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Nu vill vi fira  
tillsammans med er! 

V
ärt också att nämna att vi 
under förra året, utöver 
ovanstående post om 123 
mkr investerade ytterligare 
närmare 300 mkr i reno-

vering av befintliga fastigheter samt i 
nyproduktion. En mycket hög nivå på 
investeringar, men också en förutsätt-
ning för välskötta fastigheter, som vi vill 
ska vara ett kännetecken för Vätterhem. 
För dig som gillar siffror, eller vill ha 
en djupare inblick i vår verksamhet, 
rekommenderar jag att hämta ett exem-
plar av vår årsredovisning, som kommer 
från tryckeriet i början av mars. Där får 
du en detaljerad överblick över allt som 
skett under året samt en lika detaljerad 
överblick av vårt hållbarhetsarbete och 
vår ekonomi.

UTVECKLAD TV-TJÄNST 
För det nya året har vi många  planer. 
Som långsiktighetens år ska vi se 
över och förbättra våra processer 
och strukturer, vi ska planera framåt, 
tillsammans, genom att ta fram en 
ny flerårsplan för verksamheten. Men 
långsiktighetens år innebär inte bara 
processer och planer, vi har även mer 
handgripliga saker som vi planerar 
arbeta med under året. Exempelvis har 
vi inlett arbetet med att se över vår 
TV-lösning till er. Målet är fler kanaler, 
streamingtjänst och  snabbare internet, 
nu behöver vi bara hitta vägen för att 
kunna förverkliga detta. Jag får anled-
ning att återkomma i frågan. Ett annat 
konkret exempel för det långsiktiga 
arbetet är planeringen och utformning-
en av framtidens arbetsplats på Råslätt. 

Hur ska det utformas för att kunna ge er 
bästa möjliga service? Det kan du läsa 
om i detalj längre fram i detta nummer. 

MYCKET KUL PLANERAT 
Sen har vi jubileumsår också, Vätterhem 
fyller 80 år, och det har vi stora planer 
för att fira tillsammans med er. Vår 

förhoppning är att 2022 skall vara året 
när områdesdagarna kommer tillbaka, 
större och häftigare än någonsin. Jag 
har också hört talas i korridoren om 
Cirkusföreställning bara för Vätterhems 
hyresgäster, det låter mycket spännan-
de, bortsett från att senast det begav 
sig så jagade clownerna stackars vd:n 
runt i manegen… Får tänka mig för och 
börja löpträna. Detta och mycket mer 
finns i planerna för året och jag skulle 
vilja säga att inget kan stoppa oss, men 
i ärlighetens namn får jag rätta mig, 
det är bara Corona som kan stoppa oss, 
men jag hoppas innerligt att så inte blir 
fallet. Jag hoppas att vi får massor av 
tillfällen att ses under året och att vi hit-
tar tillbaka till att mötas och fira tillsam-
mans, i verkligheten, utan datorskärmar 
inblandade.   
 Det jag kanske ändå ser mest fram 
emot i år, är hyresgästenkäten. Vi har 
nu lagt om detta arbete för att skapa 
mer tid för åtgärder, det kan du läsa mer 
om i detta nummer också. Du har kan-
ske inte hunnit märka detta eftersom du 
ändå brukar delta vartannat år, men jag 
har känt en saknad förra året. Det blir 
desto högtidligare i år att åter få svart 
på vitt om vad ni tycker om vår service, 
hur vi sköter oss och framför allt, vad vi 
kan förbättra. Det ser jag mycket fram 
emot.  
 Önskar dig en trevlig lässtund med 
detta välfyllda nummer av vår tidning 
och hoppas att vi snart får träffas, vid 
det där spontana mötet på gården och 
under festligare former.

Raymond Paska, vd

LEDARE

Nya året är i gång med en rivstart. Det gäller att vänja sig snabbt vid att skriva 2022 på alle-
handa dokument och samtidigt lägga 2021 till handlingarna. När bokslutet nu är klart kan vi 
konstatera att även ur ekonomisk synvinkel har året varit ännu ett framgångsrikt år för vår 
verksamhet. Men det som jag ändå finner som mest anmärkningsvärt är att vi faktiskt, trots 
pandemins otaliga käppar i vårt underhållshjul, lyckats med en närmast osannolik slutspurt 
under hösten. Summan för våra underhållsarbeten landade på knappt 123 mkr jämfört med 
det budgeterade 125 miljonerna. Att lyckas med detta trots restriktioner,  inskränkningar, 
materialbrist och leveransförseningar visar vilken stark fokus det finns i  organisationen 
 avseende underhåll av era lägenheter, det gör mig stolt. 

»Vår  förhoppning 
är att 2022 skall 
vara året när 
 områdesdagarna 
kommer tillbaka, 
större och häftigare 
än någonsin.«
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I flera år har Mulham Roman försökt få gå bussförar-
utbildning. Men alltifrån strul med att få sina syriska 
 betyg validerade till vad som kan beskrivas som svensk 
snårig byråkrati har gjort att det inte blivit av.  
 Men efter att han strax innan förra sommaren  besökte 
EgenKraft och studie- och yrkesvägledare Carin Berggren 
 började det plötsligt hända saker.  
 – Carin och EgenKraft har varit till så viktig hjälp. Äntligen loss-
nade det och under hösten gick jag utbildningen. Igår började jag 
min betalda praktik som busschaufför, säger Mulham.Mu
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Under hösten gick Mulham Roman 
utbildning till busschaufför. I början av 

januari gjorde han sina första riktiga 
arbetspass i stadstrafiken i Jönköping!
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DETTA ÄR EGENKRAFT   Om du är 20 år eller äldre 
och söker arbete eller studier är du välkommen till 
 EgenKraft. Här får du möjlighet att träffa arbetskonsu lent 
och studievägledare för att få hjälp att hitta en väg framåt 
med studier och jobb. 

ÖPPETTIDER FÖR DROPIN:  
HUSKVARNA  
– SMEDBYGATAN  3 
Måndagar kl 13.00–16.00

ÖSTERÄNGSKYRKAN 
Tisdagar kl 13.00–16.00

Det var när Mulham med familj flyttade till 
Råslätt för ungefär ett år sedan som han kom  
i kontakt med Carin Berggren på EgenKraft.  
Då plötsligt började det hända saker i 
 Mulhams väg mot ett nytt jobb.

Vi träffar Mulham och Carin i 
EgenKrafts nya lokaler strax 
innanför entrén till Stads-
gården på Råslätt.  

– Jag är faktiskt lite stressad idag. Jag 
ska köra mitt andra praktikpass, säger 
Mulham förväntansfullt.  
 Han kom till Sverige från Syrien 2014. 
De första åren bodde han och hans fru i 
Jämtland.  
 – Både jag och min fru är lärare i 
grunden och blev till en början erbjud-
na jobb inom hemspråk och språkstöd 
för nyanlända i kommunen som vi 
bodde. Men sedan försvann den möj-
ligheten när allt fler av de nyanlända 
flyttade till andra städer. Jag började leta 
nya yrkesalternativ.  
 Då började också problemen.  
 – Det tog över ett år att bara få en 
validering på mina betyg från Syrien. 
Och alla steg som skulle genomföras för 
att kunna söka till bussförarutbildning-
en tog tid. Jag började nästan ge upp 
hoppet, säger Mulham. 

HITTA VÄGARNA – SNABBA UPP PROCESSEN 
Flyttlasset för Mulham, hans fru och tre 
döttrar gick till Råslätt för ganska exakt 
ett år sedan. När EgenKraft drog igång 
sin satsning för att hjälpa just personer 
i det läget som Mulham hade hamnat 
i var han en av de första som Carin 
träffade.  
 – När jag hörde hans historia förstod 
jag precis vad vårt syfte är. Sverige kan 
ibland vara ganska komplicerat. Vårt 
uppdrag blir att hjälpa till att hitta 
vägarna. Nu kör vi liksom, säger Carin.  
 Bara någon månad efter första mötet 
hade Mulham en plats på bussförarut-
bildningen. 
 – Jag kände direkt att Carin ville hjäl-
pa till. Det var ett sådant aktivt stöd och 
alla pusselbitar föll på plats. Hon har 
varit till så stor hjälp; inte bara för mig 
utan för hela min familj, säger Mulham.  
 – När du har någon framför dig 
som har motivation och vilja får inte 
den bromsas av krånglig byråkrati. Vi 
måste hitta vägarna och snabba upp 
 processen. Det kan EgenKraft hjälpa till 
med, säger Carin.  
 En process som i det här fallet 
innebär att Mulham nu måste avbryta 
 intervjun.  
 Arbetspasset som busschaufför kallar!Mu
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hösten gick jag utbildningen. Nu 
har jag börjat min betalda praktik 
som busschaufför.«

 
ÖXNEHAGA BIBLIOTEK 
Onsdagar kl 13.00–16.00

 
RÅSLÄTT – STADSGÅRDEN 
Onsdagar kl 13.00–17.00
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LOKALNYTT

Vätterhems Daniel Eriksson, Christer 
Eidefjäll och Charlotta Bjerkert över-
lämnade en invigningsblomma.  
 – Väldigt glädjande, det har varit 
 prioriterat länge att försöka få ett 
apotek till Österängen centrum, säger 
Christer Eidefjäll.  
 Från Apoteksgruppen var Roland 
Brimow, Head of franchise, och projekt-
ledare Lukas Fjell på plats:  
 – Väldigt bra lokal och Vätterhem 
har varit väldigt måna om att skapa bra 
förutsättningar för oss, säger Lukas.  
 – Det är en bra storlek på apoteket 
och ett naturlig flöde av besökare till 
centrum precis här. Ljust och fräscht 
med goda möjlighet att exponera våra 

produkter på bästa sätt, säger 
Roland Brimow.  
    Bara någon minut efter 
bandklippningen var de 

första kunderna inne 
i butiken och Abdo 

och Ranin fick köra 
igång kassasyste-
met direkt. 

APOTEKET PÅ ÖSTERÄNGEN INVIGT

Med bandklippning, goda tilltugg och ballong-
fest invigdes apoteket på Österängen dagarna 
innan jul.  
 – Vi ser jättemycket fram emot att få 
komma igång. Nu kommer vi att göra 
allt för att serva kunderna med hög 
tillgänglighet och brett produktut-
bud,  säger farmaceut och ägare Abdo 
 Zarzour. 
 – Det är högtidligt. Lite nervöst, men 
mest bara roligt. Jag ser fram emot att 
möta kunderna,  säger Ranin Mways, 
farmaceut och ägare. 

