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Förändringens år gav många förbättringar!
Att ha särskilda teman, eller fokusom-
råden om man så vill, för årsplanerna 
i vår verksamhet är någonting som vi 
började med för några år sedan. Jag 
tror faktiskt att det kan ha börjat med 
jubileumsåret, 2017, då vi firade vår 
75-åriga verksamhet. Efter det följde 
trygghetsåret, utvecklingsåret och nu 
senast då förändringens år. Det finns 
forskning och studier som framhåller 
detta arbetssätt, utifrån argumentet om 
att när vi har ett tydligt mål för vart vi 
ska med verksamheten under året så 
påverkar den vetskapen alla våra mindre 
beslut i vardagen i rätt riktning. Det tror 
jag på, men jag tror också att för en 
organisation och en verksamhet med 
så hög ambitionsnivå som vi har på 
Vätterhem, är detta ett bra sätt att också 
understryka att allt inte kan ske på en 
gång. 

UTÖKAD LEDNINGSGRUPP 
När vi nu blickar tillbaka så har det 
blivit en del förändringar, eller kanske 
snarare förbättringar. Redan under 
förra året utökades vår  ledningsgrupp 
med förvaltningscheferna för våra 
fyra förvaltningsområden, som deltog 
vid vart annat möte, just för att få 
större fokus på förvaltnings- och 
underhållsfrågor. Detta utökades från 
årsskiftet till att  gälla full delaktighet 
vid samtliga möten. Vidare skapade vi 
en inköpsavdelning genom att lyfta ut 
denna funktion från byggavdelningen. 
Syftet var större fokus på inköps- och 
upphandlingsfrågor och det blev därför 
också naturligt att funktionen ska 
finnas representerad i ledningsgruppen. 
Samma resonemang gällde för våra HR 
och ekonomifunktioner som nu också 
är företrädda i företagsledningen. En 
framgångsrik förändring som lett till 
mycket bredare perspektiv i lednings-
arbetet och mycket högre grad av 
samverkan mellan funktionerna.

KOMPLEX UTMANING 
Men de organisatoriska förändringarna 
stannade som bekant inte där. Strax 
efter årsskiftet gick vår styrelseordföran-
de i välförtjänt pension, efter närmare 
44 år i bolagets styrelse! Ny ordförande 
började i mars och jag måste säga efter 
dessa månader att min uppfattning 

är att styrelsearbetet fortsatt präglas 
av mycket högt engagemang för både 
hyresgäst- och verksamhetsfrågor samt 
en hög ambitionsnivå avseende verk-
samhetens fortsatta utveckling.  
 Beträffande vd-skiftet under våren, 
kan inte jag, som part i målet, recensera 
om det är en organisationsförbätt-
ring. Det får ni hyresgäster, och tiden, 
avgöra. Min företrädare bestämde sig 
för nya utmaningar hos ett ännu större 
bostadsbolag och därmed var att fortsät-
ta med allt som det har varit, inte länge 
ett alternativ. Jag är idag mycket glad 
för att jag bestämde mig då att kliva 
fram och söka tjänsten, men nu när 
några månader har gått har jag ännu 
större respekt för uppdraget att leda en 
verksamhet som Vätterhem. Att arbeta 
med människors bostäder är bland den 
mest komplexa tjänsten eller upplevel-
sen som ett företag kan tillhandahålla. 
Lägg därtill ambitionen att vara bäst 
i det vi gör så kan jag lova att det inte 
saknas utmaningar. 

HÅLLBARA STADSDELAR 
Förändringarnas år syftade dock inte 
bara på organisatoriska förändringar, 
det hann under året bli en hel del för-
ändringar även i vårt fastighetsbestånd. 
Fastigheterna i Tenhult och Ödestugu 
är numera än del av Junehem. I stället 
har vårt bestånd utökats med stadshuset 
samt seniorboendet/trygghetsboendet 
Union 14 i Huskvarna. Dessutom har 
Samset utökats med ytterligare närmare 
60 lägenheter i början av året och 
Strandängen har vuxit med närmare 

50 lägenheter i Ängshusen under året. 
Detta kommer fortsätta även nästa 
år både genom nyproduktionen som 
färdigställs på Öxnehaga men också 
genom ytterligare fastighetsförvärv 
inom ramen för kommunens fastighets-
strategi. Bokslutet för förändringens år 
är egentligen mycket längre än så. Vår 
resa för hållbara stadsdelar fortsatte 
under året med ännu fler solcelsan-
läggningar, laddplatser för elbilar mm. 
Digitaliseringsresan i vår verksamhet, 
som sker lite i det fördolda, men som 
trots det har uppmärksammats med 
utmärkelsen Vita Älgen under året, har 
inneburit såväl nya serverlösningar 
för våra bevakningstjänster, initiativet 
Matcha Kontraktet för att motverka 
oriktiga hyresförhållanden och även en 
påbörjad kravspecifikation för fram-
tidens TV-lösning till er hyresgäster. 
Förändringarna som Covidpandemin 
dessutom tvingat på vår verksamhet 
tänker jag inte gå in på för det kan lätt 
bli ett kapitel för sig.

MOT JUBILEUMSÅR!  
Som ni ser har 2021 verkligen varit 
ett förändringsintensivt år. Och som 
alltid, efter förändringar så kommer 
behovet av struktur och kontinuitet. 
Därför känns det mycket naturligt att 
2022 kommer för vår verksamhet att 
vara långsiktighetens år, ett år där vi 
lyfter blicken och planerar framåt. Inte 
minst med tanke på att vår nuvarande 
företagsplan har målgång 2023 och där-
för är det hög tid att under 2022 arbeta 
fram en ny flerårsplan. 
 Men nu är det snart dags att fira in 
julen och jag önskar avsluta året med 
att tacka er hyresgäster och vår perso-
nal, för er förståelse och er stöttning 
under året som har varit, med för-
ändringar och pandemi. Men jag vill 
också passa på att tacka för alla trevliga 
stunder tillsammans oavsett om det 
gällt SommarKRAFT, spökvandringar, 
julmarknader eller bara de trevliga, 
spontana mötena ute i stadsdelarna. Ser 
redan mycket fram emot 80-årsfirandet 
tillsammans nästa år.

God jul och gott nytt år!  
 
Raymond Paska, vd

LEDARE
Julen står för dörren och förändringens år, 2021, lider mot sitt slut. Ett utmärkt tillfälle 
för att stanna upp för ett ögonblick och sammanfatta hur förändringens år egentligen 
har blivit. Och inte minst för att bestämma vart vi ska, tillsammans, 2022?
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FÄRG
KREATIVITET

INSPIRERAR

Det är en kall och mörk kväll utanför 
fritidsgården Forum på Öxnehaga. 
Men redan i den lilla backen upp mot 
torget anar jag att något spännande 
är på gång. Det luktar av sprayfärg 
och det karaktäristiska ljudet när 
metallkulan i sprayburken skakas 
hörs mellan huskropparna.  form

f
&

P Å  Ö X N E H A G A :V I C T O R S  W O R K S H O P

TILL ATT VÅGA!

 – Välkommen, vi ska strax sätta igång. 
Jag håller på att förbereda och tänkte 
visa grunderna i hur man bygger upp en 
graffiti målning, säger Victor Egerbo.  
 Han är graffitikonstnären som under fyra tillfällen i  november 
kört kostnadsfri workshop för ungdomarna på Öxnehaga. 
 Arrangemanget är ett samarbete mellan Forum, Vätterhem och 
Hyresgästföreningen.

»Det  
handlar  
om kreativitet,  
skaparglädje  
och gemenskap.« 
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FÄRG
KREATIVITETk        r     e       a     t    i    v      i    t    e     t

INSPIRERAR
Ut genom dörren kommer Mattias Abdulmasih, 

David Jakovljovic, Sina Mahmodi och Zain 
Aldebsi. De har klätt sig i overaller och har 
fått skyddsmasker.  

 – Det ska bli så spännande att få prova, att få måla 
med riktig färg, säger Zain.  
 – Jag vill lära mig allt, skrattar Sina.  
 Medan Victor gör färdigt sin Forum-målning ger han 
dagens deltagare i uppdrag att fundera på vad de vill 
skriva.  
 – Inte för många bokstäver. Max fem så kommer det 
bli snyggt, uppmanar Victor. 

