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Ett stort tack 
till dig som på något sätt varit delaktig i BoendeKRAFT 2022.

”Skulle varit bra om man kunde göra fler aktiviteter för äldre på områ-det, året runt.”

”Mer fören-

ingsliv
 på 

Öxnehaga 

kommer att 

göra området 

attraktivt.”

”Råslätt känns 
tryggt för alla 
behandlar 
varandra som 
en del av sin 
familj.”

”Borde vara 

tydligare med 

vilka företag de 

samarbetar med 

kring arbete, 

studier och en-

treprenörskap.”
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Tack Hyresgäster
Särskilt tack till er hyresgäster som tagit er tid och visat stort engagemang. Vi märker att frågor om 

stadsdelen berör och är tacksamma för alla synpunkter vi fått. Ingen del av vårt arbete hade varit 

möjlig utan er.

Tack Aktörer
Tack även till föreningar och aktörer vi samarbetat med i sommar. Samverkan med er har varit 

avgörande för att våra aktiviteter skulle bli av. Även era råd och stående stöd är av stor betydelse 

och det är oerhört värdefullt för oss att få arbeta med er.

Tack Medarbetare
Vi på hållbarhetsavdelningen vill tacka alla medarbetare på Vätterhem. 

”Ett särskilt tack till förvaltningarna. Ni har varit en ofantlig hjälp för oss under sommaren. Tack 

för all praktisk hjälp ni har erbjudit. Allt från att dra el och såga plywood-skivor till att sätta upp 

affischer i trappuppgångarna. Ni är en stor anledning till att vi har fått en bra start och känner oss 

som en del av Vätterhem”.

Aron, Anisa, Faadumo, Dona
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Bakgrund
SommarKRAFT kom till 2020 med anledning av coronaläget för att skapa trygghet och närvaro 

med möjlighet till aktiviteter under hela sommaren i samverkan med flera aktörer. Inför 2022 

förnyade Vätterhem konceptet som nu fick namnet BoendeKRAFT. Fortsatt fokus var att skapa 

trygghet och närvaro i våra stadsdelar. Uppdraget var också att fånga engagemang och ha dialog 

med hyresgäster kring olika frågeställningar. Projektledare och samordnare har arbetat fram 

konceptet i linje med Jönköpings kommuns välfärdsindikatorer, Vätterhems hyresgästenkät samt 

Vätterhems hållbarhetsplan.

Summering och resultat
För att fånga hyresgästers engagemang bjöd BoendeKRAFT in till dialogkvällar med olika teman:

•   Klimat och miljö

•   Demokrati, kultur och föreningsliv

•   Trygghet

•   Arbete, studier och entreprenörskap

Boende i stadsdelarna Råslätt, Öxnehaga och Österängen har bjudits in två gånger vardera under 

sommaren där samordnare genomfört samtal. Utöver det har det arrangerats aktiviteter som 

lockat olika målgrupper och i samband med aktiviteten har det också genomförts enkäter för att 

fånga hyresgästers röster. Några av våra aktiviteter har varit:

•   Tjejkvällar för 10-19 år

•   Resor till Ullared för barnfamiljer samt 50+

•   Gocart-aktivitet för 18-26 år

•   Förmiddagskaffe för 60+ 

Vid alla arrangemang med en dialogdel har vi lyckats skapa samtal med våra hyresgäster. Några 

synpunkter som har återkommit är behovet av att fortsätta jobba med trygghetsfrågor i våra 

områden. Många ger beröm åt Vätterhems fina grönområden, men önskar fler sittplatser och 

ser behov av förbättrad sophantering. Resultatet visar också att hyresgäster efterfrågar mer 

information om vilka föreningar som finns på områdena. Det framkom även att få kände till 

möjligheten att söka bidrag genom hyresgästfonden.
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Framgångsfaktorer

•   Hur BoendeKRAFT-teamet har kompletterat varandra

•   Hållbarhetskompetens hos samordnarna

•   Smidiga och generösa samarbeten med andra aktörer och hyresgäster

Vad händer nu?
Vätterhem kommer under hösten att arbeta intensivt med att processa alla svar från vår 

hyresgästenkät. Där kommer även svaren från sommarens dialoger att vävas in. Resultatet från 

BoendeKRAFT kommer att visa vägen för hur vi kommer att fortsätta arbetet mot vår vision om 

hållbara och attraktiva stadsdelar.
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