»Härmed förklaras Apoteket invigt« 
– Delägarna Abdo Zarzour och Ranin 
Mways klippte gemensamt bandet, 
flankerade av farmaceuterna du 
kommer möta bakom disken på nya 
apoteket.

Charlotta Bjerkert, Christer Eidefjäll och Daniel Eriksson från 
Vätterhem överlämnade invigningsblomma till Abdo och Ranin. 

Arbetsgruppen från 
Apoteksgruppen Roland 
Brimow, Head of franchise, 
delägarna Abdo Zarzour 
och Ranin Mways samt 
Lukas Fjell, projektledare.
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E
n enig styrelse utsåg den 14 
december Hållbarhetschef 
Hanna Törnqvist till vice vd för 
Vätterhem. Hannas gedigna 
kompetens och erfarenhet 
inom hållbarhet, fastighets-
branschen, projektledning och 

affärsutveckling är ett välkommet tillskott till 
såväl presidie- som styrelsearbetet.  
 Trots sitt strategiska och långsiktiga tänk 
har Hanna förmågan att prioritera handling 
framför ord och har på relativt kort tid skapat 
en mycket god verksamhetsöverblick. Vice 
vd-skapet, i tillägg till rollen som Hållbarhets-
chef, kommer att lyfta in  hållbarhetsfrågorna 
i Vätterhems verksamhet i ännu större 
omfattning. 
 – Kombinationen av att arbeta i ett bolag 
med välskötta fastigheter och ett hjärta för 
människor är mycket tilltalande. Jag ser fram 
mot att fortsätta vara en del av Vätterhem 
och kommer göra mitt yttersta för att förvalta 
förtroendet väl, säger Hanna Törnqvist. 
 Rollen som vice vd, som har varit vakant under 
hösten, är tänkt att innehas i tillägg till en befintlig 
specialistroll i företagets ledning. I rollen ingår att 
vara ersättare för vd vid dess frånvaro både vad gäller 
ledning av verksamheten samt krisledningsarbete, bistå 
vd i  olika uppdrag, delta i presidiemötena och vara 
 sekreterare i styrelsemötena.

APOTEKET PÅ ÖSTERÄNGEN INVIGT

Hanna Törnqvist ny vice vd!
Ha
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a  
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d !»Hannas gedigna  
kompetens och erfarenhet 
inom hållbarhet,  
fastighetsbranschen,  
projektledning och  
affärsutveckling är  
ett välkommet  
tillskott till  
såväl presidie-  
som styrelsearbetet.
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Bovärdarna slår larm:
SLUTA SLARVA MED SOPORNA!

Måndag morgon. 07.00.  
 Den kalla vinden får det tunna snötäcket på Öxnehaga att 
röra på sig.  
 På områdeskontoret förbereder sig bovärden Bhavesh 
Chauhan för arbetsveckans första insats. Ett uppdrag som 
egentligen inte ens borde finnas.  
 – På med gummihandskar. Tro mig, du kommer vilja ha 
dem, säger han till mig.  
 Så hoppar vi in i Vätterhemsbilen och rullar ut på området.  
 Mot soprummen för att städa upp och rätta till allt som 
slängs fel.  
 Och sorgligt nog fick vi ordentligt att göra.
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Bovärdarna slår larm:
SLUTA SLARVA MED SOPORNA!

– Tyvärr märker vi en kraftig försäm-
ring i viljan och kanske kunskapen att 
sortera sitt avfall. Det är allvarligt för 
ett sådant kaos som det ibland är i och 
omkring soprummen kostar mycket 
pengar. Avfallsavgifterna blir jättehöga 
och det kommer ju i förlängningen 
kosta för hyresgästerna. Och för oss som 
bovärdar innebär det att vi får lägga 
mycket tid på att städa upp och sortera 
sopor. Tid som vi borde använda till att 
förbättra hyresgästernas boendemiljö 
på andra sätt. Det arbetet blir lidande 
när vi plockar sopor, säger Bhavesh.  
 Utanför ett soprum har någon valt 
att ställa sin påse med skräp på marken. 
Eftersom hela områdets fågelbestånd 
därigenom bjudits in till fest går det 
tydligt att se vad påsen innehåller. Det 
ligger lökskal, plast och papper som 
fladdrar i vinden.  

 – Tyvärr inte så ovanligt. Ibland kan 
det stå möbler och annat också, suckar 
Bhavesh.  
 En plastmugg från påsen blåser iväg 
längs med gatan. 

OSORTERAT OCH BLANDAT 
Väl inne i miljöhuset går Bhavesh 
igenom kärlen och flyttar om det mest 
synliga som är felsorterat.  
 – Och då ska du veta att vi har två 
extraanställda som har gått igenom det 
här under helgen. Resurser som också 
hade varit roligare att lägga på annat.  
 Han plockar upp en påse i restavfallet.  
 – Titta här – du kan ta i princip vilken 
påse som helst, säger han och gör ett hål 
i påsen.  

F

»Vi får lägga mycket 
tid på att städa upp 

och sortera sopor. 
Tid som vi borde 

använda till 
att förbätt-

ra hyres-
gästernas 
boende-
miljö 

 istället.«
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 Det trillar ut en ketchupflaska (plast), 
ett mjölkpaket (pappersförpackning), 
en burk krossade tomater (metall) och 
potatisskal (matavfall).  
 – Allt det här kan sorteras. Inget av 
det ska egentligen ligga i restavfall… 

INGET PORSLIN I GLASÅTERVINNINGEN 
Varenda miljöhus bjuder på  liknande 
mönster. Vissa något bättre, men gene-
rellt sett är mer fel – eller osorterat – än 
rätt. Utanför en port har någon ställt 
en tvättmaskin och en gammal säng-
botten.  
 – Vem tänker man ska ta hand om 
det här? Så här stort avfall ska köras till 

Sortergården. För den som bor på Öxne-
haga är det ju bara ner för backen så har 
du Sortergården där det är helt gratis att 
slänga. Inget sådant här »stort« avfall 
får slängas i miljöhusen på gården. Och 
självklart än minde ställas så här utan-
för porten, säger Bhavesh.  
 Luckorna på ett miljöhus gapar 
öppna. Bland annat den för ofärgat 
glas. Inte så konstigt att den inte går att 
stänga för precis innanför luckan har 
någon staplat upp glas och sedan en 
porslinstallrik på toppen.  
 – Porslin får aldrig slängas i glas. Helst 
ska det med till Sortergården och sorte-
ras där. 

»Utanför en port har någon 
ställt en tvättmaskin och en 
gammal sängbotten. Vem tänker 
man ska ta hand om det här? 
Så här stort avfall ska köras till 
Sortergården.«

VAR NOGA REDAN UNDER DISKBÄNKEN 
Under våren kommer personalen på 
Öxnehaga genomföra ett projekt kring 
sopsorteringen med bland annat utökat 
informationsmaterial runt miljöhusen 
och bovärdar som aktivt kommer upp-
mana till en mer noggrann sortering. 
Vid upprepat slarv kan hyresgästen 
tvingas betala en extra avgift.  
 – Vi måste gemensamt bli bättre på 
det här. Det är alla hyresgästers ansvar, 
säger Bhavesh.  
 Vilka är dina bästa tips?  
 – Först och främst se till att du har bra 
sorteringsmöjligheter under diskbänken 
så att du är noga redan där. Ta också ett 
vuxenansvar för det här, små barn är 
ofta inte lämpliga att gå ut med sopor-
na. De ser inte vad som ska slängas var 
och når kanske inte ens upp till luckor-
na. Då finns det risk att påsen hamnar 
på marken nedanför istället. Ta gärna 
en extra koll på informationstavlorna 
i miljöhusen också så ser du exakt vad 
varje kärl ska innehålla. Och när du väl 
är i miljöhuset – var noga med att lägga 
ditt sorterade avfall i rätt kärl – ibland 
ser vi att det är sorterat rätt – men slängt 
i fel kärl. 

Bovärdarna slår larm:
Sluta slarva med soporna!
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• Var noga när du sorterar. Tänk på vad du kastar i restavfall. Det mesta som är i påsen kan du    
 sortera ut som plast, metall, komposterbart avfall o s v. Alla kärlen finns i ditt miljöhus. Titta på   
 skyltarna och lägg i rätt kärl! Ju mer noga du är – desto bättre för miljön. 

• Använd aldrig plastpåse runt (komposterbara) matavfallet. Bara papperspåsen. En plastpåse som   
 hamnar fel där förstör hela möjligheten att röta matavfall (och utvinna biogas).  
 
• Porslin och keramik är inte glas och får inte slängas i glasåtervinningen i miljöhusen. Släng din gamla  
 kaffekopp eller blomkruka i restavfall eller allra helst kör det till Sortergården för att återvinna det där! 
 
• Tänk på att sortera ut plast och frigolit från wellförpackningarna. Wellpappen kombineras ofta med andra  
 materialslag när du får leveranser hem. Skilj på plasten och pappret. Varje materialslag var för sig.

•  På vissa platser finns möjlighet att sortera ut förbrukad matolja separat.  
 I annat fall kan det slängas, förslutet, i restavfallet. Ställ inte stora dunkar på golvet i miljöhusen. 

Snabba sorteringstips

»Ta ett vuxen an svar, små barn är 
ofta inte lämpliga att gå ut med 
soporna. De ser inte vad som ska 
slängas var och når kanske inte 
ens upp till luckorna.«

 På väg tillbaka till kontoret reflekterar 
Bhavesh:  
 – Du måste tänka framtid och på dina 
barn. Bättre sortering gör att vi återan-
vänder och materialåtervinner mer. Det 

tjänar framtidens generationer på. Det är 
den långsiktiga vinsten. Den kortsiktiga 
vinsten om alla blir bättre på det här är 
att boendemiljön förbättras. Ingen vill ju 
ha sopor runt omkring sig. 
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VÅRFIXA cykeln OCH NJUT av cykelstaden!
Smarta tips från Vätterhems varierade cykeltrio

En triathlet med landsvägsfokus, en »allcyklare« som jobbpendlar och en 
MTB-mamma. Variationen bland Vätterhems cyklister är stor. Därför blir det 
extra intressant när vi bad dem om deras bästa cykeltips när nu strax våren 
gör sig påmind och cykeln ska fram och fixas till.