POSITIV GRAFFITIKULTUR 
Victor var några år äldre än gänget han har framför sig  
när hans intresse för graffiti inleddes.  
 – Jag var 17 år när jag testade att gå från skissblock till 
sprayburk första gången. Då fanns det inga Youtube-
klipp att lära sig ifrån utan jag lärde mig genom att titta 
på mina kompisar.  

form&
P Å  Ö X N E H A G A :V I C T O R S  W O R K S H O P

TILL ATT VÅGA!

 Han har målat graffiti på alltifrån husvagnar till 
långa gångtunnlar, besökt festivaler, skolor, företag, 
föreningar, fritidsgårdar och kyrkor med sin konst och 
sina workshops.  
 – Graffiti för mig är mer än färger och former. Det 
handlar om kreativitet, skaparglädje och gemenskap. 
Jag vill bidra till en positiv graffitikultur i Sverige. Att 
få komma ut så här och träffa ungdomar är verkligen 
en höjdpunkt och stor inspiration även för mitt ska-
pande. Mitt mål med kvällen är att få alla som är här 
att verkligen släppa loss, vågar testa! 
 – Det är spännande, jag vill se vad jag kan göra, säger 
Zain förväntansfullt. 

BILDEN I MOBILEN DET ENDA SOM LEVER KVAR 
Victor går igenom de olika stegen med att skissa upp bok-
stäverna, fylla dem, sätta en snygg bakgrund, göra outlines, 
skuggor och till sist piffa med snygga highlights.  
 – Det viktigaste är att ni gör något som ni vill, som ni 
 tycker om. Titta inte på varandra. Det är när du vågar gå 

din egen väg som det blir riktigt bra, 
 uppmanar han.  
 Med fast sprayhand sätter eleverna för 
dagen igång. Zain och Sina är först ut och 
får snabbt upp en grund. Victor hjälper 
dem med råd och tips efter hand.  
 – Det är just detta som är så häftigt med 
graffiti – det går snabbt att komma igång 
och göra framsteg – och sedan inser du 
att det finns oändligt att utveckla vidare, 
säger Victor.  
 Det riktigt lyser i ögonen på de unga 
konstnärerna när de byter färgburkar och 
testar sina idéer.  
 – Och så vet ni, när ni är färdiga, ta en 
bild på er målning. För sedan är det någon 
annans tur och då målar vi över ert verk. 
Det är så graffiti fungerar – man måste 
liksom snabbt släppa taget om sitt verk. 
Mer levande och föränderlig konst än så 
finns inte, säger Victor. 

F
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LOKALNYTT

På Lantmätargränd har Neoskin och Mimosa Blommor flyttat in i 
nya lokaler. Och en bit bort på Smedjegatan har anrika smyckes-
butiken Ateljé KEG flyttat några hundra meter till större 
 lokaler. Vi i Vätterhem gjorde nedslag i julhandelsminglet 
och fick med oss fina julklappstips. 

Det luktar 
gott och ger 
en ljus och varm 
känsla när du kliver 
in genom dörren till 
Neoskin. Anaïs Schönborg 
är auktoriserad, specialiserad hud-
terapeutsmästare. 
 –Jag har länge drömt om att få öppna 
en egen klinik. Med de produkter och 
behandlingar som jag vill erbjuda, säger 
hon.  

  Hon har jobbat 
med hudvård i 

Jönköping i många 
år, men aldrig i helt egen 

salong.  
 – Det blir alltid anpass-
ningar när du hyr in dig 
på andra salonger. 
Nu kan jag ta mitt 
koncept dit jag vill. 

OCH DET ÄR?  
– En unik syn på 
huden. Jag vill ta 
det en nivå högre, 
eller djupare om 
vi nu pratar hud. 
Mina behandlingar ska 
verk ligen ge långsiktiga 
resultat. Jag  jobbar med 
uppföljning och vägledning, 
säger Anaïs. 

BRA FLÖDE 
En viktig nyckel till upplevelsen 
är att hon som en av få salonger i 
Sverige fått ta in det franska märket 
Biologique Recherche.  

     – Enligt mig de bästa produkterna i 
världen. Det är så kul att få jobba med 

det märket i egen regi nu. Kombinera 
det med kunskapen bakom så har du en 
unik upplevelse, säger Anaïs.  
 Flyttlasset från tidigare lokal på 
Smedje gatan gick för några månader 
sedan.  

– Den tidigare 
lokalen var 
lite för stor. Men 
så visade det sig 
att Mimosa Blommor i 
lokalen intill önskade större 
lokaler. Så den enkla lösningen var att 
vi flyttade in i deras lokaler och Mimosa 
tog lokalen jämte, före detta Tripp 
Resebyrå. Väldigt lyckat. För jag gillar 
verkligen läget här på Lantmätargränd. 

Det är ett bra flöde på gatan 
och smidigt för mina 

kunder att parkera i 
parkeringshuset. 

DOVA FÄRGER 
Inne hos Ida San-
dahl på Mimosa 
Blommor på 
andra sidan 
väggen är det 
alltid intensivt så 

här års. Julbuketter 
och julgrupper ska 

bli klart.  
     – Det passade oss 

perfekt med bytet. Vi var lite 
trångbodda samtidigt som vi gillar 
det geografiska läget.  Nu kan vi 
visa mer av vårt utbud och dess-
utom ha ett något större lager, 
säger Ida samtidigt som hon 
binder en klassisk »Mimosa-
bukett«.  
 – Det är inte så mycket klara 
färger i år. Mer åt det dova 
hållet. Gärna åt aprikos och 
vinrött, säger hon.  
 Snittblommor går alltid bra. 
Nu i december lockar också 
amaryllis och hyacinter.  
 – Det blir också mycket grönt i 
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JULKLAPPSTIPS FRÅN ANAÏS  NEOSKIN:  
»Vi har färdiga presentkit med fina hudvårdsprodukter. Smidigt och bra för 
alla hudtyper. Presentkort på en behandling är ju också alltid kul att ge.«

 
BLOMSTERTIPS FRÅN IDA PÅ  MIMOSA:  
»En Mimosabukett är alltid uppskattat. Eller en fin amaryllis i kruka!«

 
JULKLAPPSTIPS FRÅN KARIN PÅ ATELJÉ KEG:  
» Pärlörhängen är alltid rätt. Och just nu lite extra inne.  
Våra egendesignade finns i flera olika utföranden och storlekar.«

buketterna. Gärna lite barriga inslag kan 
bli fint. 

FÖRST UT I »BRANDLOKALERNA« 
I vimlet på Smedjegatan singlar några 
snöflingor. Från HeddaGretas (som 
vi skrev om i förra numret) luktar det 
gott av kardemumma och kanel. Precis 
efter Borgmästargränd hittar vi den nya 
platsen för KEG – Karin Gustavssons 
guldsmedsateljé.  
 – Jag har ju haft en betydligt mindre 
lokal på Smedjegatan i över 17 år. Jag 
var faktiskt den förste som tecknade 
avtal med Vätterhem när spadtaget togs 
för återuppbyggnaden av lokalerna efter 
den stora branden på Smedje gatan, 
berättar Karin.   
 Historien som smyckesdesigner i egen 
regi sträcker sig betydligt längre tillbaka 
än så. Gesällbrevet avlades 1984 och 
till att börja med fanns verksamheten i 

Gränna. Nu finns också ett mästarbrev 
som guldsmedsmästare på meritlistan. 

VIKTIGT MED VÄTTERHEM 
Drömmen om en större ateljé har vuxit 
sig allt starkare de senaste åren.  
 – Samtidigt har jag känt att jag så 
gärna vill ha kvar Vätterhem som hyres-
värd. Jag är så nöjd med hur flexibelt 
och bra det samarbetet är. Så det har 
faktiskt varit extra viktigt för mig när 
jag letat nytt.  
 Möjligheten att ta över Smyckets 
lokaler dök upp. Och Karin tvekade 
inte.  
 – Större, men ändå med 
nästan samma läge. Perfekt 
storlek för att kunna 
visa mer produkter 
och även utveckla 
verkstadsdelen.  
 För det är i 
verkstaden som 
Karin tillverkar 
alla smycken 
som finns till 
försäljning.  
 – Jag har all-
tid valt att satsa 
på egen design 
och bara sälja det 
jag tillverkar själv. 
Både från en egen 
grundkollektion, men 
också det som jag gör som 
beställningsjobb för kunder. 
Där är såklart vigselringar en domi-
nerande del, säger Karin och visar det 
som utmärker hennes design; färgade 
stenar,  pärlor. Gärna kontraster.  
 – Jag har i och för sig på senare år 
gjort ett undantag från linjen att inte 
sälja andras märken. Jag har börjat köpa 
in Ligadesign. Men det är ju min dotters 
kollektion så det känns ju som ett okej 
avsteg från regeln när det ändå är inom 
familjen, skrattar Karin.
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HÅLLBARHET

HÅLLBARHETSPLANENS 
ÅTTA EFFEKTMÅL

Det har under ett par år nu pågått ett intensivt arbete på  Vätterhems hållbarhets-
avdelning. Ett arbete med utgångspunkt i att fånga upp det som i många fall redan 
är bra, strukturera och utveckla ytterligare för att slutligen formulera i en långsiktig 
Hållbarhetsplan. Vi ger dig här en introduktion av Vätterhems åtta effektmål för en 
bättre framtid.

