasser på golvet i vardagsrummet för att få 
plats. Men jag älskade det, helt plötsligt hade jag 
ju sex storasyskon. Hur grymt var inte det liksom. 
Men mamma och pappa måste kämpat något 
otroligt liksom mina kusiner som inte hade sina 
föräldrar här, säger Daniel. 

MUSIKINTRESSET FÖDDES 
När han var sex år gammal gick familjens flyttlass 
till ett hus på Grästorp.  
 – Mamma har berättat att jag gråtande sa: »Jag 
vill inte bo här i Sverige, jag vill flytta tillbaka till 
Råslätt«, skrattar Daniel.  
 När det var dags för mellanstadiet några år senare 
fick han äntligen återse sitt Råslätt på daglig basis 
igen.  
 – Jag trivdes jättebra med att »komma tillbaka« 
till Råslätt. Det var också under mellanstadiet som 
jag började upptäcka musiken och att det var något 
som jag själv kunde skapa. Det utvecklades sedan 
under skolgången och studion på Stadsgården blev 
en väldigt viktig plats som samlade oss som ville 
hålla på med musik. 

BRÖT MED DET DÅLIGA 
Ungdomsåren var dock långt ifrån 
oproblematiska.  
 – Jag hamnade tyvärr också i fel 
sällskap och hamnade i drogspiralen. 
Den går aldrig åt rätt håll, även om 
jag trodde att det var rätt för att han-
tera situationer när jag inte mådde 
bra.  
 Vad var det som fick dig att inse att 
det var fel spår?  
 – Två månader på häktet, svarar 
Daniel rakt och ärligt. 
 – Där bestämde jag mig för att 
lämna och bryta med allt det dåliga.  
 Ett år på behandlingshem i Göte-
borg följdes av tre års utlandsjobb 
som volontär.  
 – Jag är så tacksam för familj och 
vänner som fanns för mig där och 
då. Är det något jag tar med mig från 

mina tuffa perioder i livet är 
det att du ska inte hålla det 
inom dig själv. Våga vara 
transparent och erkänna för 
dina nära att du har det tufft. 
Att du behöver hjälp. Försök 
inte hålla det inne, inte däm-
pa det, inte gömma det. Det är 
när du erkänner dina brister 
som du faktiskt kan få hjälp. 

MUSIKEN SOM TERAPI 
För ett år sedan flyttade 
Daniel tillbaka till Jönköping. 
Med det kom också lusten att 
skriva musik igen.  
 – Jag hade pausat musiken 
i några år, men nu kände jag 
att jag ville ta tag i det igen. 
Dels för att jag kände att det 
var roligt igen. Men också för 
skrivandet blev som terapi, 

en ro. Att få ut mina tankar och känslor 
på ett papper kändes viktigt och rele-
vant igen.  
 Idén till »1991«  dök upp.  
 – Jag har alltid velat göra en hyll-
ningslåt till Råslätt och ge tillbaka till 
allt det bra som jag fått här. Men det är 
också en chans att dela med mig av min 
livshistoria. Jag trivs väldigt bra i alla 
minnen som Råslätt ger mig. Både de 
bra och de dåliga. Och kan jag genom 
min musik på något sätt bidra till att 
göra området bättre så är ingen gladare 
än jag. 

VARMT OCH GENERÖST 
Han nämner under intervjun (liksom 
i låten) bland annat Underground och 
Mix Dancers som viktiga inslag för 
Råslätt.  
 – Det finns så mycket som ungdomar 
är bra på. Dessa aktörer är fantastiska på 
att hjälpa och lyfta ungdomar. Alla har 
något som man är bra på, det gäller att 
hitta och stimulera det innan man för-
stör skolans fönster eller bränner bilar. 
Den sidan av Råslätts goda nätverk vill 
jag lyfta i låten.  
 Avslutningen på låten tar avstamp i 
mångfalden och glädjen på Råslätt.  
 – Det är ju så det är. Varje trappupp-
gång är en egen värld. Hur häftigt är 
inte det? Välkomnandet är svårslaget. 
Så varmt, så generöst. Människorna på 
Råslätt bjuder på sig själva och det man 
har. Så innan du snackar skit om Råslätt. 
Testa att lära känna människor här och 
du kommer att få uppleva stora saker.

»Våga vara trans-
parent och erkänna 
för dina nära att 
du har det tufft. 
Att du behöver 
hjälp. Försök inte 
hålla det inne, 
inte dämpa det, 
inte gömma det.«

GANGSTERFASONER”.

” L Å T  O S S  L Ä G G A  N E R  V A P E N  O C H  K A N O N E R  –  V I  K A N  K O N T R O L L E R A  Z O N E R  U T A N  G A N G S T E R F A S O N E R ” .

VågA
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Kung Carl XVI Gustaf 
och drottning Silvia  
besökte Råslätt

»Tjena Kungen!«
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Kung Carl XVI Gustaf 
och drottning Silvia  
besökte Råslätt

– Va, är det sant? Kungen? Alltså DEN kungen? 
Här på Råslätt?  
 En förbipasserande frågar förvånat varför det 
samlats så mycket folk utanför entrén till Vård-
centralen.  
 Och visst var det sant, bara någon minut senare 
rullar bussen med självaste kung Carl XVI Gustaf 
och drottning Silvia in på parkeringen.  
 – Alltså, jag trodde han skulle komma med 
3:ans buss, skojar någon i folkhavet.  
 När så kungaparet kliver ur bussen vidtar en 
härlig vinkfest. 

>>>
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K
ungaparet gjorde 
ett stopp i Jönkö-
ping på sin resa 
genom landet i 
pandemins spår. 

Under dagen var de runt på olika 
platser i länet för att träffa myn-

digheter, företag, organisationer 
och individer som har påverkats av 

pandemin.  
    Ett av stoppen var alltså på Råslätt 

och närmare bestämt på nya vårdcen-
trum där verksamhetschef  Christina 

Uppenberg stod värd för besöket. 
Tillsammans med Landshövding Helena 
Jonsson med make Göran Johansson tog 
kungaparet plats i konferensrummet till-
sammans med personal från vårdcentralen 
och Region Jönköpings län.  