DAN JOHANSSON,  
FÖRVALTNINGSCHEF PÅ ÖSTERÄNGEN 
»Allcyklist – mycket MTB i terräng 
men också gärna landsväg samt jobb-
pendling som grund.«

Vilket är ditt bästa cykelminne?  
 – Det finns många att välja på, men 
första gången jag körde Cykelvasan 
2015 var en fantastisk upplevelse.  
 Har du något bra tips på en fin 
cykelsträcka i Jönköping?  
 – Jag gillar alla fina småvägar som 
finns här. Gärna på landet och lite blan-
dat grus och asfalt. Finast är det norr 
och öster om Huskvarna, gärna uppåt 
Skärstad, Ölmstad och Gränna.  
 Har du någon cykelpryl som du inte 
klarar dig utan?  
 – Jag har inte så stora krav på prylar 
faktiskt. Men jag gillar att cykeln är ren 
och fräsch och sedan är det viktigt att 
ha bra och anpassade kläder.  

ANNIKA KARLÉN,  
BYGGPROJEKTLEDARE PÅ HUVUDKONTORET  
»Började cykla MTB samtidigt som 
mina barn började träna och tävla i 
IF Hallby, så man kan väl kalla mig 
MTB-mamma.«

Vilket är ditt bästa cykelminne?  
 – En semester i Idre. Fantastiskt att 
först svettas uppför berget, för att sedan 
njuta av svängig cykling nerför. 
 Vilken är din favoritcykelsträcka i 
Jönköping?  
 – Olsbo väster om Jönköping, okom-
plicerad cykling i vacker tallskog, där 
kan du trampa dig riktigt trött. 
 Finns det någon cykelpryl som du 
aldrig skulle klara dig utan?  
 – Är inte så nördig vad det gäller 
cykelprylar, förutom att jag vill ha en 
bra cykel. Men strumpor i en fin färg är 
ju alltid roligt!  

 Vilket är ditt bästa vårskötseltips nu 
när cykeln plockas fram?  
 – Det är viktigt att hålla cykeln i gott 
skick. Tvätta och smörj den. Lämna in 
den på service är en bra start om du inte 
gillar att skruva och meka själv.  
 Det här med att cykla till jobbet – 
vilka fördelar ser du med det?  
 – Jag har ungefär 20 minuter till 
jobbet och får lite motion på vägen. Det 
gör mig mycket piggare än när jag åker 
bil eller buss, det liksom rensar hjärnan. 
Den effekten är värd massor. Och i rus-
ningstid går det faktiskt snabbare hem 
med cykel än med bil och bra för miljön 
är det ju också!

ANNIKA KARLÉN
 »M

T
B

-m
a

m
m

a«

DAN JOHANSSON »Allc
yk

lis
t«

»Det gör mig 
mycket piggare 
än när jag åker 
bil eller buss.«
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VÅRFIXA cykeln OCH NJUT av cykelstaden!
Smarta tips från Vätterhems varierade cykeltrio

 Dina bästa vårfixartips när det nu 
är dags att plocka fram cykeln?  
 – Serva cykeln. Alltså gå över alltifrån 
dämpare och bromsar till däck, växlar 
och kedja.

STEFAN FENNSJÖ, SNICKARE PÅ ÖXNEHAGA 
»Jag är en triathlet så med andra ord 
flitig landsvägscyklist.«

Vilket är ditt bästa cykelminne?  
 – Det måste bli en tävling som jag 
genomförde på Lanzarote. Helt galet 
jobbig cykling i bergen, men så otroligt 
vackert. 
 Vilken är din favoritcykelsträcka i 
Jönköping?  
 – Det finns massor av fina cykelvägar 
här, men den finaste för mig är nog 
Ironmanbanan. Sannolikt en av de 

GESTRA, KAXHOLMEN 
Med en magisk utsikt över två sjöar, Landsjön 
och Vättern. Små slingrande vägar tar dig dit från 
Äppledalen och Kaxholmen. 

IKHP-STUGAN, HUSKVARNABERGET 
En av de mest spektakulära vyerna över Hus-
kvarna, Jönköping och sandbankarna mot 
Vättern. Också en av de tuffaste stigningarna 
uppför ökända Norra Klevaliden eller alternativt 
den något snällare Ådalsvägen. 

EBBARP, BANKERYD 
Det öppna landskapet västerut ringas in av en ås 
som på höjden vid Ebbarps by ger en vykorts-
bild med böljande åkermark och Vättern som 
ram.

SKINNERSDAL, JÖNKÖPING 
På höjderna strax söder om Jönköping, ovanför 
handelsområdet och gamla regementet Asecs är 
det få som inte stannar till och njuter en extra 
stund. 

TABERGS TOPP, TABERG 
Från toppen av den gamla gruvan kan du med 
kaffekoppen i hand blicka ut över Småländska 
skogar i söder och norrut blicka genom dalgång-
en som leder in mot Jönköping och Vättern. 

finaste tävlingssträckorna i världen när 
den tar dig upp genom Hakarp, Vireda 
för att sedan vända »hemåt« genom 
Skärstadalen, Kaxholmen, Vistakulle. 
9 mil otroligt vacker och samtidigt tuff 
cykling.  
 Har du någon cykelpryl du inte 
 klarar dig utan?  
 – Bra hjul är viktigt för mig.  
 Dina bästa vårfixartips när cykel-
säsongen strax ska starta på allvar?  
 – Tvätta cykeln noga, smörj kedjan 
och gå igenom växlar och bromsar så 
att allt är i gott skick. Sedan tycker jag 
att det är väl värt att investera i stiliga 
cykelkläder. Ser det bra ut och sitter 
skönt blir upplevelsen roligare. Och 
som sann cyklist eller triathlet, glöm 
inte att raka benen! 

Tips för dig  
som vill uppleva 
Jönköping  
från cykelsadeln
På JKPG.com finns massor av tips 
för dig som vill uppleva Jönköping 
från cykelsadeln. Alltifrån kartor 
och rutter för både familjeutflykt och 
hård träning till möjligheter att boka 
din egen cykelguide. Deras lista för 
fem fantastiska cykelutsiktsplatser 
att ta sikte ser ut så här:  

STEFAN FENNSJÖ »Triathlet och landsvägscyklist«

På Windens mekaniska  
på Kålgården får du som  

hyresgäst 100 kr rabatt vid köp  
av begagnad, nyrenoverad cykel.  

Visa bara upp senaste  
hyresavin.

       T IPS !  SÖK PÅ               CYKELKARTOR PÅ WWW.JONKOPING.SE
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. M  Alicia Söderberg, Vätterhem

i Forums semmeltest
IDEL VINNARE
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Postiljonen på Öxnehaga, HeddaGretas 
i City och Café Lindströms på Söder/
Torpa var »Vätterhemskonditorierna« 
som var representerade i testet. Samtliga 
alltså hyresgäster till Vätterhem. Juryn 
på Forum bestod av Amanda, Hanah, 
Anna-Maria, Nicole, Lorin och Monica. 
Givetvis avslöjades inte för juryn vilken 
semla som tillhörde vilket konditori.  
 Först fick juryn bedöma semlornas 
utseende direkt ur kartongen. Därefter 
vidtog smaktest.   
 Juryn var mycket nöjda över samtliga 
testsemlor. Bäst utseende tyckte de att 
Postiljonens semlor hade, men allra 
godast semla kom från Café Lindströms.  
 Testa du också; varför inte fixa ett eget 
smaktest och hitta din favorit! För gott 
är det garanterat!

i Forums semmeltest

Har du ätit någon  riktigt 
god semla i år? Och vad 
är god semla för dig; söt 
grädde, mycket mandel-
massa, liten eller stor 
bulle? Alla gillar vi som 
bekant olika, men vi lät en 
testgrupp på Fritidsgår-
den Forum på  Öxnehaga 
testa sig fram till sina 
 favoriter från kondito-
rierna som hyr lokaler av 
 Vätterhem. 

HEDDAGRETAS 
• Pris: 42 kr 
• Utseende: »Väldigt fin, det var coolt  
 att det var rostad mandel på grädden.«

+ »En kryddig bulle.« (Anna-Marie) 
 »Extra fint utseende.« (Nicole) 
 
– »Mycket mandelmassa.«  
 (Amanda). 
 »Kanske lite för söt grädde.«  
 (Hannah)

CAFÉ LINDSTRÖMS 
• Pris: 39 kr 
• Utseende: »Fin, perfekt storlek.«

+  »Mandelmassan var god och lagom söt.«  
 (Anna-Maria) 
 »Mandelmassan var perfekt.«  
 (Lorin) 
 
–  »För liten brödbit på toppen.«  
 (Monica)

POSTILJONEN 
• Pris: 40 kr 
• Utseende. »Stor och  
 härligt fluffig grädde.«

+ »Stor bulle med mycket florsocker på.«  
 (Nicole) 
 »Den var fin.«  
 (Amanda) 
 
–  »För mycket grädde.«  
 (Hannah) 
 »För lite socker i grädden.«  
 (Anna-Maria)

"Extra fint utseende"

"Perfekt storlek"

"Den var fin"

     
     

     P
OSTILJONEN

CA
FÉ 

LIN
DSTRÖMS
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DD

AGRETAS
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– Det är med stor ödmjukhet och stort intresse som jag tar mig an 
ordförande rollen i Vätterhem. En stark organisation med ett starkt 
 varu märke, säger Hans-Lennart Stenqvist (S) som sedan ett par  
veckor tillbaka är ny styrelseordförande i Vätterhem.

D
et var i samband med att 
Vätterhems  styrelseord-
förande Andreas Persson 
i januari utsågs till kom-
munalråd i Jönköpings 

kommun som Hans-Lennart Stenqvist 
tog över rollen som ny ledamot och 
ordförande i Bostads AB Vätterhem.  
 – Genom att Andreas i sin nya roll 
som kommunalråd blir ordförande i 
Rådhus AB företräder han ju Vätter-
hems ägare. Då kan han inte även 
vara ordförande i Vätterhem, berättar 
Hans-Lennart. 