Hållbarhetsplanen tar sin 
utgångspunkt i många olika 
delar – alltifrån FN:s globala 
mål som finns formulerade 

i Paris avtalet och Agenda 2030. Men 
 också i de nationella klimatmålen för 
Sverige, liksom för lokala mål för Jön-
köpings kommun. Och inte minst i 
 Vätterhems företagsmål och ägardirektiv. 

Så från globalt till lokalt. Visions målen 
som är formulerade och uppställda att 
infrias senast år 2040 lyder:  
 Ekonomiskt – Eftersträva återbetal-
ning med vinst under livscykeln. 
 Miljö – 5 procent klimatpositiva 2040. 
 Socialt – Samtliga Vätterhems stads-
delar uppnår senast 2040 kommun-
snittet för välfärdsindikatorerna:  

förvärvsfrekvens, ohälsotal, valdel-
tagande och utbildningsnivå.  
 Som du säkert märker är det stora, 
övergripande visionsmål. Och för att 
bryta ner det till just din vardag pekar 
Hållbarhetsplanen ut åtta effektmål som 
sträcker sig till 2030: 
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HÅLLBARHETSPLANENS 
ÅTTA EFFEKTMÅL

ENERGI  
•  Energiförbrukningen ska minska med  
 30 procent (jämfört med 2007 års nivå).  
•  Egen elproduktion (t ex solceller) ska vara i nivå  
 med behov av fastighetsel. 

 
 
KLIMATANPASSNING 
•  Klimatutredning och prioriterad anpassning  
 är tillämpade vid 100 procent av våra    
 f  örvaltningsområden. 

 
 
CIRKULARITET 
•  10 procent av materialströmmarna återbrukas.

 
 
TRANSPORTER 
• Omfattningen av påverkbara resor med  
 motorfordon ska minska med minst 10 procent. 

 
 
SOCIAL HÅLLBARHET  
•  2030 ska genomsnittlig förvärvsfrekvens i  
 respektive stadsdel uppgå till 70 procent,  
 kvinnors till 60 procent. 

 
 
ATTRAKTIVA & TRYGGA STADSDELAR 
•  Minst 90 procent av våra boende upplever att  
 de är trygga i sitt bostadsområde.

 
 
HYRESGÄSTINKLUDERING 
•  100 procent Hyresgästinkludering.  
•  Dialogmodeller som ger stöd för hyresgäst -  
 inkludering i våra underhålls- och nyproduk- 
 tionsprojekt.  
•  Varje stadsdel representeras av ungdomsråd.

 
 
STADSDELSSAMARBETEN 
•  Matris för att kunna fördela medel enligt  
 framtagna kriterier. Kriterierna ska uppnås till  
 minst 90 procent. 

Under 2022 kommer vi i flera  artiklar 
i Vi i Vätterhem att gå på djupet i de 
 olika effektmålen.  
 Har du några exempel på hur du 
 bidrar till ett bättre framtida boende – 
med hållbarhet som grund. Tipsa oss 
på dialog@vatterhem.se
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HEMFÖRSÄKRING  
– viktigt skydd när olyckan är framme

Hur är du skyddad om din lägenhet skulle drabbas av 
brand, vattenskada eller inbrott?  
 – En hemförsäkring som du tecknar för ditt hushåll är 
grunden för ett bra skydd, säger Rebecka Skördåker, För-
säkringsspecialist Boende på Länsförsäkringar Jönköping. 

E
n hemförsäkring skyddar 
ditt hem, dig själv och dina 
saker när det oväntade 
händer. Hemförsäkringen 
måste tecknas av en myn-
dig person i hushållet och 

gäller då för hela hushållet.  
 – Observera dock att den inte omfat-
tar till exempel en inneboende släkting 
som bor tillfälligt i lägenheten – utan 
endast de som tillhör det »ordinarie« 
hushållet, säger Rebecka Skördåker.   
 – Flyttar du måste du anmäla det till 
ditt försäkringsbolag så att du flyttar 
med även din försäkring. Hemförsäk-
ringen följer dig och ditt hushåll – inte 
lägenheten. 

FÖRSÄKRA TILL RÄTT VÄRDE 
Alla dina ägodelar som du har i ditt 
hem som är flyttbara, till exempel din 
tv, möbler, kläder, konst och personliga 
saker, kallas för lösöre. Om olyckan är 
framme och du till exempel drabbas 

av inbrott, är det viktigt att du 
gjort en uppskattning av hur 

mycket dina ägodelar, ditt 
lösöre, är värt.  

 – Beloppet ska motsvara allt som 
finns i hemmet. Glöm inte att då och då 
kontrollera att beloppet du angett stäm-
mer, eller att uppdatera om du köpt nya 
saker eller blivit sambo, bildat familj, 
ärvt saker osv. Har du ett för lågt försäk-
ringsbelopp kan du bli underförsäkrad – 
då kan det bli svårt att få ersättning fullt 
ut om olyckan är framme. 

RESE-, ANSVARS- OCH RÄTTSSKYDD 
En hemförsäkring skyddar alltså i första 
hand ditt hem och dina saker. Men 
den ger dig och ditt hushåll också ett 
reseskydd, ansvarsskydd och rättsskydd.  
 – Reseskyddet täcker kostnader om 
du skulle råka bli sjuk på din resa och 
behöver vård. Reseskyddet gäller i upp 
till 45 dagar och på alla resor såväl inom 
Sverige som till andra länder.  
 – Ansvarsskydd hjälper dig om du 
eller någon i ditt hushåll skulle råka 
orsaka t ex en brand och ni anses an -
svariga för kostnader i samband med att 
återställa fastigheten och lägen heten. 
Rättsskydd täcker kostnader om du 
hamnar i tvist.  

 Om jag inte har försäkring?  
 – Då får du stå för alla dessa kostnader 
helt själv. 

KOLLA VAD SOM INGÅR 
Vilka är dina bästa tips när jag ska  
välja hemförsäkring?  
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•  En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina saker. Den ger dig dessutom ett reseskydd, ansvars-
skydd och rättsskydd. Observera att personliga försäkringar som t ex personskadeförsäkring eller 
livförsäkring INTE ingår i hemförsäkringen utan måste tecknas separat. 

•  Kontrollera att hemförsäkringen gäller för alla i familjen och hushållet. Försäkringen följer hushållet 
och inte lägenheten. Du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för att det finns en hemförsäkring 
tecknad. 

•  Har du ett för lågt försäkringsbelopp kan du bli underförsäkrad. Då riskerar du att inte få ut rätt värde 
om dina saker skulle bli förstörda i brand eller råka bli stulna. 

•  Reseskyddet i hemförsäkringen hjälper dig om du blir akut sjuk eller skadad när du är på resa. 
Reseskyddet gäller i 45 dagar från avresedatum. 

Hemförsäkring  
– SÅ FUNKAR DET

 – Kolla inte bara på priset utan 
verkligen vad som ingår; till exempel 
hur hög är självrisken? (den summa 
som du alltid själv måste betala innan 
försäkringen tar resten), ingår allrisk-
försäkring? (en slags utökad försäkring 
för dina saker som gäller även när du 
orsakat skadan och »klantat« till det).  
 – Och jag betonar igen, hemförsäk-
ringen är ett grundskydd för i huvudsak 
dina saker. Vill du även ha skydd för 
sjukdom, livförsäkring med mera är 
det tilläggsförsäkringar som du tecknar 
separat. Prata med en försäkringsråd-
givare så får du hjälp, säger Rebecka 
Skördåker. 

»Ansvarsskydd  
hjälper dig om du  
eller någon i ditt  
hushåll skulle råka  
orsaka t ex en brand  

och ni anses ansvariga 
för kostnader i sam - 
band med att åter- 
ställa fastigheten och 
lägenheten.«

•  Ansvarsskyddet hjälper dig om du till exempel orsakar en skada på din hyresrätt och du blir 
krävd på skadestånd av din hyresvärd. 