– Vi är väldigt glada att få hälsa ers majestäter välkomna hit till vårt alldeles nya 
vårdcentrum på Råslätt, förkunnade Christina Uppenberg.  
 Charlotta Larsdotter, direktör för vårdcentralerna Bra Liv, berättade sedan 
vilken viktig roll primärvården spelat under hela pandemin:  
    – Vi jobbar nära invånarna. Varje vårdcentral känner sina patienter. Det 
har varit en viktig del för vi ska ha klart för oss att pandemin tvingat oss att 
 lägga rälsen medan tåget går. Regler och restriktioner har ändrat sig hela 
tiden.  
    – Vi har jobbat extremt mycket och det har varit pressat. Men vi har 
också utvecklats, säger Christina Uppenberg.  
     – Jag känner att det varit så påtagligt att vi varit med och gjort skill-
nad. Vi har mött så mycket tacksamhet för vårt arbete, kompletterade 
sjuksköterska Sandra Lindén. 
    Just hennes berörande berättelser om mötena med människorna 
under pandemin fick verkligen alla i rummet att lyssna lite extra. 

»Kungaparet  
gjorde ett stopp  

på Råslätt.« 
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DROP-IN-FÖRDELAR PÅ RÅSLÄTT 
Kungaparet lyssnade intresse-
rat och sköt in frågor då och då. 
Bland annat till hälsokommu-
nikatör Mohamoud Suldan som 
berättade vilken viktig funktion det 
var att möta invånarna på Råslätt 
i föreningar, kyrkan, moskén eller i 
centrum för att berätta om vaccinatio-
nen och varför den är viktig.  
 Märker du att fler blir intresserade av 
att vaccinera sig när ni möter dem på 
dessa platser, frågade drottningen? 
 – Ja, absolut. Många har frågor och 
känner kanske oro. Då finns vi där och för-
klarar. Bara den här veckan har vi omkring 
100 personer som gått till drop-in-vaccina-
tionen efter vi har varit ute på SFI-tillfällen, 
berättar Mohamoud.  
 – Går det att planera och hålla ordning när man tillämpar drop-in? undrade kungen.  
 – Det är självklart en utmaning eftersom vi inte exakt vet hur många som kom-
mer, men rutinerna i det administrativa är ju desamma som vid bokningar och 
så länge vi märker att många kommer till dessa tider kommer vi hålla på, säger 
Christina Uppenberg och fortsatte:  
 – Vi har i dagarna också genom ett samarbete med det lokala bostadsbolaget 
Vätterhem delat ut lappar om vaccination på flera språk i alla trappuppgång-
ar och vi märker att de riktade insatserna ger effekt i vår strävan att öka 
vaccinationstäckningen.  
 Landshövding Helena Jonsson uttryckte som avslutning sin beundran 
för den flexibilitet och det ansvar som vården tagit under pandemin.  
 Därefter väntade vidare transport till nästa programpunkt och utanför 
vårdcentrum hade ryktet om kungaparets närvaro spridit sig och den 
stora folkmassan slöt upp i ett stort jubel när kungaparet med nya 
vinkningar gjorde uppsittning i bussen. 

»Den stora  
folkmassan  
slöt upp i ett  
stort jubel.« 
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AKTUELLT

 
 
Nya kollegor  
 
LISA LUNDKVIST är sedan början 
av oktober anställd som 
Målare med placering på 
Råslätt.

PATRIK MELIN är sedan slutet 
av september anställd som 
Lokalutvecklare med place-
ring på Huvudkontoret.

BENGT-ARNE LIXENSTRAND är 
sedan början av september 
anställd som Trädgårds- och 
Transport arbetare med place-
ring på Råslätt.

 

 
 
EMELIE BELLHAMMAR är sedan 
början av september anställd 
som Trädgårds- och Trans-
portarbetare med placering 
på Råslätt.

SARA RASMUSSEN är sedan 
slutet av augusti anställd som 
Parkvärd med placering på 
Österängen.

 
SEBASTHIAN CAESAR är sedan 
början av augusti anställd 
som Inköpare med placering 
på Huvudkontoret.

EVA VON BOISMAN är sedan början 
av juni anställd som Bovärd 
med placering på City.

FIRAS TAMMO är sedan början 
av september anställd som 
vikarie – fastighetsarbetare 
med placering Öxnehaga.

DANIEL APPELBERG är sedan 
början av oktober anställd 
som vikarie – bovärd med 
placering Öxnehaga.

Tackar för sig
JOHAN KARLSSON har på egen 
begäran avslutat sin anställ-
ning som Bovärd på City. 

BERAT LATIFI har på egen begä-
ran avslutat sin anställning 
som Vitvarutekniker på 
Råslätt.

TANJA CRONA har på egen 
begäran avslutat sin anställ-
ning som Trädgårds- och 
Transport arbetare på Råslätt.

CHRISTER NILSSON på Trädgård 
och Transport har gått i 
pension.PE
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BENGT-ARNE

PATRIK

Fotobås med fina julmotiv, ljus och dekorationer och härlig julmusik 
 väntar under december i våra affärscentrum. Dessutom blir det come-
back för våra populära julmarknader:  
 
• 4 december på Råslätt  
• 5 december på Österängen 
• 12 december på Öxnehaga  

Vill du engagera dig och delta  
med din verksamhet på julmarknaderna?  
Kontakta eventansvarig Alicia Söderberg på  
alicia.soderberg@vatterhem.se

JULMARKNADERNA ÄR TILLBAKA! 

Aktuellt, notiser
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• Iordningställa ny mötesplats med sittytor på  
 Havsörnsgatan 83.  
• Byte av fasadbelysning på affärscentrum.  
• Renovering av tvättstuga på Fiskgjusegatan 2–8 och  
 Havsörnsgatan 133–139. 
• Förnya belysningen på samtliga miljöhus. 
• Renovering av fasad på Kärrhöksgatan 80–88.

• Rökluckor i trapphus 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.

• Solceller på Lahagsgatan 2-42, Hästhagsgatan 1-43,  
 Oxhagsgatan 117-159. 
• Fönster, trapphus, korridor, yttre och inre belysning  
 på Oxhagsgatan 82-122. 
• Tak, ventilation, fönster, trapphus, korridor, belysning  
 på Kohagsgatan 87-117. 
• Förvaltningsbyggnad renoveras och byggs ut. 
• Garageportar byts och automatiseras. 
• Byte av entrédörrar på Lahagsgatan 1-43. 
• Gårdsmiljöer utvecklas med start på Oxhagsgatan  
 77-113.

ÖXNEHAGA

ÖSTERÄNGEN

CITY

RÅSLÄTT

• Målning av trapphus och källare i kv. Jeriko 5. 
•  Målning av trapphus och entréplan Kv. Jordaxeln . 
•  Grind till innergård kv. Lampan. 
•  Gårdsupprustning Faust 2. 
•  Gårdsupprustning Fribytaren 1 & 2. 
•  Fönsterbyte Fribytaren 2. 
•  Målning källare citadellet 29. 
•  Putslagning Dundret 10. 
•  Blandarbyte Citadellet 25–26.