UTIFRÅNSYN 
Hans-Lennart är idag gruppledare för 
Socialdemokraterna i Jönköpings kom-
mun och har en gedigen yrkesbakgrund 
inom skolan som lärare, skolledare och 
skolchef. Han har även arbetat som 
konsult på PWC och varit aktiv i ett 
antal olika styrelser såsom Bankeryds-
hem, Jönköpings kommuns Fastighets-
utveckling AB och SMUAB.  
 Vad gör dig till en bra ordförande för 
Vätterhem?  
 – Min erfarenhet av att ha sett många 
olika typer av organisationer hoppas 
jag blir en tillgång. Sedan vill jag till 
att börja med bidra med en utifrånsyn 
eftersom jag inte varit med i styrelsen 
för Vätterhem tidigare. Lite nya ögon 
och nya frågeställningar. Kombinera det 
med att jag gärna ser humorn i arbetet. 

Det är viktigt att ha roligt även om 
frågorna är viktiga och stora. 

NÄRVARO OCH TILLGÄNGLIGHET 
Med den där utifrånsynen – vad är 
Vätter hem för dig?  
 – En imponerande stark organisation. 
Ett välskött företag som haft förmågan 
att både förvalta och tänka nytt. Det 
känns som en stor förmån att få lära 
känna Vätterhem som organisation 
på nära håll, säger Hans-Lennart och 
fortsätter: 
 – Vätterhem utstrålar trygghet och 
stabilitet. Varumärket är starkt. Det tror 
jag grundar sig i att organisationen haft 
förmågan att identifiera och hantera 
utmaningarna som finns i de olika 
stadsdelarna. Vätterhem har säkerställt 
att man har närvaro, finns tillgängliga. 
Sedan går det såklart inte bortse från att 

Vätterhems starka ekonomi lägger en 
oerhört viktig grund för allt som vi gör. 
Att jobba långsiktigt med underhåll och 
inte dra på sig underhållsskuld är viktigt 
och där är Vätterhem ett föredöme. 

FÅGLAR OCH MUSIK 
När han inte svingar ordförandeklub-
ban på Vätterhems styrelsemöten 
tar Hans-Lennart gärna en tur med 
kameran i de fina miljöerna vid Vättern 
i Bankeryd där han bor.  
 – Jag fotograferar helst fåglar och får 
väl säga att jag är lite av fågelnörd. Jag 
har samlat på mig en hel del fågellittera-
tur genom åren.  
 Och när det kommer till samlingar 
gör ett av hans andra intressen sig 
 påmint.  
 – Jag har fortfarande en hel del 
vinylskivor kvar även om jag skickat 
iväg många också. Men musik är viktigt 
för mig. Jag har fuskat lite med att spela 
gitarr själv och det går väl sådär, men 
jag lyssnar väldigt mycket på musik. 

FINNS DET NÅGRA FAVORITARTISTER?  
– Jag kan verkligen uppskatta all typ av 
musik. Men det är klart att Led Zeppelin 
och Deep Purple är något extra. Och 
Rolling Stones hittar jag alltid tillbaka 
till. Liksom bluesen och då helst John 
Mayall. Jag såg faktiskt honom på Rigo-
letto 1968. Så får du ju en liten hint om 
hur gammal jag är också, ha, ha. 

HANS-LENNART NY ORDFÖRANDE: 
»En välskött organisation  
och ett starkt varumärke«

»Min erfarenhet  
av att ha sett 
många olika   
typer av bolag 
hoppas jag blir  
en tillgång.«
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»Jag kan verkligen upp-
skatta all typ av musik. 
Men det är klart att Led 

Zeppelin och Deep Purple 
är något extra.«
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Nya kollegor  
 
JONAS JOHANSSON är sedan början av 
februari anställd som Fastighetsvärd på 
Österängen.

PERNILLA GUSTAFSSON är sedan början av 
januari anställd som Bovärd på Råslätt.

TOBIAS CARLGREN är sedan början av januari 
anställd som Bovärd på Öxnehaga.

JOSEF LOWEJKO är sedan början av februari 
anställd som Parkvärd på Österängen.

Vikarier/visstidsanställda 
 
JOSEFIN VESTLUND är sedan början av 
februari vikarieanställd som Ekonom på 
huvudkontoret.

CONNY CEYLAN är sedan början av januari 
vikarieanställd som Förvaltningssam
ordnare på Österängen. 
 
RAJAB BAGHERI är sedan början av januari 
vikarieanställd som Bovärd på Öxne
haga. 
 
JONAS JAKOBSSON är sedan början av 
januari vikarieanställd som Parkvärd på 
Österängen. 
 
PRATIK CHAUHAN är sedan början av novem
ber visstidsanställd som helgstädare på 
Öxnehaga. 

 
 
MEGHRIG KARAJIAN är sedan slutet av novem
ber visstidsanställd som helgstädare på 
Öxnehaga. 

Tackar för sig
MATTIAS SVEDJEFALL har på egen begäran 
avslutat sin anställning som Förvaltare 
på Råslätt.

MIKAEL OTTOSSON har på egen begäran 
avslutat sin anställning som Drift/Venti
lationstekniker.

JARI REPO, reparatör/snickare på Öster
ängen har gått i pension.

Aktuellt, notiser

Teuta Istrefaj, Huskvarna blev vinnare av ett restaurangpresent
kort i vårt julkorsord (Rätt svar: Granna grantomtar och 
 Vinterlandskap över Vätterhem) och bäst på att räkna tomtar var 
Ayse Özcelik, Jönköping som hittade alla åtta Vätterhemstomtar 
och belönas med två biobiljetter för det!

JONAS PERNILLA

MATTIAS

TOBIAS

MIKAEL

JOSEF

JARI

Vinnare i julkorsord  
och tomteräkning
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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 82–122. 
• Skolgårdarna utvecklas tillsammans med elevråd. 
• Vi bygger om tvättstugorna och skapar genom det  
 ett antal nya lägenheter.

ÖXNEHAGA

ÖSTERÄNGEN

CITY

RÅSLÄTT

• Färdigställande av gården på Östra Storgatan  
 148 A-B, 150. 
• Färdigställande av gården på Lillgatan 38 A-C,  
 Klockgjutargatan 4 A-B. 
• Separering av spill- och dagvatten på  
 Kanalgatan 34-36, Ulfsparregatan 4 A-C och  
 Slottsgatan 33 A-B. 
• Takmålning och putsning av fasad på Klostergatan 46,  
 Sjögatan 9 A-B.

Den uppskattade secondhandbutiken Klädbytet på Öxnehaga är 
igång igen med inlämning och försäljning av kläder och skor. 
 Öppet måndagar och onsdagar 16–18 i samma lokal som 
 Fritidsbanken. 

Nu hälsar vi alla hyresgäster på 
 Seniorboendet Union i Huskvarna 
varmt välkomna till Vätterhem som 
från och med första februari tagit över 
förvaltningen. 

Planen är att successivt omvandla boen-
det till Trygghetsboende med trygg-
hetsvärd. Detta innebär att minst en i 
hushållet hos nya sökande ska vara 70 
år eller äldre. Du som redan är hyresgäst 
i fastigheten eller står i kö påverkas inte 
av förändringen.  
 Du vet väl förresten om att Vätterhem 
redan har två trygghetsboenden; ett på 
Öxnehaga och ett på Fabriken, Lilje-
holmen.

Du vet väl att du som hyres-
gäst hos Vätterhem kan få fri 
juridisk rådgivning med Tom 
Schulz.  
 Drop-in på följande tider 
(rådgivningen sker 18.00–
19.00 på biblioteken i respek-
tive stadsdel):  
 
• Råslätt: 7/3, 4/4 och 2/5.

• Österängen: 10/3, 7/4 och 5/5.

• Öxnehaga: 21/3 samt 16/5.

Klädbytet igång på Öxnehaga igen!

Välkommen Union! 
Fo

to
: E

du
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Datum för vårens juridiska  
rådgiving med Tom Schulz
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»NYA LOKALER, BOSTÄDER,  
MÖTESPLATSER & GRÖNYTOR«

I arbetet med att skapa nya lokaler och bostäder på Råslätt har nu  detaljplansarbetet för 
kvarteret Övermannen öster om Havsörnsgatan varit ute på samråd. Många  intressanta 

frågeställningar kom upp och vi träffade därför förvaltningschef  Annika 
Vikström, fastighetsutvecklingschef Henrik Möller, integrationsstrateg 

 Maria  Carelli-Martinsson och byggprojektledare Charlotta Bjerkert.  
– Vår avsikt är att skapa en attraktiv miljö, med torgkänsla, aktivitetsytor, grönytor. Dessutom  kommer en ny, 
 modern byggnad verka bullerdämpande för befintlig  bebyggelse, säger Henrik Möller.

Visualisering som ger ett exempel på hur torgytan kan 
komma att se ut om du kommer från Råslätt centrum/ 

Resecentrum och blickar rakt norrut. Havsörnsgatans 
befintliga byggnader ser du till vänster i bilden. 

 I den nya fastigheten kommer Vätterhems 
förvaltningskontor ligga, liksom ytor för 

verksamheter för gym och café till exempel. 
Dessutom bostäder i 1–4 rok. I parkerings-

huset kommer Vätterhem disponera en 
del som maskinhall och resterande del 

blir parkeringshus för boende och 
besökare.
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»NYA LOKALER, BOSTÄDER,  
MÖTESPLATSER & GRÖNYTOR«

F
rån nya resecentrum tar vi 
oss på cykelvägen upp på den 
aktuella »kullen«.  
 – Det är glädjande att se vilket 
lyft resecentrum och vårdcen

trum gjort för porten till Råslätt. Vår 
ambition är att det torg och de byggna
der som vi planerar i det här kvarteret 
stärker ytterligare den bilden, säger 
Annika Vikström.  
 Den aktuella marken ägs till stora 
delar av Vätterhem. En viktig faktor i 
sammanhanget:  
 – Byggpriserna är höga. Markpriserna 
höga. Här har vi tillgång till mark som 
vi redan äger – helt avgörande för att 
bygga kostnadseffektivt, säger Henrik 
Möller. 