•  Rättsskyddet hjälper dig med kostnader om du hamnar i tvist och behöver 
juridisk hjälp. 

F
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En av de vanligaste riskkällorna 
till brand i hemmet är köket. På 
spisen kan det hända mycket 
och glömd spis är faktiskt den 

i särklass vanligaste brandorsaken i 
hemmet. I mindre kök är det vanligt att 
spisen används som avlastningsyta för 
alltifrån plastbur kar till tidningar och 
så råkar någon få igång en platta. En 
annan vanlig brandorsak är så kallad 
torrkokning, en kastrull med potatis 
glöms bort och kokar torrt, förkolnar 
och fattar eld. Brand på spisen är allvar-
ligt eftersom den snabbt kan sprida sig 
upp i fläkten och flottet som finns där. 
Brand i en kastrull på spisen släcker du 
bäst genom att lägga kastrullocket på 
och kväva elden. 

TÄND – OCH SLÄCK!  
När vi så här års går in i den mörkare 
årstiden märks en viss ökning bland  
bränder orsakade av levande ljus. Runt 
adventssöndagarna är det vanligt med 
larm vid lunchtid. Ljusstaken har tänts 
vid frukost, glömts bort och så har det 
brunnit ner och spridit sig.  
 Rådet är att se till att ljushållarna ska 
kännas så säkra att du kan lämna dem, 
även om du såklart aldrig gör det. Om 
du sedan har husdjur ska du vara extra 
uppmärksam på levande ljus. Kat ten 
kan enkelt välta ett ljus. Eller hun den 
som är sugen på något som står kvar på 
spisen, hoppar upp och råkar komma åt 
ett vred. 

ÖVA!  
I skolan och på arbetsplatserna övar vi 
ofta på brand. Men hur ofta har du gjort 
det i hemmet? Prata med hela familjen 
hur ni skulle ta er ut vid brand. Det är 
bättre att göra det i lugn och ro, än att 
försöka komma på hur ni ska göra när 
larmet går mitt i natten. 

BRANDVARNARE, BRANDFILT, PULVERSLÄCKARE ...  
Om det trots dina försök att eliminera 
riskerna skulle uppstå brand finns det 
några viktiga saker att tänka på. Grun-
den för ett gott brandskydd är att du ska 
bli väckt och varnad snabbt. Du vaknar 
inte, utan tvärtom sövs, av röken så en 
brandvarnare är ett måste.  
 Som generellt råd ska du ha en brand-
varnare per 60 kvadratmeter. Testa bat te  -
riet i brandvarnarna ofta.  

Brandsäkra  
hemmet  
 – smarta tips
Varje år omkommer drygt 100 personer i Sverige 
i bränder. 17 hem brinner varje dag. Siffror som 
genom ett gott brandskydd skulle kunna sänkas 
betydligt. Här några smarta tips när vi nu är inne i 
de tända ljusens tid.

 Skaffa en brandfilt. Den är enkel och 
effektiv. Alla bränder är från början 
små. Blir du larmad och väckt i tid kan 
du använda en brandfilt för att släcka 
branden i ett tidigt skede. Placera den i 
anslutning till riskkällorna, t ex i köket. 
Köp gärna flera och sprid ut i hemmet.  
 Köp en brandsläckare. Minst 6 kg, 
branschen rekommenderar minst effekt 
klass 47. Välj pulversläckare då det är 
mer effektivt och förlåtande än skum. 
Placera släckaren vid utgången till 
lägenheten. Tänk på att återfylla eller 
byta ut släckaren minst vart tionde år.  
 Skaffa spisvakt. Det är lätt att glöm ma 
en spisplatta påslagen om till exem pel 
telefonen ringer eller någon  knack ar 
på dörren. Gå aldrig från köket om 
något kokar på spisen. En spisvakt är 
en teknisk anordning som övervakar 
spisen och vid risk för brand antingen 
ska påkalla en åtgärd från omgivningen 
eller bryta elförsörjningen till spisen 
innan en brand har hunnit uppstå.

»Prata med hela 
familjen hur ni 
skulle ta er ut 
vid brand. Det är 
bättre att göra 
det i lugn och ro, 
än att försöka 
komma på hur 
ni ska göra när 
larmet går mitt i 
natten.«
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KHADRAKHADRA
Khadra Abyan, volontär i Hand till Hand, Jönköping, var en av finalisterna  i Årets volontär 2021. Bakom 
priset står Volontärbyrån och det är femte året det delas ut för att lyfta det ideella engagemanget i Sverige.  
 Nomineringen för Khadra lyder:  
 »Khadra fick nog 2019 då en ung pojke i Jönköping skadades allvarligt och tog då beslutet att starta 
 föreningen Hand till Hand. Föreningen är för kvinnor med barn som vill stärka föräldraskapet. Khadra är 
en outtröttlig person som konstant är drivande med nya idéer. Khadra är en person som förstår vikten av 
att stärka andra och göra dem delaktiga och hur viktigt det är att kvinnorna integreras och blir förebilder 
för sina barn i Sverige. Hon är fantastisk!«

– Vi kan bara instämma i orden om Khadra. Så välförtjänt 
att bli nominerad och uppmärksammad, säger Maria Carelli- 
Martinsson, integrationsstrateg på Vätterhem.  
 Vätterhem har gemensamt med studieförbundet NBV och 
Jönköpings kommuns Kultur- och fritidsförvaltning stöttat 
föreningen Hand till hand sedan starten. Under 2019 bildade 
Khadra Abyan föreningen tillsammans med några kvinnor 
och barn och under två år har föreningen vuxit till att nu 
omfatta cirka 100 kvinnor. Jönköpings kommun har genom 
en föreningscoach arbetat med bland annat organisering, 
styrelseutbildning och verksamhetsplanering. Genom NBV 
har föreningens medlemmar gått handledarutbildningar och 
sedan själva kunnat hålla barnaktiviteter.

VUXENNÄRVARO SOM GER TRYGGHET 
Det var skjutningen av en ung pojke på Öxnehaga som fick 
Khadra att bestämma sig för att göra något och utgångs-
punkten då var att stärka tryggheten på Öxnehaga genom 
kvällsvandringar. Föreningen har sedan vuxit med många 
olika aktiviteter, t ex: killsnack, aktiviteter för barn under 
sommarlovet och föräldraskapsföreläsningar tillsammans med 
socialtjänsten. Oavsett vilka nya riktningar föreningen tagit 
har kvällsvandringarna på Öxnehaga, Råslätt och Österängen 
funnits där hela tiden. Under sommaren 2021 kvällsvand-
rade kvinnorna i föreningen tre kvällar i veckan under hela 
sommarlovet. 
 – Föreningen visar närvaro av vuxna och det förstärker 
känslan av trygghet i våra områden. Det är Vätterhem mycket 
tacksamma för, säger Maria Carelli-Martinsson.

Finalist i  Årets Volontä
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AKTUELLT

PERSONALNYTTNya kollegor  
 
JOHAN IVARSSON är sedan slutet av oktober 
anställd som Bovärd med placering på 
City, Strandängen.

LEIF KALLIONPÄÄ är sedan mitten av oktober 
anställd som Bovärd med placering på 
City, Strandängen.

LOUICE HALLBERG är sedan början av oktober 
anställd vikarie – Receptionist med 
placering på Huvudkontoret.

Tackar för sig
MARKUS LINDBERG har på egen begäran 
avslutat sin anställning som Parkvärd på 
Österängen.

JOHAN

LEIF MARKUS
LOUICE

Aktuellt, notiser
JULPYSSLA  
med Carolin!

Coronarestriktionerna har påverkat renove-
ringstakten hos de hyresgäster som antagit 
erbjudandet om HLU (Hyresgäststyrt Lägen-
hetsUnderhåll). Just nu jobbar man ikapp 
2021-renoveringarna och erbjudande om HLU 
för 2022 kommer att delas ut i januari.  
 Alla som har avstått från erbjudandet 2021 
kommer att få sin rabatt avdragen på februari-
hyran (normalt dras den från januarihyran). Vi 
vill nämligen att alla beställningar för 2021 är 
helt klara innan vi gör sammanställningen. 

HYRESGÄSTSTYRT  
LÄGENHETSUNDERHÅLL
 – Erbjudande för  
2022 kommer i januari!