Råslätt vårdcentrum invigt! 

Efter en digital invigning den 8 oktober 
är nu Råslätts vårdcentral också officiellt 
invigd.  
 Verksamheterna har ju varit igång i 
de moderna, funktionella och fräscha 
lokalerna en tid. Totalt 5.600 kvadrat-
meter fördelat på fyra våningar där 
bland annat Vårdcentral, Folktandvård, 
barn- och kvinnohälsovård, öppen 
förskola och klinisk utbildningsmottag-
ning ryms under samma tak.  

Nöjda invigningsdeltagare: Lotta Larsdotter, direktör för Vårdcentralerna Bra Liv, Mats Bojestig, 
hälso- och sjukvårdsdirektör, Jane Ydman, regiondirektör, Mia Frisk (KD), regionstyrelsens  
ordförande, Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.
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7 september var regeringens social-
demokratiska justitieutskott på besök 
på Råslätt. De fick en presentation 
av Råslätt och Råslättsandan. De var 
väldigt imponerade av gemenskapen 
och det nära samarbetet Vätterhem och 
hyresgäster emellan. De fick även höra 
om Vätterhems förebyggande arbete 

Regeringens socialdemokratiska 
justitieutskott på besök på Råslätt
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för att stärka och trygga våra stads-
delar bland annat genom initiativ som 
 SommarKRAFT. 
 En bra diskussion fördes även kring 
utmaningar i lagstiftningen som ibland 
skyddar individen/hyresgästen så starkt 
att ett helt kollektiv, en hel trappupp-
gång, får lida av det.

 – Med så här stora satsningar är det 
otroligt mycket jobb bakom. Med den 
vetskapen är det extra kul att få se 
Råslätts vårdcentrum klart. Det visar att 
vi satsar på primärvården för invånarna, 
säger regionstyrelsens ordförande Mia 
Frisk (KD).  
 Istället för traditionell bandklippning 
stod Drumcorps och MixDancers för en 
högtidlig och fartfylld utrullning av röd 
matta och indansning av lokalerna. 
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KRISLEDNINGSGRUPPEN 
ser fram emot att avveckla sig själva

Sedan i mars 2020 har Vätterhems krisledningsgrupp sammanträtt mer eller 
mindre dagligen för att hantera pandemins utmaningar för Vätterhem.  
 – Nu jobbar vi för att avveckla oss själva och hoppas kunna lägga pandemin 
bakom oss. Men vi förstod ju relativt tidigt att det här inte handlade om ett sprint-
lopp utan ett utdraget maraton, säger Raymond Paska, vd Vätterhem.

När Vi i Vätterhem är med på ett 
digitalt möte är det Raymond, 
Rebecca Källner (HR-chef), Vik-

toria Uyanik (kommunikatör) samt Åsa 
Karlsson (Chef förvaltning och teknik) 
som är med i gruppen.  
 – Vi har utifrån de utmaningar vi 
ställts inför varierat gruppens deltagare 
efterhand, berättar Raymond.  
 Inledningsskedet i mars 2020 beskri-
ver gruppen som oerhört hektisk och 
svåröverskådlig:   
 – Då var fokus på att sätta regler och 
anpassa oss efter de restriktioner som 
kom. Både för vår personal och för 
hyresgäster för att stoppa smittsprid-

ningen. Då var också mycket fokus på 
att reka och leta skyddsutrustning hos 
våra leverantörer, berättar Viktoria.  
 – Vår roll har ju hela tiden varit 
att söka kunskap, filtrera vad som är 
relevant för Vätterhem och Vätterhems 
hyresgäster och sedan på bästa sätt 
kommunicera det, säger Raymond. 

KONTOREN ÖPPNAR IGEN 
När det gick mot sommar 2020 övergick 
den första »regelperioden« mer i lös-
ningsorienterat arbete:  
 – Vi såg över vad vi kunde göra för 
våra hyresgäster och presenterade frivis-
ningar av TV-paket, Hemservice där vi 

erbjöd hjälp med att handla, Sommar-
Kraft såg dagens ljus. Väldigt många 
aktiviteter som snabbt sattes i verket. 
Imponerande snabbt så här i efterhand, 
säger Åsa.  
 – Hela tiden har vi på personalsidan 
försökt parera så att personalen ska 
känna sig säkra och trygga i jobbet. 
Med hemarbete följde ett stort arbete 
för att lösa så att alla hade tekniken att 
göra jobb hemifrån t ex. När det första 
gången gick ut ett meddelande att alla 
som kunde skulle jobba hemifrån så var 
det en åtgärd som skulle gälla 2 veckor. 
Det blev 11 månader… säger Rebecca 
Källner.  

»Vi förstod relativt tidigt att 
det här inte handlade om ett 
sprintlopp utan ett utdraget 
maraton.«
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KRISLEDNINGSGRUPPEN 
ser fram emot att avveckla sig själva

Hallå där Malin Bengnér,  
Regionens Smittskyddsläkare:

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT  
ATT JAG VACCINERAR MIG?
– Du tar sprutan för 
att skydda dig själv 
och för att skydda an-
dra mot allvarlig sjuk-
dom. Vi ser fortfarande 
att framförallt ovacci-
nerade blir svårt sju-
ka i Covid-19. En hög 
vaccinationstäckning 
är viktigt för att vi ska 
kunna återgå till ett liv 
som liknar det innan 
pandemin.

Jönköping följer riksgenomsnittet 
vilket innebär att 84 procent har 
fått minst en spruta och ungefär 77 
procent är fullt vaccinerade med två  

         sprutor.  
 – Samtidigt ser vi vissa områden där 
vaccinationstäckningen är lägre och där är 
det extra viktigt att jobba upp den så att det 
inte blir »öar« i samhället där viruset kan 
spridas.  
 Råslätt, Öxnehaga och Österängen tillhör 
några av de områden som har lägre vacci-
nationstäckning än övriga samhället och 
Regionen har genomfört aktiviteter för att 
öka antalet vaccinerade:  
 – En viktig åtgärd har varit hälsokommu-
nikatörer som aktivt varit ute på områdena 
för att prata med folk. Vi har också med 
gott resultat erbjudit drop-in tider. Insatser 
som bidragit till fler vaccinerade – men 
 fortfarande tvekar en del.  
 Behöver man tveka?  
 – Med över 6 miljarder injicerade doser 
under kort tid i världen kan vi med fog säga 
att det är säkra och bra vaccin som nu har 
ett stort forskningsunderlag. Och även om 
de togs fram snabbt har de genomgått alla 
viktiga steg för att bli godkända. Så för att 
skydda dig själv och för att skydda andra 

i din närhet uppmanar jag att vaccinera 
dig om du inte redan har gjort det. Vänta 
inte, gör det nu så bidrar du till en snabbare 
återgång till ett normalläge efter pandemin. 