DEL AV DEN VÄXANDE STADEN 
Råslätt är en del i en expansiv stad. Hela 
Jönköping växer.  
 – Det ska vi ju se som en möjlighet. 
Råslätt blir en förlängning av staden 

och vi är säkra på att vi genom att 
utveckla Råslätt centrum så stärker vi 
också kommunikationerna, vi stärker 
möjligheterna att etablera verksamheter 
på Råslätt och så vidare, säger Henrik 
Möller.  
 Förutom Vätterhems förvaltnings
byggnad och maskinhall planeras det 
också för affärslokaler för t ex gym och 
café samt lägenheter i den aktuella 
byggnaden och tillhörande parkerings
hus.  
 – Det skapar en härlig mix och läget 
är mycket attraktivt för den som vill 
bo nära service och kommunikationer, 
säger Annika Vikström.  
 Nya kolonilotter, vandringsleder 
och grillplatser med mera finns också i 
planen.

INFLYTTNING 2025 
Ny förvaltningsbyggnad har varit en 
prioriterad fråga länge:  

 – Vi är så utspridda över Råslätt idag.  
En del av personalen sitter på student
området, andra delar på bovärdskon
toret, förvaltningskontoret samt 
trädgård och transport. En viktig grund 
i planeringen för en ny förvaltnings
byggnad har därför varit att samla hela 
förvaltningen. Kommer vi närmare 
varandra kommer vi också att kunna 
erbjuda hyresgästerna bättre service, 
säger Annika Vikström. 
 Detaljplansarbetet pågår just nu. 
Bygglovsansökan, ritningar och övrig 
planering är på bordet. När kan den 
nya miljön med byggnader, torg och 
grönytor vara klar?  
 – Någonstans 2025 hoppas vi kunna 
flytta in, säger Annika Vikström. 
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»Hur är det tänkt att ett område som 
Råslätt med mycket barnfamiljer ska 
klara så mycket trafik som det nya 
området kan innebära?« 
 – Blir det mer trafik blir det inte 
inne på området där de stora gårds
miljöerna är. Bilbommarna kommer 
fortfarande att finnas kvar för att stävja 
biltrafik inne på området, säger Annika 
 Vikström.  
 – Får vi som vi vill med en tänkt upp
lagsplats väster om bandybanan kom
mer vi minimera den tunga trafiken till 
området. Dels är det en arbetsmiljöfråga 
som är viktig för oss, dels en säkerhet 
för Råslättsborna, säger Henrik Möller. 

»Det är redan idag ont om parke-
ringsplatser. I planen är inritat fler 
parkeringsplatser/parkeringshus och 
mer betong i stället för grönytor!?« 
 – De parkeringsplatser som är inritade 
är till hyresgäster i det nya kvarteret. 
Det är viktigt att betona att vi inte ska 
ha en betongfasad på parkeringshuset 
som byggs. Vi kommer att plantera 
växter och träd i det nya gaturummet. 
Vi vill inte heller ha endast betong och 
asfalt! säger Charlotta Bjerkert.  
 – Vårt förstahandsalternativ med 
en upplagsplats i norr och ett parke
ringshus utmed Värnamovägen gör 
att det blir en ljuddämpande åtgärd 
mot befintliga kvarter. Phuset ska inte 
utföras i någon tung betongfasad utan 
ge ett »luftigt« intryck med ytor runtom 
som ska utformas som en park med 
möjlighet till möten och olika aktivi
teter, säger Henrik Möller. 

»Havsörnsgatan i nord-sydlig riktning 
görs om till stadsgata. Vi har redan 
idag problem med trafik inom områ-
det. Förslaget med stadsgata gör 
att trafiken ökar. Lägenheterna på 
bottenvåningen mot den planerade 
stadsgatan får mindre ljus i sina fina 
trädgårdar och trafik direkt utanför?« 
 – Det blir en gångfartsgata, vilket 
innebär att de som går har företräde. 
Det är den befintliga gatan som ska 
byggas om och göras bredare. Detta 
kommer inte att skugga de befintliga 
trädgårdarna, säger Charlotta Bjerkert. 

I januari var detaljplansarbetet för kvarteret Övermannen öppet 
för så kallat samråd hos Jönköpings kommun. En hel del frågor 
om den kommande byggnationen ställdes. Här är några av dem: 

»Vi förtätar så det räcker med NCC:s 
88 lägenheter och de nya trappupp-
gångarna på studentområdet samt 
hus 70.«  
 – De två trappuppgångarna på 
studentområdet som görs om innebär 
ju faktiskt färre bostäder/avtal än idag. 
Hus 70 (gamla vårdcentralen) kommer 
troligtvis bli Trygghetsboende, vilket 
skapar ett stort mervärde för Råslätts
borna, säger Charlotta Bjerkert.  
 – Jönköping växer och i kommu
nens uppdrag till Vätterhem ingår att 
se till att den ökande befolkningen 
får bostäder. Vi jobbar därför med att 
utveckla våra befintliga områden där vi 
har möjlighet att bygga utan att köpa 
dyr mark. Med en liten procentuell 
ökning av antal lägenheter i områdena 
så skapar vi också bättre förutsättningar 
för att stärka områdenas köpcentrum, 
bättre underlag för skolor och så vidare, 
säger Henrik Möller. 

»Råslättsskolan är för liten.« 
 – Kommunen ska bygga en ny för
skola för att skapa fler platser i skolan, 
där idag en förskola ligger, berättar 
Charlotta Bjerkert. 

»Varför bygga nytt, när NCC haft svårt 
att sälja sina lägenheter i sin nybyggda 
fastighet?« 
 – Det är ju inte Vätterhem som står 
bakom just den byggnationen så detal
jer kring det har vi svårt att uttala oss 
om. Men vi känner oss väldigt trygga i 
att våra erfarenheter av att bygga nypro
duktion ger gott resultat, säger Annika 
Vikström. 

»Gamla tandläkaren och gamla 
vårdcentralen. Varför använder ni inte 
dessa lokaler?«  
 – Vätterhem kommer temporärt 
att nyttja tandläkarbyggnaden som 
personallokal med kontor, matsal och 
omklädningsrum under tiden den nya 

Annika Vikström och Henrik Möller framför 
nuvarande Vätterhemslokaler för trädgård och 
transport. Dessa kommer att rivas och ersättas 
av det nya kvarteret.

»NYA LOKALER, BOSTÄDER,  
MÖTESPLATSER & GRÖNYTOR«
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Har du idéer på hur området kan utvecklas.  
Vi tar gärna emot konstruktiva idéer för att på  
bästa sätt föra planprogrammet och Råslätts ut
veckling framåt. Kontakta dialog@vatterhem.se 

förvaltningsbyggnaden byggs. Vi be hö
ver även ytor till våra verkstäder, fordon 
och avfallshantering vilket vi inte 
kan placera i närheten av tandläkaren 
eller gamla vårdcentralen. Vi behöver 
verksamhetslokaler som klarar nutidens 
arbetsmiljö och miljökrav och det gör 
inte tandläkaren och gamla vårdcentra
len, säger Annika Vikström.  
 – En ny förvaltningsbyggnad har 
länge varit efterlängtad, dels för att sam
la all personal till ett och samma ställe,  
men också för att befintliga driftcentra
len idag är uttjänt ur arbetsmiljösyn
punkt. Valet att lägga vår förvaltnings
byggnad med upplagsplats i utkanten 
av området är för att minimera tung 
trafik genom området.  

»Hur mycket förtätning tål Råslätt?« 
 – Vi förtätar inte inom området utan 
vi bygger runt det befintliga Råslätt 
där vi ser möjligheter att skapa bra 
boendeförutsättningar. Råslätt är ett fint 

område där vi vill ge fler möjligheter 
att bo. Vi har lyssnat på de boende som 
tidigt förtydligade att vi inte fick bygga 
på grönområdena inom Råslätt vilket 
vi också tycker är helt rätt, säger Henrik 
Möller.

»Finns det studier som stöder att 
det blir bättre för de så kallat ›socio-
ekonomiska utsatta områdena‹ av 
förtätning? Vad är fördelen med 
förtätning?«  
 – Ordet förtätning kan ha betydelsen 
att bygga nya bostäder i ett befintligt 
bostadsområde så att fler människor ska 
dela på gemensamma ytor och att det 
förändrar människors närmiljö. Det kan 
också innebära förnyelse och utveck
ling. Fördelarna kan innebära minskat 
bilberoende för staden och utbyggnad 
av kollektivtrafik, större underlag för 
samhällsservice och fler spontana 
mötesplatser. Boverkets skrift »Rätt tätt« 
pekar på flera goda erfarenheter och 

exempel från bland annat Lindängen i 
Malmö, Frölunda i Göteborg, Midsom
markransen i Stockholm och flera till.  
 Det viktiga är att skapa mervärde 
samtidigt som befintliga värden och 
kvaliteter tas tillvara. Det kan vara 
arbetstillfällen eller nya mötesplatser, 
säger Maria CarelliMartinsson och hän
visar bland annat till en forskning som 
Helsingborgshem låtit utföra och som 
har lett till en arbetsmodell med krite
rier för att skapa attraktiva stadsdelar:  
 »Det finns egentligen ingenting 
som säger att kompaktare stadsmiljöer 
behöver upplevas som sämre än glesa. 
Vindlande gränder, italienska stads
kärnor, små torg med uteserveringar, 
grönskande takterrasser, Paris boulevar
der och Manhattans avenyer är exempel 
på täta miljöer med stor attraktivitet. 
Upplevelsen av kvalitet i byggd miljö 
handlar i slutändan om innehåll och 
komposition snarare än om kvanti
tet. Om förtätning sker på ett bra sätt 
tenderar människor ganska snabbt att 
acceptera förändringen.«*  
 – Den grönyta som är aktuell att ta 
i anspråk är en kulle och en grönyta 
mot Värnamovägen för phus. På övrig 
yta finns redan en befintlig byggnad 
(maskinhall). Vätterhem kommer själv
klart nogsamt följa upp genom vår Nöjd 
Kundindex och fråga om byggnationen 
har påverkat hyresgästers upplevelse av 
grönytor vid lämplig mätning framöver. 

»Vad händer med boulebanan, 
 planterade fruktträd med mera?«  
 – Vi kommer självklart att se till att de 
mötesplatser som eventuellt försvinner 
ersätts. Men vi är faktiskt inte säkra på 
att de delarna kommer försvinna med 
den plan som ligger. Vi vill skapa fler 
mötesplatser inte färre, säger Henrik.   
 – I detta projekt är det främst södra 
infartskullen som tas i anspråk. Idag är 
den ytan sällan eller aldrig nyttjad till 
rekreation. Däremot så kommer ytan i 
och med att det blir en ny fastighet där 
ett torg skapas, bli till större gagn för de 
boende, säger Annika Vikström. 