Carolin Patay på Vätterhem Öster-
ängen älskar att skapa fantasi fulla 
dekorationer. Nu kan du se en av 
hennes  kreationer utanför förvalt-
ningskontoret – en magnolia har 
blivit en vacker ren med stora horn.  
 – En rolig idé som går att göra i 
mindre skala inne också med en 
krukväxt och en  liten batteridriven 
ljusslinga!
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Lycka till och låt fantasin och julljuset flöda!  
Se hela beskrivningen med fler bilder och tips på vatterhem.se

1. Välj en växt och mät 
växten så du vet hur stor din 
figur kan vara. Skissa formen 
på figuren grovt. 

2. Mät, klipp och forma  
ditt hönsnät. 

3. När figuren är klar. Fram 
med ljusslingan och vira den 
runt din figur. Glöm inte att 
ha kvar en del av ljusslingan 
till din växt (hornen).

4. Placera ut figuren, fäst 
med buntband eller ståltråd, 
och fäst resten av belysning-
en i växten. 
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HITTA VÄTTER HEMTOMTARNAHITTA VÄTTER HEMTOMTARNA
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• Fasadrenoveringen på Tornfalksgatan 2-12 har startat. 
• Tvättstugan på Kärrhöksgatan 82 renoveras under  
 december.  
•  Gårdsbelysning är utbytt på tre gårdar. 
•  Belysning i förrådsgångar är bytt på Havsörnsgatan  
 141-149 och på Kärrhöksgatan 14-22.  
•  Cykelbodar på studentområdet byts ut. 
• Golvvård av trappor och källargångar.

• Rökluckor i trapphus Birkagatan/S Apollovägen samt  
 Birger Jarlsgatan byts under december-januari.  
• Fönsterbyte/balkongrenovering pågår på Duvgatan  
 10-22 samt 11-19.  
• Fönsterbyte/balkongrenovering planeras för 2022 på  
 Duvgatan 21-29 samt 31-45.  
• Byte entrépartier på Duvgatan successivt efter  
 genomfört fönsterbyte. 

• Utbyggnad av solceller fortsätter. 
• Fönster, trapphus, ventilation, belysning och  
 korridorer på Kohagsgatan 36-78. 
• Garageportar byts och automatiseras. 
• Byte av entrédörrar på Oxhagsgatan 117-159 och  
 Hästhagsgatan 1-39. 
• Skolgårdarna utvecklas tillsammans med elevråd. 
• Vi renoverar och byter maskiner i tvättstugorna.

ÖXNEHAGA

ÖSTERÄNGEN

CITY

RÅSLÄTT

• Utveckling av grönytor i anslutning till Lillgatan 34 A-C. 
• Utveckling av utemiljön vid Östra Storgatan 148 -150. 
• Installation av porttelefoner på Östra Storgatan 150. 
• Fönsterbyte på Östra Storgatan 150. 
• Spolning av avloppstammar på Västra Holmgatan  
 3, 6, 10 och 12. 
• Markarbeten på innergård på Tullportsgatan 2-4  
 och Kanalgatan 40. 
• Byte av blandare på Kanalgatan 38-40.  
• Byte av vitvaror på Boktryckargatan 4-8,  
 Smedjegatan 30 och Södra Strandgatan 23. 
• Målning av källarkorridorer på Tullportsgatan 2-4. 
• Renovering av tvättstugan på Änkhusgatan 2. 
• Fasadrenovering och takarbete på Nygatan 17.

Hustomten 
är i folk-
tron känd 
för att ta 

hand om gården och 
bo nära människor-
na. Alltså lite som 
alla Vätterhemsan-
ställda som jobbar 
dagligen för att skapa 
Hem för livet. Ett 
gäng Vätterhemtom-

tar har hjälpt till lite 
här och var och spri-
dit ut sig i tidningen. 
Hur många hittar du 
inklusive den du ser 
här jämte?  
 Skicka rätt antal till 
tavling@vatterhem.se 
senast den 6 januari så 
deltar du i utlottning-
en av två biobiljetter.

HANAN firar 10-årsjubileum  
på POSTILJONEN
10 januari är det exakt 10 år sedan Hanan 
Namroud öppnade dörrarna till Konditori 
 Postiljonen för första gången.  
 – Det kommer vi att fira med extra festlighe-
ter på konditoriet. Det blir överraskningar hela 
dagen och garanterat ett gott jubileumsbakverk 
till alla som vill fira med oss, säger Hanan.

Hon minns tydligt hur de kändes inför 
öppningen för 10 år sedan.  
 – Det var pirrigt och nervöst. Jag hade 
haft jobb på flera caféer, men nu 
var det plötsligt på riktigt. 
Mitt eget konditori. Det 
var stort, säger hon.  
 Det kommer in 
en kund. Hanan 
serverar vant och 
som alltid med 
ett leende och 
kommer tillbaka 
till intervjun.  
 – Jag gör allt för 
mina stamkunder. 
De är så värdefulla 
och tänk vad många 
människor som jag 
har fått lära känna genom 
jobbet här, säger hon.  
 De senaste två åren har varit extra 
tuffa då restriktionerna slagit hårt mot 
verksamheten.  
 – Men jag har sökt nya samarbeten, 
nya vägar att få ut mina produkter. 

Bland annat till restauranger och andra 
verksamheter. Det har utvecklat mig det 
också.  

     Hon har många ljusa minnen av 
de 10 åren.  

      – Det är ju svårt att 
inte nämna den 7,5 

meter långa tårtan 
som vi fick baka 
till Vätterhems 75 
årsjubileum. Det 
var kul. Vätterhem 
är ett viktigt boll-
plank och stöd för 
min verksamhet.  

      Hanan nämner 
också sin familj när 

vi pratar framgångsfak-
torer.  

     – Utan dem hade jag aldrig 
fixat detta.  

 Om du får en mening på dig att sam-
manfatta dina 10 första år som ägare av 
Postiljonen – vad blir det:  
 – Jag älskar mitt jobb och alla mina 
kunder!

Missa inte:  10-årsjubileum  på Postiljonen Öxnehaga.  10 januari -22.
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TRYGGA SPÖKEN

I anslutning till Halloween anordnades spökvandring för barn på 
Öxnehaga och Råslätt. Vätterhems medarbetare i samarbete med 
Hyresgästföreningen Vätterbygden hade fixat en verklig upplevelse 
för besökarna. Och vilken uppslutning och vilket engagemang det 
blev. Spökvandringen har dessutom ett viktigt syfte även på längre 
sikt då den är en betydande del i det trygghetsskapande arbetet när 
läskiga platser pekades ut på kartan av såväl barn som lite äldre spöken. 
 Boinflytande när det är som bäst!  
 Stort tack till alla er som deltog och för alla era värdefulla synpunkter 
på hur vi tillsammans kan göra våra områden tryggare! 

TRYGGA SPÖKENTRYGGA SPÖKEN  
på Råslätt och Öxnehaga

. M  Viktoria Uyanik, Vätterhem

PÅ 
RÅSLÄTT OCH ÖXNEHAGA
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TRYGGA SPÖKEN Kryp lite extra långt upp i soffan och lös julkorsordet. Skicka meningarna som bildas i de gråa rutorna 
till tavling@vatterhem senast den 6 januari så deltar du i utlottningen av ett presentkort värde 1000 kr 
på någon av restaurangerna i Vätterhems fastigheter.

Kryssa och vinn presentkort

PÅ 
RÅSLÄTT OCH ÖXNEHAGA
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H
an började sin bana på 
Öxnehaga redan när 
Riksbyggen- och senare  
Öxnehagahem stod för 
förvaltningen. Efter det 

har han även varit bovärd och all-
mänreparatör innan han landade i sin 
nuvarande roll som driftsreparatör.  
 – Sedan har jag ju hunnit med att 
jobba på flera av Jönköpings bagerier 
genom åren också. Jag är i grunden 
utbildad konditor, berättar han.  
 Idag får han utlopp för det som 
han beskriver mer som ett kall än 
som ett jobb i hemmaköket.  
 – Jag tycker att det är väldigt 
roligt att baka. Inte minst när jag 
får frågor om tips från nära och 
kära. I somras fick jag äran att 

Bor du på Öxnehaga har du säkert haft kontakt med driftsreparatör Magnus Widlund. 
Han gör arbeten både i och utanför fastigheterna. Den här morgonen svänger han upp 
på torget med sin servicebil i ett helt annat ärende. 
 – Jag gjorde två varianter. De är så goda. Och så enkla, säger han och plockar fram 
två burkar med fantastiska skorpor.  
 Vi i Vätterhem presenterar stolt Magnus »Bagarn« Widlunds bästa tips inför julbaket!

Baktips från »Bagarn « på Öxnehaga:

»Testa dig fram till din favoritsmak«
göra min dotters bröllopstårta och det 
var väldigt roligt. En stor ära. 