VACCINATION I SKOLORNA 
Nu har vaccinationen för barn och ung-
domar 12–15 år inletts i skolorna.  
 – En viktig åtgärd för att skydda även 
denna grupp samt att vaccinationen av 
denna åldersgrupp ökar möjligheten att 
hålla skolan öppen – och det har vi lärt oss 
under pandemin är viktigt för barn och 
unga.  
 Något speciellt viktigt att tänka på för 
den som har barn i den åldern?  
 – För att vaccination ska kunna ske i 
skolan måste du som vårdnadshavare fylla i 
den blankett som skickats hem där du säger 
ja till vaccination av ditt barn. Båda vård-
nadshavarna måste fylla i och vara överens 
i beslutet. 
 Slutligen, det är ju även aktuellt med en 
tredje spruta för vissa grupper nu? Hur vet 
jag om jag ingår i en sådan?  
 – Alla som är över 80 år har fått ett brev 
hem med instruktioner hur man bokar 
tid. Vissa får även informationen via sitt 
 boende eller hemsjukvården.

 – Nu planerar vi för en successiv 
återgång till kontoret och öppnar våra 
förvaltningskontor för besök. Men inte 
utan att även fortsatt ta ett stort ansvar 
i den nya Corona-vardagen. För det är 
viktigt att förstå att det inte är över utan 
något som vi måste fortsätta att förhålla 
oss till. Vi vill dock skicka ett stort 
tack till hyresgäster och medarbetare 
för den förståelse och uthållighet som 
funnits när restriktioner och regler gjort 
vardagen annorlunda. Det är tillsam-
mans som ett lag vi har tagit oss igenom 
pandemin så här långt.
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»Vi förstod relativt tidigt att 
det här inte handlade om ett 
sprintlopp utan ett utdraget 
maraton.«
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Vi träffar henne och Åsa Cederholm inne i ateljén på 
Gulsparvens förskola.  
   – Här har barnen skapat många av de fina figurerna 
som kommer att pryda bokpåsen, berättar Åsa.  
    Totalt talas nära 40 olika språk på förskolorna på 
Råslätt.  

    – Vi kan ju såklart inte tillhandahålla böcker på alla 
språk, men det kom-

mer finnas bokpåsar för 
alla majoritetsspråk. Varje 

påse innehåller 3–4 böcker 
varav vissa är dubbelspråkiga, alltså 

även i en svensk version, berättar 
Annhild.  

    Bokpåsarna får fritt lånas hem under ett 
par veckor och lämnas sedan tillbaka på försko-

lan. Precis som det funkar på biblioteket. 

ÖPPNAR VÄGEN till FRAMTIDEN
KÄRLEKEN till BOKEN  

Någon gång kring jul kommer alldeles nya bokpåsar med 
böcker för hemlåning finnas på förskolorna och Familje-
centralen på Råslätt.  
       – Vi vill med projektet »Kärleken till boken« stimulera 

till det magiska samspelet som blir när barn och vuxna 
läser tillsammans. Läsandet och språket är vägen 

in i samhället – in i framtiden, säger Annhild 
Edlund på Råslätts förskoleområde. 

Åsa Cederholm och Annhild Edlund hoppas att 
Kärleken till boken ger många positiva effekter för 
barnens språkutveckling på Råslätt. 
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ÖPPNAR VÄGEN till FRAMTIDEN
KÄRLEKEN till BOKEN  Trycket på bokpåsarna  

har barnen själva fått 
vara med att rita. 
Vätterhem är med 
och sponsrar med de 
tryckta bokpåsarna. 

STIMULERA SPRÅKUTVECKLING 
Vad är syftet med projektet?  
 – Att öka vuxnas läsande tillsammans med barnen och på så sätt utveckla det 
svenska språket, men även familjens andra språk, för både barn och vuxna.  
 Varför är boken viktig i det arbetet?  
 – Det finns ju såväl de filosofiska argumenten i att skapa det där svårslag-
na samspelet mellan barn och vuxna kring en bok. Men också rent 
faktamässiga argument: en 17 åring som läser regelbundet har 50.000–
70.000 ord i sitt ordförråd, att jämföra med den som inte läser som har 
15.000–17.000 ord, säger Åsa.  
 – För små barn är det viktigt att komma igång med språk och kom-

munikation tidigt. Högläsning är viktigt – där du läser med barnet 
– bjuder in till dialog, reflekterar till bilder. Spåkutvecklingen redan 
från förskoleåldern lägger grunden för alla kommande studier och 
till att kunna vara en aktiv och reflekterande samhällsmedborgare, 
säger Annhild.  
 Böckerna är nu beställda och påsarna på tryck: 
 – Alla har varit så positiva till projektet och det känns extra bra 

att vi på förskolorna får göra det tillsammans med Familje-
centralen, Biblioteket och Vätterhem. Tillsammans i 

enad kraft för Kärleken till boken!

»En 17 åring som läser regelbundet 
har 50.000–70.000 ord i sitt ordför-
råd, att jämföra med den som inte 
läser som har 15.000–17.000 ord.«

»Läsandet och språket 
är vägen in i samhället  

– in i framtiden.«
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I samband med att du ska flytta får du 
ungefär tre veckor innan avflyttning en 
checklista på vad som förväntas av din 
städinsats. Ett gott förstatips är att följa 
den och tänk på att just en flyttstädning 
är extra noggrann jämfört med hur du 
brukar städa lägenheten annars. Det ska 
ju vara trevligt för den som flyttar in!  
 Ett annat viktigt tips är att planera 
flytten noga. Börja städa minst en 
månad innan avflyttning. Torka skåp, 
putsa fönster, rensa avlopp m.m så att 
du »bara« har den sista avtorkning-
en kvar efter själva flytten. Kök och 
badrum är normalt det som kräver 
mest insatser vid städningen. Om din 
städning inte är godkänd debiteras du 
kostnaden för att anlita en städfirma. 
Har du beställt tid för besiktning och 
har dagar kvar innan du ska ha lämnat 
in nycklarna kan du själv få »städa om« 
efter besiktningen. Men ofta finns inte 
den tiden.  
 Väl inne i lägenheten pekar förvalta-
ren som håller i besiktningen på några 
tydliga områden som brukar vara vanli-
gast att vi slarvar med i flyttstädningen:  

1. Under handfatet. Ofta väl rengjort 
i själva handfatet, men undertill 
samlas gärna en del kladd. Torka av 
noga.  

Smarta städtips inför flytten
En av de vanligaste orsakerna till ombesiktning i samband med avflyttning 
är att lägenheten inte är städad tillräckligt noga. Vi följde därför med till en 
lägenhet vid besiktning för att få lite smarta tips.