»Vilken storlek är det på lägenheterna 
som ska byggas?« 
 1 rok 31–39 m² (28%), 2 rok 45–70 m² 
(39%) och 3 rok 80–84 m² (22%). *K
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Boinflytandeverksamhetens mål är att 
ge hyresgäster möjlighet till ökat infly-
tande över bostadsmiljön och förbättra 
gemenskap och engagemang för det egna 
bostadsområdet. Som hyresgäst kan du 
ha inflytande över ditt boende och din 
boendemiljö på flera sätt. Det är du som 
är experten på vad som behöver förändras 
eller utvecklas där just du bor.  

I maj startar ytterligare en omgång av vår populära biodlings-
kurs i samarbete med Södra Vätterbygdens biodlarförening. 
Du som hyresgäst är välkommen att delta – helt kostnadsfritt! 
Ange ditt kundnummer hos Vätterhem vid anmälan så finan-
sieras kursen genom Hyresgästfonden.  
 Under kursen får du lära dig grunderna i biodling och målet 
är att själv kunna skaffa och sköta en egen bikupa och skörda 
din honung. 

 Kursen börjar den 17 maj 2022 vid Brunnstorps gård i 
 Huskvarna och omfattar totalt sex tillfällen á två timmar var-
annan vecka. 
 Antal platser är begränsat så tveka inte att anmäla dig direkt 
till: krister.linnell@telia.com 
 Vi behöver din anmälan senast 1 april.  
Avslutningsvis; du vet väl att det finns bikupor på alla våra 
förvaltningsområden? Är du nyfiken på att vara med och sköta 
någon av dem? Hör av dig till dialog@vatterhem.se

 Vill du ordna en aktivitet som 
riktar sig till grannar i ditt bostads-
område, till exempel en loppis, 
sportturnering för barn eller en fika 
för alla i trapphuset? I ett samarbe-
te mellan Hyresgästföreningen och 
Vätterhem finns Hyresgästfonden 
som vill stötta dig som har bra idé-
er för aktiviteter som främjar trivsel 
och trygghet i ditt bostadsområde. 
 Sök på Boinflytande på 
 Vätterhems hemsida så hittar du 
mer information om Hyresgäst-
fonden och hur du söker pengar för 
just din aktivitet!

Hyresgästfonden – förverkliga  
idéer i ditt bostadsområde 
Sök medel för boinflytande!

SUCCÉN         ÄR TILLBAKA  
Välkommen på biodlingskurs i vår!
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Hyrorna för 2022 är nu klara efter avslutade förhandlingar 
med Hyresgästföreningen Region Sydost.  
 – Det gläder oss att vi hann klart med årets hyresförhand-
lingar precis i tid för decemberavierna, så att våra hyresgäster 
inte drabbas av någon retroaktivitet. Det har varit utmanande 
omständigheter inför årets förhandlingar, med stor osäkerhet 
kring utvecklingen av elpriser, byggmaterialpriser, inflation 
med mera. Under dessa förutsättningar har den goda relatio-
nen till Hyresgästföreningen visat sig vara en stor tillgång och 
vi har i god dialog tillsammans lyckats hitta rätt avvägningar 
som grund för årets överenskommelse, säger Raymond Paska, 
vd på Vätterhem.

SÅ HÄR PÅVERKAR FÖRÄNDRINGARNA DIG 
• Höjning av bostadshyran med 19,38 kr/kvm per år vilket  
 motsvarar en genomsnittlig höjning för Vätterhems bestånd  
 med 1,9 %, från och med 1 januari 2022. 
• Höjning av avgift för individuell debiterad el med 15 % till  
 1,15 kr (exkl. moms) per kWh. 
• Höjning av avgift för individuell debitering av varmvatten  
 med 4 % till 55,24 kr (exkl. moms) per kbm. 

ÖVERENSKOMMEN 
hyresjustering för 2022

• Höjning av avgift för individuell debitering av kallvatten  
 med 4 % till 23,09 kr (exkl. moms) per kbm. 
• Höjning av avgift för individuell debitering av värme i  
 Kvarteret Preussen höjs med 4 % till 0,65 kr (exkl. moms)  
 per kWh.

HUR OMFATTANDE BLIR MIN HYRESJUSTERING?  
• För en lägenhet på 50 kvm innebär justeringen en höjning  
 av månadshyran med 81 kr. 
• För en lägenhet på 70 kvm innebär justeringen en höjning  
 av månadshyran med 113 kr. 
• För en lägenhet på 90 kvm innebär justeringen en höjning  
 av månadshyran med 145 kr.

UNDANTAG 
• För lägenheter med kallhyra såsom Klippan (Klostergatan  
 – äldre bestånd), Preussen (Solstickegatan) och Vapnet 6  
 (S Apollovägen) är hyreshöjningen 15,30 kr/kvm vilket   
 motsvarar en genomsnittlig höjning med 1,5 %. 
• Kvarteret Tröskverket (Ängshusen) undantas från höjning  
 2022.

          Ö
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HISTORISKA NEDSLAG MED E    DEFJÄLL
Vätterhem 80 år

”Liljeholmen är Vätterhems vagga”
– Vi måste börja serien om Vätterhem på Liljeholmen. Det är här allting börja-
de för 80 år sedan. Här finns vår första egenbyggda fastighet och också en av de 
äldsta byggnaderna i vårt fastighetsbestånd, säger Christer Eidefjäll, lokalut-
vecklare och en av Vätterhems riktiga trotjänare.  
 I en serie kommer han under jubileumsåret dessutom agera historisk  guide 
och ta oss med till spännande platser och profiler som skapat det som vi idag 
kallar Vätterhem. Vi möter upp honom en blåsig vinterdag och tar lite skydd på 
Trygghetsboendet Fabriken.
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HISTORISKA NEDSLAG MED E    DEFJÄLL
”Liljeholmen är Vätterhems vagga”

Varför börjar vi här?  
 – Det är centrum av Liljeholmen. Och 
en viktig Vätterhemsfastighet historiskt.  
 Idag rymmer Fabriken över 120 
lägenheter, 80 av dem ska successivt 
bli Trygghetsboende. Men fastigheten 
hyser också affärslokaler och kommu-
nala verksamheter.  
 Varför heter det Fabriken?  
 – Det har genom åren funnits så 
många fabriksverksamheter här. 
Samtidigt är alla kvartersnamnen på F 
här på Liljeholmen. Så det blev logiskt 
och enkelt att döpa hela kvarteret till 
 Fabriken. 

TÄNDSTICKSFABRIK SOM SLOCKNADE 
För att få del av den spännande fabriks-
historien i kvarteret tar vi oss tillbaka 
till mitten av 1800-talet. Då var Lillje-
holmen stadens utkanter och hade bara 
ströbebyggelse.  
 – Men med industrialiseringen börja-
de människorna flytta in till städerna. 
Fabrikerna etablerades och skapade 
arbetstillfällen. 1860 växer ett garveri 
fram här. Just garveriet och notfiske 
i Vättern lockar arbetskraft och låga 
trähus byggs.  
 Under 1870-talet tar ett snickeri över 
efter garveriet.  
 – Ytterligare något årtionde fram-
åt så är vi i den stolta perioden av 
 Jönköping som tändsticksstad. Då 
öppnar en tändsticksfabrik i lokalerna. 

Några lycksökare satsade stort, men var 
kanske inte så seriösa och fick det inte 
riktigt att lyckas. Under någon period så 
jobbar 400 anställda i fabriken som då 
hunnit bli nära 125 meter lång – nästan 
som dagens byggnader.  
 1885 går tändsticksfabriken i konkurs. 

RIKTIGA KVALITETSSKOR 
En stor industrilokal står därmed ledig 
och Sahlgrenska spinneri som vuxit 
fram inne vid Vedtorget ser sin chans.  
 – Spinneriet tar över lokalerna och 
expanderar. Med över 160 anställda 
är de vid den här tiden ett av Sveriges 
största spinnerier och utvecklas sedan 
också till väveri.  

F
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 Spinneriets storhetstid pågår till 
depressionen 1930.  
 – Då ville plötsligt ingen köpa ull 
längre och verksamheten går i konkurs.  
 Lokalerna gapar tomma i några år 
samtidigt som andra världskriget rasar i 
Europa.  
 – I slutet på 1930-talet tar Janssons 
skomakeri över och börjar tillverka skor 
på Liljeholmen. Märket Aristokrat kän-
ner kanske någon igen – de tillverkades 
här. Riktiga kvalitetsskor.  
 Tillverkningen pågår till långt in på 
1970-talet.  
 – Då började allt fler verksamheter 
flytta tillverkningen från Sverige. Det 
började bli för dyrt att tillverka svenskt. 

JUNEX PÅ MELLANLANDNING 
Lediga lokaler igen alltså. Dags för en 
riktig Jönköpingsklassiker att flytta in 
på Liljeholmen.  
 – Junex startade sin verksamhet i 
Dunkehalla, men mellanlandade här 
under 1970-talet, innan de drog vidare 
till Huskvarna och »Junexhuset«.  
 Efter dem var det småverksamheter 
i fabrikslokalerna fram till början av 
1980-talet.  

 – När Vätterhem kommer in i bilden 
1985 är det läget som lockar. Lokalerna 
är rivningsfärdiga och så sker också.  
 Vad är det sedan ni bygger 1985?  
 – Det är ett samarbetsprojekt mellan 
Vätterhem, landstinget och kom-
munen. Med tydliga kollektivtankar 
– blandningen mellan vanligt boende 
och så kallat särskilt boende, rehab-
avdelningar med mera. Men också en 
samlingspunkt för Liljeholmen med 
tobakshörna och verksamheter. Ett 
»minicentrum«, ett hjärta för Lilje-
holmen.  
 Och det är ju en tanke som lever än i 
dag?  
 – Precis så. Idag har vi  ett mycket 
populärt Trygghetsboende med trygg-
hetsvärd här. Plus då affärsverksamheter 
och service. 