GÖR DET ENKELT! 
Vilket är ditt viktigaste tips för hemma-
bagaren?  
 – Hemmabaket måste vara enkelt. 
Överarbeta inte. Stå inte där och 
greja en massa, skrattar Magnus och 
 fortsätter:  

 –  Hitta enkla recept som du vet 
blir bra. Mitt tips på skorpor här är ett 
utmärkt exempel. Enkelt och varier-
bart utifrån vilken smak du är sugen 
på. De blir superfina och är garanterat 
en populär present att ha med sig till 
julbordet eller glöggminglet. Lägg de 
färdiga skorporna i en fin burk och ta 
med dig. Så uppskattat.
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100 gram smör/margarin 
1,5 dl socker 
2 ägg 
5 dl vetemjöl (325 gram) 
2 tsk bakpulver

EXEMPEL PÅ SMAKSÄTTARE. Välj en av dem och testa, nästa 
gång kan du testa en annan. Här några av Magnus favoriter:   
•  1 gram saffran och 50 gram mandel (kan med fördel skållas  
 och skalas innan den hackas).  
•  Rivet skal från en apelsin och cirka 50 gram hackad,  
 mörk choklad. Tillsätt även gärna 3 msk koncentrerad   
 apelsinjuice och ytterligare 0,75 dl vetemjöl. 
•  1 msk vaniljsocker. 
•  50 gram hackade nötter. 
•  50 gram hackade jordnötter. 
•  1 msk mald kardemumma eller kanel 
•  2 tsk kakao och 50 gram mandel

Våga testa, kanske gillar du pepparkakskryddorna – testa då 
med dem. Kanske vill du rulla dem i pärlsocker? Kanske gillar 
du något annat. Dessa skorpor kan varieras i det oändliga. 

GÖR SÅ HÄR:  
1.  Smält smöret. 
2.  Vispa ägg och socker. Blanda alla torra ingredienser   
 inklusive den smaksättare du valt. Blanda i de vispade   
 äggen, lite i taget.  
3.  Tillsätt smöret och blanda till en lös deg. 
4.  Dela degen i tre delar och rulla ut dem i plåtens längd.  
5.  Baka i 200 grader, i mitten av ugnen i cirka 10–12 minuter. 
6.  Direkt efter bakning »kubba« upp längderna i cirka  
 2 cm sneda bitar.  
7.  Sänk ugnen till 175 grader (150 grader för varmluft).  
 Dela isär bitarna och sätt in i ugnen i cirka 10 minuter.  
8.  Stäng av ugnen. Öppna luckan och låt skorporna torka   
 ytterligare i några timmar på eftervärmen  
 (samt njut av den goda doften som sprider sig i köket). 

 
Lycka till!

Magnus

Tomteskorpor
»En fantastiskt god kaka. Lagom stor för att ta en 
till. Dessutom varierbar med dina  favoritsmaker. 
Gör grundreceptet och smaksätt. Perfekt att ta 
med i en burk som julpresent. Alla gillar dem. Och 
du, de är faktiskt goda hela året – inte bara vid jul.«

HYLLAR SMÅKAKAN 
Han har också ett viktigt tips när du 
jobbar med jästa degar: 
 – Jäs alltid degen under plast istället 
för bakduk. Det bevarar fukten och 
värmen i jäsningen. Duken drar ju 
ut fukten och det påverkar jäsningen 
negativt. Ett jässkåp på bageri har ju 80 

procent luftfuktighet, 
men det har vi ju 

inte tillgång till 
hemma. Plasten 
är ett sätt att 
komma lite 
närmare den 

processen. Testa nästa gång. Lovar att 
det blir bättre!  
 Med många år på konditori märker 
han en förändring i fikakulturen. 
 – Med kaffehusen kommer de stora 
bakverken, muffins, cookies och bullar 
stora som en middag. Det är lite synd 
att det som är grunden i den svenska 
fikakulturen – småkakorna – får stå till-
baka. För det finns något där som är vik-
tigt att bevara. Ytterligare en anledning 
att baka skorporna. De är inte stora. Du 
blir inte jättemätt. Men så goda att du 
garanterat kommer att vilja ta en till!

»Hemmabaket  
måste vara enkelt. 

Överarbeta inte. 
Och jäs degen 
under plast istäl-
let för bakduk. 
Det bevarar fuk-
ten och värmen i 

jäsningen.«
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. Gabriella Fäldt, Jönköpings kommun   M  Concret

Jönköpings kommun vill utveckla Österängen. Därför har ett 
samrådsförslag för planprogram tagits fram. Planprogrammet 
ger en bild av hur området skulle kunna förändras och förbätt-
ras i framtiden. 
 – Det är viktigt att inte bara skapa nya byggnader och verk-
samheter utan också förbättra och förstärka det som är bra 
och som kännetecknar dagens Österängen, säger planarkitekt 
Puck Larsson.

Stora planer  
för framtidens  
Österängen

P
lanprogrammet för Österäng-
en utgår från de egenskaper 
som området har i nuläget 
och de behov som kan uppstå 
framöver, gällande exempel-

vis skolor, bostäder, trafiklösningar och 
service. 
 Idag har Österängen väl fungerande 
kollektivtrafik och tillgång till service. 
Där finns bibliotek, konsthall, fritids-
gård och större mataffär. En låg- och 
mellanstadieskola samt flera förskolor. 
När hela Jönköping nu växer är det 
viktigt att dra nytta av de fördelar som 
redan finns och områdets strategiska 
läge, mellan Huskvarna och Jönköping.  
 – Det är viktigt att behålla  värdefulla 
miljöer, gårdar och grönområden och 
förbättra omgivningarna för de som 
redan bor i området. Att skapa en 
trivsam och grön rumskänsla och stärka 
gaturummet för att göra det lättare och 
tryggare att röra sig i området, poäng-
terar Puck Larsson. Planprogrammet 
innehåller bland annat förslag om att 
omvandla de större gatorna och f  örstär-

Birkagatan

Birger Jarlsgatan

Södra Apollovägen
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ka gång- och cykelvägar. Programmet 
handlar även om att planera så att nya 
byggnader fungerar tillsammans med 
de befintliga. För att bevara gårdar och 
grönområden finns förslag på att bygga 
på parkeringsytor eller obebyggda ytor. 
Och parkeringsplatser som försvinner 
kan delvis flyttas till parkeringsdäck 
eller garage under jord. 
 – Österängens centrum har stor 
utvecklingspotential för aktivitetsytor, 
mötesplatser, nya verksamheter och 

»Planprogram-
met innehåller 
bland annat för-
slag om att om-
vandla de större 
gatorna och för-
stärka gång- och 
cykelvägar.«

Centrumutveckling 
Bebyggelseutveckling skola 
Bebyggelseutveckling bostäder 
Grönområden 
Gårdar 
Utvecklingsstråk 
Framtida stråk 
Förstäkt stråk 
Viktiga rörelsestråk
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VAD ÄR ETT PLANPROGRAM?  
Ett planprogram ger en översikt av ett områdes egenskaper och 
beskriver vilka möjligheter som finns för att utveckla det. Till 
exempel vad som kan byggas ut och byggas nytt, hur vägar och 
grönområden kan förbättras. Ett planprogram är inte juridiskt 
bindande. Planprogrammet kan ses som en förstudie till, och 
vägledande för, en detaljplan.

VIKTIGA PRINCIPER NÄR ÖSTERÄNGEN UTVECKLAS 
• Förstärk känslan av rum och bevara värdefulla miljöer 
 –  Omvandla fler gator till stadsgator med bland annat fler  
  träd och lugnare trafikmiljö 
 –  Bevara och utveckla grönområden och gårdar 
 –  Vårda befintliga kulturmiljövärden och bevara  
  tidstypiska detaljer

•  Tillföra kvaliteter i den befintliga strukturen 
 –  Arbeta för förbättrad ljudmiljö på gårdar och i grönområden 
 –  Skapa fler mötesplatser 
 –  Förbättra kopplingar och stråk 
 –  Skapa flera olika boendeformer och större lägenheter

Birkagatan

Birger Jarlsgatan

Södra Apollovägen
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bostäder. Österängsravinen med sina 
parkspråk i närheten samt västerläget 
är en tillgång som kan utvecklas och 
komma till glädje för fler, säger Puck 
Larsson.