2. Känn på väggarna i duschen. Det 
ska vara lent och fint när du drar 
handen.  

3. Dra ut spisen. Rengör bakom. Plocka 
av spisvreden och torka rent. Var 
noga med att sätta reglagen på rätt 
plats när du väl torkat av dem. Gör 
rent noga invändigt i ugnen. Det ska 
inte inte finnas flott och fettrester. 
Tänk också på att alla plåtar ska 
finnas kvar. Även fläkt, ventiler och 
ventilation i köket ska rengöras.  

4. Torka ur kyl och frys och frosta av 
dem. Tänk på att lådorna i kyl och 
frys ska vara hela.  

5. Om du har fönster som går att dela 
på – glöm inte att putsa även  
emellan glasrutorna.  

6. Radiatorer drar till sig damm. Torka 
av och dammsug noga.  

7. Eluttag och strömbrytare ska vara 
rena från damm och smuts. Torka 
av dem.  

8. Dörrar, karmar och handtag.  
Torka av noga. 

1

2

3
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Smarta städtips inför flytten
4
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I takt med att bristen på bostäder ökar 
blir det allt viktigare att hyres-
förhållanden är riktiga. Matcha 

kontraktet är en tidsbesparande tjänst 
som går ut på att hitta olika nyckeltal 
som indikerar på eventuella oriktiga 

VÄTTERHEM VINNER 
digitaliseringspris för bästa initiativ

Allmännyttans digitaliseringsinitiativ har i samarbete med Vätterhem utvecklat  
en digital tjänst som effektiviserar och underlättar arbetet med att upptäcka oriktiga 
hyresförhållanden. Nu prisas tjänsten, Matcha kontraktet, som är öppen för alla  
medlemmar i allmännyttan att använda. 

hyresförhållanden. Numera görs en 
automatisk samkörning av Vätterhems 
hyreskontrakt och folkbokföringen, ett 
arbete som tidigare fick göras manuellt 
i två databaser. Eventuella avvikelser 
presenteras i en lista och fokus 

läggs nu i stället på att analysera och 
kontrollera vad som ligger bakom avvi-
kelsen. Allt bygger på en öppen princip 
och förhoppningen är att fler bostads-
bolag ska kunna bygga vidare på detta.

ETISK AVVÄGNING 
Ambitionen med det nya 
hjälpmedlet är att granska 
alla kontraktsinnehavare 
vartannat år. Vätterhem 

har jobbat systematiskt 
med att avslöja orikti-
ga hyresförhållanden 

sedan 2018 och hittills 
har drygt 130 lägenheter 

återtagits.

»Vätterhem har genom Matcha kon-
traktet gett upphov till en tjänst base-
rad på öppen källkod som kan om-
sättas och vidareutvecklas av fler. 
Standardiserade funktioner och öppna 
tekniker som  t ex fastAPI motverkar 
inlåsning. Matcha kontraktet har på ett 
år tagit sig från ritbord till införande 
hos flera allmännyttor och ett fastig-
hetssystem. Tänk stort – börja litet, var 
modig börja nu!«

»Vätterhem tilldelas ›Den 
vita älgen‹ för utmärkt digi-
talisering i allmännyttan.«
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På Öxnehaga är bland annat renove-
ringen av avloppsledningar och badrum 
igång igen. På Österängen återupptas 
fönster- och balkongrenoveringar samt 
byten av spiskåpor och ventilation. På 
Råslätt väntar fasadrenoveringar och i 
City fönster- och hissbyten.  
 – Samt alla de hyresgäster som tackat 
ja till periodiskt underhåll; målning och 
tapeter med mera.  
 Åsa Karlsson betonar att arbetena 
kommer att även fortsatt ske med 

VÄTTERHEM VINNER 
digitaliseringspris för bästa initiativ Undrar du varför du inte har 

fått en hyresgästenkät att be-
svara under hösten? Förkla-
ringen är att Vätterhem 
nu övergår till ett nytt 
intervall för enkäten. 
Istället för att hälf-
ten av hyresgäster-
na besvarar hyres-
gästenkäten årligen 
kommer enkäten 
med start 2022 att 
besvaras av samtliga 
hyresgäster vartan-
nat år. 

– Själva intervallet för hyresgästen 
blir ju detsamma, men vi ser stora 
fördelar i att få mer tid att jobba 
med de förbättringsområden som vi 
får till oss genom enkäten, säger Åsa Karlsson, 
chef Förvaltning och Teknik på Vätterhem.  
 Med en årlig enkät som besvarats av hälften 
av hyresgästerna har alla de viktiga synpunkter 
från hyresgästerna inte riktigt hunnits med att 
åtgärdas innan det är dags för nästa enkät.  
 – Vi utvärderar enkätresultaten och lägger in 
utvecklingspunkter i vår åtgärdsplan och börjar 
aktivt arbeta med dem under våren vanligtvis. 
Vissa projekt är så stora och viktiga att vi kanske 
inte hinner med dem innan det är dags för 
nästa enkät. Därför ser vi en tydlig fördel att 
kunna jobba klart alla de värdefulla idéer som 
hyresgästerna förser oss med när vi nu övergår 
till ett vartannat-års-intervall för enkäten. Ser 
man som hyresgäst att vi gör verklighet av 
idéerna ökar ju också motivationen att svara på 
enkäten, säger Åsa Karlsson. 

HYRESGÄST  
ENKÄTEN  
FÅR NYTT  
INTERVALL

Efter restriktionslättnaderna:

NU JOBBAR VI IKAPP 
UNDERHÅLLSPLANEN
Under pandemin har möjligheten att göra underhållsjobb i lägenheterna varit 
 begränsade. Nu har Vätterhem påbörjat arbetet med att jobba ikapp de jobb som 
tvingats skjutas upp:  
 – Vi har kunnat jobba på med utomhusunderhåll och vissa andra områden. Det 
som har fått vänta är jobb som krävt att vi är inne i lägenheterna; fönsterbyten, 
målning, stambyten med mera. Vi räknar med att jobba ikapp de allra flesta upp-
dragen under årets sista månader, berättar Åsa Karlsson, chef Förvaltning och 
Teknik på Vätterhem. 

 högsta prioritet på trygghet och säker-
het för både hyresgäster och personal.  
 – Vi kommer noga stämma av med 
hyresgästerna och se till att det går att 
hålla avstånd. Precis som tidigare är vi 
noga med att upplysa hyresgästerna 
att boka av besök från vår personal om 
någon i hushållet har symptom. 