FÖRSTA EGNA HUSEN PÅ LILLGATAN 
Tillbaka till 1985. Hur är Vätterhems 
ställning på Liljeholmen då?  
 – Då har vi redan många lägenheter i 
området och att köpa Fabriken blir ett 
naturligt steg i utvecklingen av området 
för Vätterhems del.  

 Vi tar oss ut från den varma miljön på 
Fabriken och går mot Lillgatan 34.  
 – Här framför dig har du Vätterhems 
allra första fastighet! Den bygger vi 
1943. Alltså direkt när vi bildas så är en 
av de första sakerna som beställs de här 
fastigheterna. 
 Sverige har på den här tiden sämst 
boendestandard i Europa och väldigt 
höga hyror.  
 – Det är svårt att föreställa sig idag när 
vi har bland den högsta boendestandar-
den. Men så var det och det var ju också 
därför kommunala bostadsbolag som 
Vätterhem bildades och fick uppdraget  
att höja och utveckla boendet. De första 
räntebidragen och investeringsstöden 
för att utveckla bostäder tillkom.

LUSFRI – ETT INFLYTTNINGSKRAV 
Idag har Vätterhem ungefär 450 lägen-
heter på Liljeholmen. Ungefär en tredje-
del av det totala antalet i området.  
 – Från 1940 och framåt växer Lilje-
holmen. Man byggde bort många av de 
»dåliga byggnaderna«. Som kuriosa kan 
nämnas att ett krav för att få flytta in på 
Lillgatan 34 var att du var lusfri.  

Christer Eidefjäll framför Lillgatan 34,  
den första byggnaden som Vätterhem 
byggde, direkt när man bildades 1942. 

Fiskarstugan utmed Vätterstranden  
är Vätterhems äldsta byggnad  
– uppförd på 1860-talet. 

Fabriken har en lång och stolt 
fabrikshistoria – alltifrån garveri 
och spinneri till skofabrik och 
tändsticksfabrik har historiskt 
funnits här. 

HISTORISKA NEDSLAG MED EIDEFJÄLL
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 På 1970-talet sker den stora expansio-
nen på Liljeholmen. Då byggdes också 
många av husen från 1940-talet om till 
modern standard – utedassen på gården 
ersätts med WC i lägenheterna.  
 – I ett stadsplaneringsperspektiv kan 
det också var lite kul att känna till att 
Lillgatan och Mellangatan anlades för 
att skapa brandgator i bebyggelsen. Och 
Kilallén fick sin kilform efter stadspla-
nerarnas önskan att göra övriga gator 
helt raka. Med den lilla detaljen Vättern 
som utgör en bågform var det tvunget 
att slängas in en kil någonstans för att 
få ihop det. 

ÄLDSTA BYGGNADEN 
En rundvandring på Liljeholmen kan 
ju inte undgå en tur på Vätterstranden 
även om blåsten just denna dag gör 
att vi får hålla i mössan ordentligt. På 
stranden ligger Fabrekan – den Vätter-
hemsägda ekan som hyresgäster på 
Fabriken gärna får låna.  

 – Den gamla fiskarstugan på gården 
till Östra Storgatan 97B (fastigheten 
 Fiskaren) är ju faktiskt Vätterhems älds-
ta, ej ombyggda fastighet. Den är från 
1860-tal. (Några av husen på Smedje-
gatan är äldre, men har renoverats och 
byggts om i omgångar). Titta gärna lite 
extra på den fina miljön nästa gång 
du går på Vätterstranden. Här bedrevs 
fiske från båt och med not en bit in på 
1900-talet, säger Christer och reflekterar:  
 – När man ser våra allra första bygg-
nader är det intressant att fundera på 
vad har vi för funktion nu i förhållande 
till då. Då stod det i Vätterhems uppdrag 
att ta hand om dem som har det minst 
bemedlat. Nu är vårt uppdrag att skapa 
boende för alla. Vi ska fortfarande vara 
samhällsstödjande, men samtidigt kom-
mersiella. Boende för alla. Hem för livet.

Året kommer att bjuda på massor av roliga aktiviteter. Vi vill fira tillsammans med dig! 
Områdesdagarna kommer vara något alldeles extra i år. Dessutom lite andra aktiviteter 
däremellan. På vatterhem.se hittar du aktuella datum och aktiviteter: 

Mars ........... Överraskning! Håll koll i brevlådan …  
April ............ Firardagar på områdena. Ballonger och trumpetfanfar!  
  Inbjudan till Cirkus                                                                        
Juni .............. Öxnehagadagen 
Juli .............. SommarKraft 
Augusti .......... Österängsdagen 
September ...... Råslättsdagen, Citydagen 
Oktober .......... Spökvandringar 
November ....... HV71-matcher 
December ....... Julmarknader

Firarnytt

Ta gärna en vandring i de fina kvarteren  
på Liljeholmen. Bara de många och vackra 

dörrarna är värda att titta på. Totalt har 
Vätterhem ungefär 450 lägenheter på 

Liljeholmen idag.

Fiskarstugan utmed Vätterstranden  
är Vätterhems äldsta byggnad  
– uppförd på 1860-talet. 
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Hyresgäststyrt  
lägenhetsunderhåll  
– så funkar det!

På Vätterhem använder vi oss av Hyresgäst-
styrt lägenhetsunderhåll när det gäller målning 
och tapetsering, byte av golvmattor, slipning av 
parkett och trägolv samt byte av köksluckor. I din 
hyra ingår underhåll av dessa åtgärder med be-
stämda årsintervall. Våra lägenheter tapetseras/
målas var tolfte år, plastmattor byts var  tjugonde 
år och linoleummattor och köksluckorna byts var 
tjugofemte år. 

I november/december året innan det är dags för en underhållsåtgärd skickar 
vi ut ett skriftligt erbjudande om denna åtgärd till respektive lägenhet. Som 
hyresgäst kan du då välja att tacka ja till underhållet eller att avstå. Tackar du 
ja utför vi åtgärden under nästkommande år. Tackar du nej får du en hyres-
rabatt som motsvarar årskostnaden för underhållsåtgärden på januarihyran 
året efter att åtgärden skulle ha utförts. Du tackar bara nej ett år i taget och får 
sedan automatiskt ett erbjudande om samma åtgärd året därpå. 
    Vill du ha underhåll tidigare än de bestämda intervallen går det också bra. 
Du får då betala det restvärde som är kvar fram till att åtgärden är planerad 
enligt de bestämda intervallen. Om du t ex vill ha omtapetserat i ett rum när 
tapeten är 6 år får du betala halva kostnaden eftersom tapeten egentligen ska bli 
12 år innan vi tapetserar om utan kostnad. Om du vill tidigarelägga ett under-
håll kontaktar du ditt förvaltningskontor för prisuppgift och beställning.
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Hyresgästenkäten 
kommer i juni
Som du har kunnat läsa om tidigare här i Vi i Vätterhem ändras nu inter-
vallet för den viktiga Hyresgästenkäten. Den kommer nu att genomföras 
vartannat år och då gå ut och fråga alla hyresgäster vid varje undersökning 
(istället för som tidigare att fråga hälften av hyresgästerna vartannat år).  
 – Som hyresgäst kommer du kanske inte märka så stor skillnad eftersom 
det precis som tidigare blir möjlighet för dig att tycka till vartannat år. Men 
för vårt arbete med alla de ovärderliga förbättringsförslag som vi får in via 
enkäten kommer det vara stor skillnad, säger Åsa Karlsson chef förvaltning 
och teknik på Vätterhem.  
 – Allra störst fördelar får vi genom att vi nu får mer tid att arbeta med 
åtgärder utifrån de förbättringsförslag vi får in samt att vi kan skapa bättre 
återkoppling till våra hyresgäster. 
 Nästa hyresgästenkät är planerad att skickas ut i juni i år och svarstiden 
kommer pågå fram till början av september. 
 – Det året som vi inte skickar ut en ny enkät, till exempel 2023, kommer 
vi genomföra en pulsmätning med tre till fem frågor som är kopplad till 
någon/några av de åtgärder vi genomför. De frågorna kommer att skickas 
ut till en mindre grupp av hyresgäster, berättar Åsa Karlsson och uppmanar 
redan nu:  
 – Ta chansen att tycka till när enkäten kommer i juni. Ett effektivt sätt 
för dig att påverka livet i ditt område. Och en ovärderlig hjälp för oss i vår 
strävan att hela tiden bli bättre. 

Under 2022 kommer Vätterhem att investera 
omkring 300 miljoner kronor till produktion av 
nya bostäder. Samtidigt satsas omkring 294 mil-
joner i underhåll och komponentbyten i befint-
liga fastigheter. En speciell pott om 89 miljoner 
kronor är även avsatt för om- och tillbyggnader. 
I spalten »Vi renoverar & utvecklar« kan du se 
aktuella investeringar i just din stadsdel. 

Nära 700  
miljoner till  
investeringar

»Hyresgäst enkäten 
kommer nu att 

 genomföras vartannat 
år och gå ut till alla 

hyresgäster.«
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Det närmar sig inflyttning på Vätterhöjden 
Trots att det är en ganska grå vinterdag är utsikten från 
takterassen på ett av husen på Vätterhöjden otrolig.  Eller 
liksom oändlig. Vätterbranterna åt båda hållen och så 
där rakt fram sjön med de tusentals olika skepnaderna. 
 – Vi jobbar för fullt för att få köken på plats just nu. Det 
är mycket ytskikt, garderober och målning. Utvändigt 
är det finplanering av de yttre miljöerna. Miljöhuset ute 
på gården håller på att färdigställas, säger Vätterhems 
byggprojektledare Linus  Gustafsson.

Vi börjar faktiskt vår rundvand-
ring i källaren som ligger under 
de båda husen. Här blir det par-

keringshus och förråd med uppgångar 
och hiss direkt till respektive hus. Totalt 
54 parkeringsplatser varav 6 med elbils-
laddning till att börja med.  
 Vi kommer upp på första  våningen 
och i en av lägenheterna är köket 
precis monterat. Intressant nog ges 
det Vätterutsikt redan på de här lägre 
 våningarna.  
 – Alla lägenheter har stora inglasade 
balkonger. Dem håller vi också på att 
göra färdigt nu, visar Linus. 

»…många lyckliga lägenhetsinne havare 
får njuta av vackra solnedgångar över 

Vättern från sina balkonger.«
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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?