DAGS ATT TYCKA TILL 
Planprogrammet för Österängen ska nu 
skickas ut på samråd vilket innebär att 
förvaltningar, myndigheter och de som 
bor i området kan skicka in synpunkter. 
Alla synpunkter samlas sedan i en så 
kallad samrådsredogörelse och kommu-
nen tar sedan ställning till om förslaget 
kan förbättras utifrån synpunkterna. 
Samrådstiden pågår till och med den 
28 februari 2022. Kommunen kommer 
även att bjuda in till ett digitalt sam-
rådsmöte där planprogrammet kommer 
att presenteras – välkommen den 18/1 
2022 klockan 19.00. Så tar du del av 
planprogrammet – och så tycker du till.  
 Du kan läsa planprogrammet digitalt 
på: www.jonkoping.se/osterangen  
 Kan du inte se de digitala handling-
arna? Kontakta planavdelningens jour-
telefon på 036-10 53 35 eller fragaplan@
jonkoping.se  
 Planprogrammet finns att se och läsa 
på Österängens bibliotek, Vätterhems 
områdeskontor samt kommunens 
reception i Juneporten.  
 Synpunkter lämnas skriftligen till 
Stadsbyggnadsnämnden. Lämna syn-
punkter via jonkoping.se, mejla stads-
byggnad@jonkoping.se eller skicka ditt 
yttrande till Stadsbyggnadskontoret, 
551 89 Jönköping – ange diarienum-
mer: 2019: 345.

FA
KT

A
TYCK TILL OM  

PLANPROGRAMMET! 

DIGITALT SAMRÅDSMÖTE 

18/1 KL. 19.00  

WWW.JONKOPING.SE/ 

OSTERANGEN



22 V I  I  V Ä T T E R H E M     #  6  2 0 2 1

HÄRLIG STÄMNING
PÅ JULMARKNAD! 
Äntligen var så julmarknaderna på Vätterhems områden 
tillbaka igen. Först ut var Råslätt och där samlades alla tomtar, 
renar och besökare utanför entrén där det bjöds på alltifrån 
glögg och pepparkakor till popcorn och sockervadd. Ponny-

ridning, chokladhjul och julloppis lockade både gammal och 
ung att stanna till. Musikuppträdande varvades med dansupp-
visningar och sist, men absolut inte minst, kom också självaste 
Tomtefar. Gissa om ögonen tindrade på barnen.
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Julmys även på Österängen.
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HÄRLIG STÄMNING



FÖR ANETTE OCH ROLF!
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NYPRODUKTION

TOPPLÄGE I ÄNGSHUSEN
Under många år bodde  Anette 

och Rolf Sandström i Kap-
tensbo. Men så ville de 

närmare stadens 
puls och flyttade 

till en lägenhet 
i Munksjö-

staden.  



FÖR ANETTE OCH ROLF!
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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 – INFLYTTNING APRIL 2022  
De 39 bostadsrätterna sålde slut. Just nu pågår uthyrning 
av de 39 hyresrätterna i grannhuset med inflyttning i april 
2022. Intresset för att bo i de nyproducerade lägenheterna 
på Öxnehaga är väldigt stort. Med tanke på den fantastiska 
Vätterutsikten och det centrala läget är det kanske inte så 
förvånande. 
 Spadtaget genomfördes i mars 2020 och sedan dess 
har de båda huskropparna sakta men säkert rest sig över 
Öxnehagas höjder.  
 De totalt 39 lägenheterna i hyreshuset varierar i storlek 
från 1–4 rum och kök och boarea från 31 till 105 kvadrat-
meter. Under husen har ett gemensamt garage byggts och 
på taket finns solceller installerade från start. Lägen-
heterna har genomgående ekparkett och i badrum kakel/
klinker. 

STRANDÄNGSTORGET – STRANDÄNGEN  
Strandängstorget beräknas stå klart för inflyttning 
under hösten 2024 och är Vätterhems största enskilda 
nyproduktionsprojekt sedan miljonprogrammens tid. 
Totalt byggs 164 bostäder; 120 hyresrätter i storlek 1–4 
rum och kök samt 44 trygghetsboenden i 1–3 rum och kök. 
I markplan upprättas verksamhetslokaler för att skapa 
en citykänsla och naturlig mötesplats. Här kommer såväl 
gym som restaurang och små butiker etableras framöver.

Mera NYPRODUKTION på gång: 

TOPPLÄGE I ÄNGSHUSEN

När Vi i Vätterhem gör hembesök i 
Ängshusen på Strandängsgatan är det 
bara ett par veckor sedan paret Sand-
ström flyttade in i en hörnlägenhet på 
våning 3.  
 – Det blir ju alltid intensivt vid en 
flytt. Men vi känner redan att det här 
blev alldeles perfekt. Läget med Vättern, 
träden, gångstråken, säger Anette.  
 – Vi är också så positivt överraskade 
över hur lägenheten ser ut – material-
valen är fantastiska, titta bara in här, 
säger Rolf och visar badrummet med 
tvättmaskin och torktumlare som standard.  
 – Nu har vi ju inte hunnit möblera 
och inreda balkongen. Men tänk till 
våren att bara kunna öppna dörren och 
ha tillgång till balkongen med obruten 
Vätterutsikt och sedan bara gå runt 
 hörnet (balkongen går i vinkel reds. 
anm) där vi har en inglasad del, visar 
Anette.  
 – Det är ju säkert totalt 40 kvadrat-
meter  balkong, säger Rolf. 

 – Vi ångrade oss  tämligen 
omgående. Vi saknade 
 lugnet och närheten till na-
turen med fina promenader. 
Vi visste ju att  Strandängen 
skulle byggas ut succes-
sivt så vi har följt det noga. 
Och nu sitter vi här, nyinflyt-
tade. Det känns verkligen 
helt perfekt. Lite som en 
dröm faktiskt, säger Anette 
 Sandström. 

BAD TILL SOMMAREN 
Det är bara några år sedan Anette och 
Rolf ställde sig i Vätterhems bostadskö 
och de var länge osäkra på om deras 
köpoäng skulle räcka.  
 – Vi hade nästan slagit det lite ur 
hågen, men sen dök de här lägenheter-
na upp, vi anmälde vårt intresse och 
väntade, beskriver Rolf.  
 – Och när vi sedan blev erbjudna 
den här lägenheten tackade vi ja på en 
minut. Det var en härlig känsla, säger 
Anette.  
 När de bodde i Munksjöstaden tog 
Anette ofta bilen ut till Bankeryd för att 
promenera.  
 – Nu är det bara att öppna dörren och 
kliva ut. Vättern, träden, omgivningar-
na. Vi insåg när vi flyttade till stan att 
närhet till naturen är något vi verkligen 
värdesätter, säger hon.  
 – Man behöver ingen sommarstuga 
när man har det här. Så nära vattnet. 
Tänk att bara kunna gå ner och bada 
i sommar, säger Rolf och sveper med 
armen mot horisonten. För det är så det 
känns när man sitter vid matbordet i 
den öppna planlösning och med obru-
ten utsikt över Vättern och Vätterbran-
terna. Bara horisonten långt därborta är 
gränsen.  
 – Och man ska inte glömma – det är 
fortfarande väldigt nära stan. Bara 10 
minuter med cykel och det är dessutom 
en fin och vacker tur hela vägen, säger 
Rolf. 

VÄLPLANERAD UTVECKLING 
Ni hamnar ju nu i ett område som är 
under utveckling med mycket byggna-
tion.  
 – Det går inte att jämföra med stads-
miljön. Det är mycket lugnare här. Det 
känns välplanerat i olika steg här.  
 Är det något ni saknar?  
 – Affärer kommer det vet vi. Det blir 
ett plus. Men inget som vi egentligen 
saknar. Det finns ju i närheten redan 
nu, säger Rolf. 
 Hur sammanfattar ni de första 
 veckorna i toppen på ett av Ängshusen?   
 – Fem plus om fem är max. Det går 
över skalan, haha. Vi är så nöjda. Öppen 
planlösning. Fina val. Välgjort. Tyst 
och lugnt. Och så den här utsikten på 
det. Kan inte bli annat än toppbetyg, 
skrattar Anette. 
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Även organisatoriskt har det hänt saker.  
Vi på City har fått välkomna nya kollegor  
då vi rekryterat två nya medarbetare till  
Strandängen. De två nya kollegorna som tagit vid på Strandängen är en 
mix av intern- och extern rekrytering. I arbetet med att rekrytera personal 
så har vi haft förmånen att välja bland över 140 sökande och är glada att 
Leif Kallionpää och Johan Ivarsson har valt att ansluta sig till City med 
placering Strandängen. 
 Jimmy som varit etablerad på Strandängen sedan första huset stod 
klart 2015 och varit den första kontakten för våra hyresgäster, kommer 
från och med den 6 december byta område och arbeta som Bovärd på 
 Ståltorpsgatan.  
 Vidare pågår ersättningsrekrytering av förvaltningschef till City då Åsa 
Karlsson gått vidare inom Vätterhem och nu är övergripande ansvarig för 
hela Vätterhems förvaltning. 