»Vi räknar med att  
jobba ikapp de allra 
flesta uppdragen under 
årets sista månader.«
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IT-AVDELNINGEN ÄR NAVET I DIGITALISERINGSRESAN

Marcus kontrollerar att driften  

på den nya switchen är igång.
Japp, allting fungerar. Vidare till nästa!

Kim märker ut teknikrummet  
för att hitta snabbare nästa gång. 

Var dags Vätterhem. Del 17 – IT
Följ med bakom kulisserna med Vätterhems  
personal i deras arbete för att skapa Hem för livet. 

IT-teknikern Kim Aspenberg och systemutvecklaren 
Marcus Perhamn plockar med sig utrustningen från 
bilen. Ner i källaren på huset börjar jakten på det för-
svunna teknikrummet.  
 – Haha, ja så kan man kanske se det. Det brukar 
finnas en viss logik i var våra driftswitchar sitter. Men 
inte alltid. Vi är noga med att märka ut vilken dörr det 
är tills nästa gång, berättar Kim. 

Väl inne i teknikrummet byts drift
switchen snabbt.  
 – Den här används bland annat för 
att styra och skicka information från 
fastighetens olika system, ventilation, 
solceller, låssystem, de nya automatiska 
postboxarna till exempel. Det är en del i 
det löpande underhållet att byta ut dem 
till en modernare modell då och då, 
förklarar Marcus.  
 Arbetet i källaren på Råslätt är ett 
exempel på när ITavdelningar arbetar 
praktiskt.  
 På hemmakontoret hos ITchef Johan 
Hageltorn pågår helt annat ITarbete:  
 – Mina arbetsdagar handlar till stor 
del om möten och kontakt med med
arbetare och våra olika avdelningar. Jag 

försöker se till att vi jobbar 
efter en struktur och helhet i 
det digitala pusslet. Det roliga 
är att mitt arbete de senaste 
åren gått från mer »tekniska 
ITfrågor« till mer allmänna 
digitaliseringsfrågor och projekt. 
Mer vardagspraktiskt och närma
re medarbetaren, kan man säga. 

FÖRENKLA OCH FÖRBÄTTRA 
Patrik Jigblad är systemutvecklare 
och har just denna dag den för 
honom lite ovanliga arbetsuppgiften att 
koppla ur den gamla telefonväxeln på 
huvudkontoret.  
 – Mina viktigaste arbetsuppgifter 
annars är övergripande koll på våra 
system, och ibland gör jag vissa djupdyk
ningar, till exempel i efakturahantering
en. Jag hanterar även en del felrapporter 
från verksamheten mot vår fastig
hetssystemleverantör. 

 Ett annat av Patriks huvudområden är 
säkerhetsfrågor:  
 – Jag försöker höja medvetenheten 
kring ITsäkerhet inom organisationen. 
Det är ju en naturlig och viktig del i 
digitaliseringsarbetet.  

IT-chef Johan Hageltorn kopplar upp sig för 

dagens teamsmöten som bland annat behandlar 

teknikfrågor vid en upphandling.
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IT-AVDELNINGEN ÄR NAVET I DIGITALISERINGSRESAN

Stora nyckelknippan fram för att  

hitta rätt dörr till teknikrummet. 

IT-tekniker Kim Aspenberg och systemutvecklare 

Marcus Perhamn på väg med en ny driftswitch till 

en av fastigheterna på Råslätt.

Systemutvecklare Patrik Jigblad inleder dagen 
med att koppla ur den gamla telefonväxeln. 

 När väl telefonväxeln är urkopplad 
väntar ett stort och aktuellt projekt 
på Patriks skrivbord; Vätterhems nya 
intranät.  
 – Utgångspunkten för det arbetet är 
att förenkla och förbättra vardagen för 
våra kollegor, säger han. 

IT-MOGNAD SOM IMPONERAR 
Tillbaka hos Johan som betonar vikten 
av att ITavdelningen kommer in tidigt i 
Vätter hems utvecklingsprojekt.  
 – Ett bra exempel är att många av 
de produkter vi köper; t ex lås och 
passage system, leveransboxar och 
solceller levereras idag med tillhörande 
ITsystem. Då måste vi vara med tidigt 
och se så att dessa system passar med 
Vätterhems plattform för att fungera på 
ett säkert och snabbt sätt.  
 Hur har pandemin påverkat ert arbete 
på IT?  
 – Pandemin är negativ och otäck i sig, 
men ur ett ITperspektiv har pandemin 
och hemarbetet faktiskt visat på en 
positiv effekt. Mer eller mindre över en 
natt fick vi en betydligt högre »ITmog
nad« och förståelse för digitala tjänster 

och nya arbetssätt såsom till exempel 
digitala möten. Jag är imponerad över 
hur medarbetarna hanterat tekniken 
och tillhörande program. 

VARIATIONEN STOR 
För ITavdelningen innebar restrik
tionerna med hemarbete bråda dagar:  
 – När alla helt plötsligt skulle börja 
jobba hemma fick vi lägga mycket tid på 
att se till att alla fick rätt prylar hemma 
samtidigt som tekniken behövde funge
ra. Här känner jag ändå att vi gjorde ett 
bra jobb och det var förvånansvärt lite 
problem som uppstod när allt väl var 
på plats. Det tror jag vi kan tacka den 
utveckling av vår ITmiljö som vi gjort 
innan pandemin, säger Kim.   
 Båda han och Marcus framhåller 
variationen i arbetet som en härlig 
utmaning:  
 – Ena dagen sitter du och installerar 
nya datorer till nya medarbetare, nästa 
är du ute på något område och byter 
en driftswitch som strular, för att den 
tredje dagen sitta med att integrera 
elbilsladdning för debitering, säger 
Marcus. 