SNABBFAKTA VÄTTERHÖJDEN:   
• 8 km från Jönköping och 3 km från Huskvarna 
• Antal lägenheter: 39 hyresrätter och 39 bostadsrätter 
• Inflyttning: 1 maj 2022 
• Storlek: 2–4 rok 
• Boarea: 52–105 kvm 
• Hyror: 4 355 –12 618 kr/mån

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: 

Det närmar sig inflyttning på Vätterhöjden 
STORT INTRESSE 
Förutom det unika läget på  Öxnehaga 
är Vätterhöjden också unikt med 
kombinationen av att bygga två relativt 
identiska hus varav ett är med hyres-
rätter och ett säljs i bostadsrättsform.  
 – 39 lägenheter hyresrätter, 39 
bostadsrätter. Och så samsas fastig-
heterna om miljöhus, nämnda 
garage och så vidare. Det känns som 
en spännande väg att gå. Intresset för 
såväl att köpa sin bostad som att hyra 
på  Vätterhöjden har varit mycket stort, 
säger Linus. 

INFLYTTNING 1 MAJ 
Vinden tar i ordentligt när vi kommer 
upp några våningar och tar oss ut på 
takterassen på »bostadsrättshuset«.  
 Utsikten åt alla håll ger en fantastisk 
panoramakänsla. Namnet Vätterhöjden 
är verkligen inmurat i utförandet.  
 Några av de sista skifferplattorna i 
fasaden håller på att monteras.  
 – 1 maj är det inflyttning i båda 
husen. Vi får gissa att det till sommaren 
kommer vara många lyckliga lägen-
hetsinnehavare som får njuta av vackra 
solnedgångar över Vättern från sina 
balkonger.
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Österängen

City

DAN JOHANSSON FÖRVALTNINGSCHEF

Året har börjat med en skenande smittspridning som gjort att vi åter tyvärr 
fått dra i handbromsen och införa en mängd restriktioner. Förhoppnings-
vis kommer vi igenom den värsta fasen snabbare i år så vi kan återgå till att 
utföra lägenhetsunderhåll som vanligt. Vi vill skicka ett stort tack till alla 
hyresgäster för ert tålamod och för att vi hjälps åt att hålla i och hålla ut. 
 Vi har många projekt planerade för året när det gäller underhåll.  
Här några exempel: 

•  Under februari/mars är kommunens plan att passera Slottsgatan med separering av  
 spill- och dagvatten och detta kommer innebära att vi ska göra separeringen hos oss  
 på Kanalgatan 34–36, Ulfsparregatan 4, Slottsgatan 33. Vi återkommer till berörda om  
 hur det påverkar gården när det börjar närma sig. 
• Under mars månad kommer vi påbörja arbetet med takmålning och putsning av fasad  
 på Klostergatan 46, Sjögatan 9. Där kommer Peab vara totalentreprenör. 
•  Under året planerar vi att byta ut blandare i två hus på Ståltorpsgatan samt på  
 Kapellgatan 11–13, Brunnsgatan 23–27, Klostergatan 14 och Oxtorgsgatan 24–26. 
•  Vi kommer byta spiskåpor på Lovisagatan 14 och Fornkullegatan 1, Klostergatan 54  
 och Bellmansgatan 2. 
•  På innergården på Klostergatan 63, Munkgatan 3, och 5 samt Björngatan 10 ska vi byta  
 belysningspollare. 
•  Vi räknar med att kunna genomföra stambytet och badrumsrenoveringen på Östra  
 Storgatan 150, som vi fick skjuta på förra året på grund av pandemin. 
• Vi planerar även att byta fönster på Lillgatan 25–27, 39–49 och 51–65 samt Mellangatan  
 36–38, Klockgjutargatan 6, 8, Sandgatan 9 och Lillgatan 25–27. 
• I slutet av förra året målades trapphus och entré på Halle Persgatan 2–4.  
 Bovärden Karin använde sin bovärdspeng till inköp av fällbara sitsar som monterades  
 i våningsplanen. 
•  Gårdarna på Östra Storgatan 148 A-B, 150 och Lillgatan 38 A-C, Klockgjutargatan 4  
 A-B håller på att färdigställas. Där gräver vi bland annat ner bevattningstankar,  
 planterar mer ätbart samt gör fler och nya mötesplatser samt förbättrar belysningen. 

Nu tar Maths över! 
Jag trodde att jag skrev min sista cityspalt förra hösten, men jag hade 
fel. Det blev en till.  
 Nu är det i alla fall den sista, för den 21 februari kliver Maths Carlgren 
på Citytåget och tar över som förvaltningschef. Maths har under många 
år varit ett välkänt ansikte på Öxnehaga och har de sista åren jobbat som 
förvaltare och biträdande förvaltningschef där. Jag är glad att få lämna 
över stafettpinnen till Maths och önskar honom varmt lycka till i sin nya 
roll.
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Kämpa på  
i långsiktighetens  
år 2022
Här hos oss på Vätterhem Österängen ser vi fram mot att vara 
mer nära er hyresgäster igen, ordna aktiviteter och träffas. Det 
finns ett stort behov hos oss och förmodligen också hos er att 
återupprätta våra möten och naturliga kontakter i vardagen. 
Vi ser fram emot att ta tag i detta!

80-ÅRSJUBILEUM   I år fyller Vätterhem 80 år. En hel 
mängd aktiviteter och firande planeras, det ska bli jätte-
kul och vi får inte tro att pandemin sätter käppar i hjulet 
för detta, räkna med mer information lite längre fram. 
 Österängsdagen är planerad 27 augusti och det blir ett 
förstärkt program med anledning av vårt jubileum. 

Underhåll och renovering 
Vätterhem står för Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och 
Ansvar. I år blir det särskilt fokus på att tänka långsiktigt. I år 
har vi bland annat följande arbeten planerade; 
• Fönsterbyte och balkongrenovering fortsätter på  
 Duvgatan 11–19, 21–29 och 31–45.  
• Byte av entrépartier och låssystem på motsvarande hus.  
• Två nya tvättstugor till Birger Jarlsgatan 27 och 29. 
• Byte av rökluckor i trapphus, Birkagatan, S Apollovägen   
 samt Höghusen. 
• Förändring av vissa aktivitetsytor på Duvgatan.

Aktivitetsytor på Duvgatan.
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DERS NORDHOLM TEKNISK FÖRVALTARE AN
ETTE FRIDSÄLL FÖRVALTNINGSCHEF

Årets fokus ligger på Långsiktighet, men även Trygghet för oss, 
som alltid är viktigt. 
 Vi ska måla om hissdörrar, polera upp trapphus, riva och 
bygga nya cykelbodar med mera. Vi har tidigare köpt in nya 
utomhusgrillar. Hoppas dessa kommer till användning även 
vintertid.  
 Vi kommer även planera in mindre gårdsfester för våra 
boende framöver. 
 Vi har mycket underhåll och investeringsprojekt som ska 
utföras under året på Råslätt. 
 Det största är ju fasad, tak och fönsterbyte på Tornfalksgatan 
2–12.  
 För två år sedan inledde vi ett stort och omfattande arbete 
med att byta ut hissarna på Råslätt. Visste du att det totalt 
finns 135 hissar på Råslätt! I år räknar vi med att hinna byta ut 
fem av dessa.  
 I övrigt ska vi renovera tvättstugor och byta ut en del belys-
ning, samt utföra en del renoveringsarbete I Stadsgårdsbadet.  
 Något som ligger oss varmt om hjärtat är när man bevarar 
ett områdes ursprung. Så intressant att läsa alla informations-
skyltar i t ex Stadsparken och utmed Munksjön, se gamla 
bilder och läsa om forna tider. 
 Glädjande nog finns nu också en historieskylt som är place-
rad i parken nära Fiskgjusegatan 4 som vi hoppas kan glädja 
någon som vill minnas Råslätts tillkomst i slutet av 60-talet. 

2022 nytt år nya 
möjligheter och 
utmaningar

Text: Anders Nordholm Teknisk Förvaltare Drift/Underhåll Råslätt och  

Nina Johansson-Skott Förvaltare. 
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Nya året börjar med att en av våra mest kända medarbetare går vidare till 
nya utmaningar inom Vätterhem. Maths Carlgren är numera Vätterhems 
Förvaltningschef på City. Vi önskar honom lycka till och tackar för alla år 
han varit en del av Team Öxnehaga. 
 

»Efter 30 år har det blivit dags för mig att summera den tid 
jag varit verksam på Öxnehaga. Jag känner en otrolig 
tacksamhet i att fått vara en aktiv del i området. Jag 
tänker ofta på alla möten och livshistorier som man 
har fått ta del av när man jobbar så nära er hyresgäster 
som vi faktiskt gör.  

    Jag har också haft förmånen att följa en helt ny gene-
ration som vuxit upp på området. Jag blir ibland påmind 

om det när jag möter nyinflyttade unga familjer där någon eller båda 
föräldrarna vuxit upp på Öxnehaga.  
 Det säger en del om att Öxnehaga faktiskt är Höjden av trivsel och att 
Vätterhem är ett hem för livet.  
 Till sist så vill passa på att tacka alla som jobbar och verkar på området 
för ett fantastiskt samarbete genom åren.« Maths Carlgren

INTE BARA MATHS BYTER ARBETSPLATS 
De första veckorna på året har till stor del handlat om att förbereda oss för 
att ta över förvaltningen av Union i Huskvarna centrum. 
 Marie som är bovärd på Oxhagsgatan 46–76 kommer sköta det dagliga 
där samt Oxhagsgatan 1–25. 
 Det innebär att Daniel som vikarierar där idag kommer ta över Oxhags-
gatan 46–76.  
 Bhavesh som ansvarar för Oxhagsgatan 77–113 kommer att arbete i ett 
projekt hos oss och Österängen fram till hösten. Rajab kommer att vara 
vikarie där.  
 Inge går i pension vid Påsk och efterträds av Håkan som idag är bovärd.

»ÖXNEHAGA  
ÄR FAKTISKT HÖJDEN  
AV TRIVSEL«



PLANERADE OMRÅDESDAGAR 2022

Öxnehagadagen 4 juni

Österängsdagen 27 augusti

Råslättsdagen 3 september

Vätterhems Citydag 10 september

VÄTTERHEM 80 ÅR
Vi vill fira tillsammans 

med dig! 
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