Året går mot sitt slut och vi kan  
konstatera att mycket har hänt. Vi är  
oerhört tacksamma för det tålamod och  
förståelse som ni hyresgäster visar och har visat i dessa  
pandemitider. Vi ser också att det hyresgäststyrda underhållet pågår  
för fullt. Precis som övriga förvaltningsområden kommer det hyresgäst-
styrda underhållet för 2022 skickas ut i januari.

OMRÅDESNYTT
områdesnytt ÖSTERÄNGENÖSTERÄNGEN

CITYCITY

DAN JOHANSSON  
FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN

JAN MAGNUSSON  FÖRVALTARE CITY

Fantastiskt att vi äntligen lyckats med satsning på ett Apotek i 
vårt centrum, otroligt efterlängtat och ett välkommet inslag i 
centrummiljön. 

Inför första advent tände vi upp all julbelysning ute i området 
och förstärkte även i centrum och vid förvaltningskontoret.

Ljus i mörkret

a

a
a

Fönsterbyte  
och balkong-
renovering
Årets försenade arbete kom 
änt ligen igång under hösten, 
Duvgatan 10–22 blir klart före jul 
och Duvgatan 11–19 fortsätter, se 
hur fint det blir! För 2022 planeras 
fortsättning på Duvgatan med 
21–29 och 31–45.

Äntligen Apotek i Centrum

LJUS I VINTERMÖRKRET Ute i området har personalen jobbat med 
att sätta upp ljusslingor, som vi hoppas blir till glädje för er alla.

Personalnytt
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ÖXNEHAGAÖXNEHAGARÅSLÄTTRÅSLÄTT

DAN JOHANSSON  
FÖRVALTNINGSCHEF ÖSTERÄNGEN

ANNIKA VIKSTRÖM  FÖRVALTNINGSCHEF RÅSLÄTT

ANETTE FRIDSÄLL  FÖRVALTNINGSCHEF ÖXNEHAGA

Nu börjar året gå mot sitt slut och det är dags att se över hur 
det gått med allt vi planerat. Året började med den stora 
nedstängningen på grund av corona och det vi ena dagen 
planerade, behövde nästa dag ställas in. Mycket underhåll och 
planerade åtgärder sköts fram i tid. Vi och våra entreprenörer 
jobbar nu stenhårt för att hinna ikapp. Som det ser ut nu så 
kommer vi i alla fall hinna utföra minst 80 procent av allt 
planerat underhåll. 
 Sen kom den efterlängtade våren och då väcks Råslätt till 
liv genom att många börjar vara ute och njuta av vårens skira 
grönska och parkbänkarna börja fyllas av soltörstiga Råslätts-
bor.  
 Efter vår väntade en intensiv sommar med SommarKRAFT. I 
år tog vi dessutom emot cirka 60 sommarjobbare som utförde 
massor av fina jobb både ute och inne i fastigheterna.

Intensivt  
Råslättsår! 

Vi summerar ännu ett år i pan-
demi med restriktioner och an-
passade  rutiner. Tillsammans 
med er har det gått bra.  

Vi har slutfört fönsterbyten 
tillsammans med tak och venti-
lationsbyte på en gård. Material-
förseningar gjorde att vi först 
på senhösten kom igång med 
gårdsrenoveringen på Oxhags-
gatan 77–113.  
 För att stärka trivsel och trygg-
heten fortsätter vi låsa källare och 
planerar att göra detsamma med 
entréer på en gård. 
 Snart har samtliga garage ny 
port och automatisk öppning. 
 Förra årets Trygghetsvandring 
identifierade några mörka platser 
som nu fått bättre belysning. 
 Vi har planerat att renovera våra 
avlopp under längre tid. Upphand-
lingen blev först överklagad sedan stoppad pga pandemin. Nu hoppas vi 
att vi kan komma i gång med detta i januari för att undvika fler vatten-
skador i våra hus. 
 Våra skolors entréer har fått nytt utseende och funktion och vi planerar 
renovering av skolsalar på Öxnehagaskolan. Eleverna har via elevråden tip-
sat oss om vad de önskar på sina skolgårdar. Även här har materialbristen 
gjort att vi är försenade med arbetet, men det kommer under våren. 
 Jönköpings kommun flyttar den planerade padelbanan från södra delen 
av Öxnehaga till Puls Arena i centrum. I samband med det renoveras hela 
Puls Arena och en ny trappa byggs mot centrum. 
 Under våren har vi tillsammans med Jönköping kommun planer på att 
visa hur vi tänker en utveckling av Öxnehaga Centrum. En ny detaljplan 
är under bearbetning där era önskemål och idéer från de möten som hölls 
2019 har tagits med i arbetet. Vi ritar in och möjliggör för mötesplatser, 
mer service, fler bostäder.  
 Den 1 februari tar vi över Union 2 och 14 i Huskvarna centrum. Vi hälsar 
alla boende och verksamheter på seniorboendet Union och gamla stads-
huset välkomna till Vätterhem och vår förvaltning på Öxnehaga. 
 Vi hoppas också att nästa år ska bli festligheternas år. Skriv in 4 juni i 
almanackan, då planeras det för Öxnehagadagen. 
 Vi hoppas kunna fira vår 50-åring och att Vätterhem fyller 80 år.

Hela Team Öxnehaga önskar alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt 2022

Glöm inte att testa din brandvarnare!

OMBYGGNADER RUNT TORGET   Nu är vintern här igen, 
och nu börjar vårt arbete med att avsluta årets alla projekt och planera 
för nästa års arbeten. Med vintern kommer även julutsmyckning av 
affärscentrum och vår julmarknad. Vi kommer även att börja bygga 
om vår parkering som ligger under affärscentrum. Det kommer bli lite 
stök och bök under byggtiden, men när det sen är klart kommer ytan 
att bli så mycket bättre. Under vintern kommer vi också att bygga om 
före detta tandläkarbyggnaden på torget och det gör vi för att vi ska 
kunna samla all vår personal på ett ställe och i och med det så flyttar vi 
även vårt förvaltningskontor dit.

Till hösten släppte tack och lov lite coronarestriktioner. Det 
gjorde att vi tillsammans med Hyresgästföreningen för andra 
året i rad kunde anordna vår spökvandring på området och det 
är verkligen en rolig aktivitet både för hyresgäster som deltar, 
men även för vår personal som verkligen går all in för att göra 
det kul för deltagarna. I år deltog cirka 500 barn och vuxna 
och själva spökvandringen är inte bara menad att den ska vara 
kul och spännande. Vi vill på ett enkelt sätt få reda på vad 
 barnen tycker är läskigt med Råslätt så de får fylla i en karta 
där de prickar in platser vi behöver titta på.

500 på spökvandring 

JULLJUSEN  
lyser upp i  
VINTERMÖRKRET

a

Till alla hyresgäster – en riktigt god jul och gott nytt år!

Fo
to

: V
ät

te
rh

em

Fo
to

: V
ät

te
rh

em



d

d

d
d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Från oss alla till er alla: 
En riktigt GOD JUL  
& GOTT NYTT ÅR!

 Torsdag 23/12 Torsdag 30/12 Onsdag 5/1 Fredag 7/1   
 
Österängen besök 10.00-12.00 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00,  07.00-13.00 
Österängen telefon 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00, 13.00-16.00, 07.00-13.00

Öxnehaga besök 10.00-12.00 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00, 07.00-13.00 
Öxnehaga telefon 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00, 13.00-16.00, 07.00-13.00

Råslätt besök 10.00-12.00 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00, 07.00-13.00 
Råslätt telefon 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00, 13.00-16.00, 07.00-13.00

City besök 10.00-12.00 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00, 07.00-13.00 
City telefon 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00, 13.00-16.00 10.00-12.00, 13.00-16.00, 07.00-13.00

Huvudkontoret besök Endast förbokade besök Endast förbokade besök 10.00-12.00 samt 14.00-16.00 Endast förbokade besök 
Huvudkontoret telefon 07.45-12.00 samt 13.00-16.30 07.45-12.00 samt 13.00-16.30 07.45-12.00 samt 13.00-16.30 07.45-16.30
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Öppettider i jul och nyår
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