BRED SAMVERKAN 
Vi ber Johan på hemmakontoret att 
lista några viktiga projekt där IT bidragit 

till utveckling av Vätterhem 
i stort. Han hittar snabbt 
flera, en lång lista där han 
till slut väljer:  
      – Införandet av nytt 
Marknadssystem som 
möjliggör en samlad och 
enklare hantering av vår 
bostadskö, publicera 
lägenheter för uthyr
ning, avtalsskrivning 
samt kundkommunika

tion via Mina Sidor och 
Bostadsappen är väldigt viktigt för oss. 
Men också nytt system via mobilapp för 
hantering av service order som numera 
uppgår till ca 30 000 st per år. Samma 
system används även vid besiktning. 
Och något som blir tydligt för hyresgäs
terna är övergången från pappersavier 
till enbart digitala hyresavier. Alla tre 
projekten är också bra exempel på hur 
vi samverkat brett med hela organi
sationen för att få allt på plats, säger 
Johan Hageltorn. 

»ALLT GÅR ATT LÖSA« 
Vad är det bästa med att jobba med IT 
på Vätterhem?  
 – Att får vara med och lösa problem, 
svarar Marcus snabbt.  
 – Mina medarbetare på IT, att jag har 
möjligheten att utvecklas på jobbet 
genom variationen på arbetsuppgifter
na och att jag får hjälpa mina kollegor i 
organisationen varje dag, fyller Kim på. 
 – Det bästa är nog att Vätterhem är en 
väldigt bra arbetsplats i stort. Och att få 
vara med och upptäcka möjligheter till 
digitalisering, förenkling och ändrade 
arbetssätt, säger Patrik.  
 – Att få vara med och bidra till en 
förändring inom ett företag som Vätter
hem där vi nu tar oss in i den »digitala 
tidsåldern« är en häftig utmaning både 
strategiskt och tekniskt. Jag känner att 
vi verkligen lever efter mottot »Allt går 
att lösa« och det gör jobbet extra stimu
lerande, säger Johan.
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NYPRODUKTION

Strandängstorget beräknas stå klart 
för inflyttning under hösten 2024. De 
totalt 164 bostäderna kan delas upp i 
120 hyresrätter i storlek 1–4 rum och 
kök samt 44 trygghetsboenden i 1–3 
rum och kök. I markplan upprättas 

SPADTAG FÖR STRANDÄNGENS STÖRSTA KVARTER
– Investeringen är runt en halv miljard och med Strandängs
torget är detta Vätterhems största enskilda satsning sedan 
miljon programmens tid. Här ska Strandängens hjärta växa fram. 
164 nya lägenheter, verksamhetslokaler, gym, restaurang och 
butiker. Ni kan förstå att det känns inspirerande att få bjuda in till 
spadtaget! Så inledde Vätterhems vd Raymond Paska den hög
tidliga ceremonin innan barn från Kulingens förskola förstärkta 
av kommunstyrelsens AnnMarie Nilsson (C), Ilan De Basso (S) 
och Andreas Sturesson (KD) tog de symboliska första spadtagen. 

verksamhetslokaler för att skapa en 
citykänsla och naturlig mötesplats. Här 
kommer såväl gym som restaurang och 
små butiker etableras. 
 – Från kommunstyrelsens perspek-
tiv är vi glada att vi har en aktör som 

Vätterhem som går i täten för ett sådant 
här projekt. Ett gott exempel på att vi 
inte »bara« bygger bostäder i Jönköping 
utan bygger stad, sa kommunstyrelsens 
ordförande Ann-Mari Nilsson (C) innan 
det blev dags för en invigningsskål.  
 Och de grävsugna barnen från 
Kulingens förskola hade förresten ytter-
ligare ett uppdrag. De har ritat bilder på 
framtidens hus och hur de föreställer 
sig att det kommer att se ut. Bilder som 
kommer att sättas upp i form av en tavla 
att inspireras av på området. 
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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: 

UTHYRNING 
OCH INFLYTTNING 

PÅGÅR

SPADTAG FÖR STRANDÄNGENS STÖRSTA KVARTER

Arkitektens vision: »Kvarteret ska sammankopplas till befintlig bebyggelse. Vi har valt jordiga 
toner i materialvalen såsom tegel, skiffer, träkänsla och sedumtak. Kvarterets byggnader är 
utformade med olika material och gestaltning för att ge en variation och skapa en levande och 
trivsam stadsdel. Strandängstorget blir en attraktiv mötesplats som bjuder in till vistelse och 
umgänge och kommer vara en viktig knutpunkt för stadsdelens framtida utveckling.«  
/Matt Patterson, Tengbom.
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OMRÅDESNYTT
områdesnytt ÖSTERÄNGENÖSTERÄNGEN

CITYCITY

a

a

Jan Magnusson heter jag och arbetar  
som Förvaltare på City. Fastigheterna  
som jag ansvarar för finns runt Kanalgatan,  
på Kålgården samt vårt nyaste område Samset. 

Jag började på Vätterhem våren 2016. Tidigare har jag arbetat som Förval-
tare på Riksbyggen men då mest med bostadsrätter.  
 Min arbetsgrupp består av bovärdar men även Citys reparatörer såsom 
transport, driftstekniker, snickare, rörmokare, elektriker samt målare. Detta 
känns extra passande eftersom jag började min yrkesbana inom byggbran-
schen.  
 Yrkesrollen som Förvaltare på Vätterhem är mycket omväxlande då man 
har helheten med fastigheternas underhåll och daglig skötsel tillsammans 
med min arbetsgrupp.  
 Hösten är nu här efter en härlig sommar. Sommaren har jag tillbringat 
till största del i vårt fritidshus i Halmstad. Tiden där ägnas åt lite renove-
ring, trädgårdsarbete men även en del cykelturer och någon timme på 
stranden. 

Denna fantastiska årstid med friskare luft och vackra färger 
i naturen. Med starten av den kallare årstiden brukar också 
ljusen dyka upp. Levande ljus är väldigt mysigt, men inte helt 
ofarligt. 
 Värmeljus är tyvärr en vanlig orsak till bostadsbränder. 
Om du ställer fler värmeljus tätt intill varandra. Det smälta 
stearinet eller paraffinet kan ta eld och bilda en mindre explo-
sion med en brand som följd.  
 Om du trots allt ställt flera tända värmeljus på ett fat 
– blås ALDRIG ut dem ovanifrån. Hett stearin eller paraf-
fin kan antändas och bilda en mindre explosion och du kan 
bränna dig eller starta en brand. 
 Blås försiktigt ut värmeljusen från sidan eller använd en 
ljussläckare!

BIRKAGÅRDEN. Vätterhem har under sommaren och hösten 
genomfört en omfattande renovering av Birkasalen i samarbete 
med Kultur och Fritid. Arbetet är i skrivande stund inte klart men 
tanken är att Birkasalen ska bidra med att sätta Österängen på 
Jönköpings kulturkarta samt stärka föreningslivet på Österängen. 

JAN MAGNUSSON  FÖRVALTARE CITY

DANIEL ERIKSSON  

FÖRVALTARE ÖSTERÄNGEN

ÄNTLIGEN ÄR DET HÖST!

Förra året började man att flytta in på Samset och nu är alla lägenheter 
inflyttade och området står klart. Trevligt område som har naturen nära 
inpå men ändå inte så långt ifrån city.

Samset, nu står  
området klart!
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ÖXNEHAGAÖXNEHAGARÅSLÄTTRÅSLÄTT

Nu har det varit fullt upp  
med inflyttning av nya  
studenter från världens  
alla hörn. Innan sommaren  
var det osäkert om det skulle bli ytterligare en  
»pandemitermin« med bara ett fåtal studenter.  
Glädjande nog har det kommit fler än vad vi hade väntat oss. 

Från kontoret inne i Sockertoppen i hjärtat av studentområdet 
bistår vi med hjälp med alltifrån busskort till lägenhetsfrågor.  
 De flesta som bor på studentområdet studerar på Jönköping 
University, en del stannar endast en termin och andra stannar 
längre perioder. 
 Det är stor omställning för många att komma till ett nytt 
land med andra regler så frågorna är många. Kanske inte alltid 
det som rör ens boende utan allt ifrån hur man ansöker om 
svenskt personnummer och ändrar sin adress till hur man 
tvättar eller var man hämtar paket från sina föräldrar. Vi för-
söker besvara det mesta och hjälpa till på alla sätt och vis. 

SOCKERTOPPEN – MITT I STUDENTLIVET  
Sedan de senaste restriktionslättnaderna har Sockertoppen nu 
öppnat fullt ut så att man till exempel kan ta en fika (genom 
RSF=Råslätts Student Förening), umgås, träna i gymmet, eller 
spela biljard. Sockertoppen har en viktig social funktion för 
studenterna på Råslätt.  
 Övrigt nytt på området är att studenthusen som de första 
husen på Råslätt genomgått fasadrenovering med fönster byte, 
nya tak, helglasade trapphus och nya entréer. Våra balkonger, 
som studenterna uppskattar mycket att sitta på när vädret till-
låter, har fått nya räcken i tre olika färger. Successivt kommer 
alla hus på Råslätt ett utvecklas på detta sätt och det är såklart 
jättekul att »våra« hus är först ut.  
 Även några gamla cykelbodar har rivits och ersatts av nya.  

Oavsett om vi vill eller inte så har hösten gjort sitt intåg. Kvällarna är mör-
kare och morgnarna svala. Vår och sommar är en hektisk tid för oss som 
jobbar på områdena, medan hösten är lite lugnare. 
 Då avtar växtligheten och träden släpper sina löv. Löven ska då samlas 
ihop samtidigt som fina höstblommor planteras här och var. Alla årstider 
har sin tjusning, så även hösten. En solig höstdag med hög, krispig luft är 
ju fantastisk. 
 Oavsett årstid rullar olika projekt på i våra bostadsområden. Mitt i Öxne-
haga har HP-bygg börjat förbereda marken för tre nya höghus. Vi har blivit 
varse det genom alla sprängningar. Vätterhem är inte inblandad i den 
byggnationen utan kan bara titta på. Däremot har Vätterhems två höghus 
längst ner på Öxnehaga nått sin fulla höjd. Nu är det dags för montering 
av fasaderna och uppbyggnad av lägenheterna. Inflyttning av bostadsrät-
terna är planerad till våren. 
 Pandemin har ju gjort att vi fått bromsa pågående underhållsprojekt. Nu 
när Folkhälsomyndigheten börjar släppa på restriktionerna, försöker vi att 
på ett säkert sätt kunna starta upp igen. Det handlar om renoveringar av 
badrum, avlopp, lägenheter m m. Inom kort fortsätter vi att byta garage-
portar och vi är nu uppe på Kohagsgatan 87–117. 
 Väster om Puls arena håller vi på att bygga upp en eko-park. Det är ett 
projekt som kommer fortgå under några år. Nästa steg är att vi ska plantera 
lundar med fruktträd. Nyligen placerade vi ut tre lekdjur av trä som står 
under ekarna. Samtidigt håller förskolebarn på med att bygga ett insekts-
hotell som också ska placeras i eko-parken.  
 Vecka 44 är den s.k. Trygghetsveckan. Som tidigare år plane-
rar vi trygghetsvandringar tillsammans med er 
hyresgäster, hyresgästförening-
en och andra samarbetspart-
ner på Öxnehaga. Tanken 
är att stärka tryggheten på 
området genom att bygga 
bort passager och platser som 
känns otrygga. För att ytterli-
gare öka tryggheten fortsätter 
vi att gård för gård montera ett 
passagesystem i källarna. Där 
kommer man sedan bara in med 
tvättstuge taggen. Samtidigt låser 
vi källarna nattetid.  
 Vi fick ju inte till någon Öxne-
hagadag i år heller, men ser fram emot 
nästa år, då Vätterhem fyller 80.

EVA BLOMQVIST  FÖRVALTARE STUDENTOMRÅDET RÅSLÄTT

DANIEL ERIKSSON  

FÖRVALTARE ÖSTERÄNGEN

INGE EKELYCK  FÖRVALTARE ÖXNEHAGASå blev det  
då höst igen!

KÄRRHÖKSGATAN 80–82 BLIR »VANLIGA« LÄGENHETER 
Ett annat projekt som kommer starta under hösten är att 
successivt avveckla Kärrhöksgatan 80–82 från studentbostäder 
till vanliga hyreslägenheter. Vi kommer att renovera dessa 
lägenheter med bland annat nya kök och sedan göra dem 
tillgäng liga för den »vanliga« bostadskön. Det beror bland 
annat på att det har byggts många nya studentlägenheter i 
Jönköping och de senaste åren har vi haft svårt att fylla alla 
rum och lägenheter här, särskilt under vårterminen.
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Nästa år ser vi fram emot att få fira en pigg 
och stark 80-åring. Och som vanligt är det 
gästen som gör festen så när vi nu är i plane-
ringsfasen för firandet undrar vi såklart hur 
du skulle vilja fira? Har du något förslag på 
aktiviteter, event och upptåg som kan bidra 
till ett levande jubileumsår? Kanske vill just 
du vara med och engagera dig i vårt firande?  
  
Maila dialog@vatterhem.se med dina tips och 
förslag så gör vi tillsammans 2022 till ett extra 
festligt Vätterhemsår!

Vätterhem 80 år 2022

Hur vill du fira?
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