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Äntligen …
Känslan av äntligen gäller dock inte 
bara områdesdagarna. Den gäller i 
allra högsta grad hyresgästenkäten. 
För er hyresgäster hoppas vi att det 
inte har märkts nämnvärt, då hälften 
av er brukade få enkäten vartannat år 
medan i år fick ni alla enkäten samti
digt. Men för oss i organisationen har 
det märkts tydligt att det är två år sedan 
senaste mätningen. Det är en lång tid 
mellan mätningarna, men samtidigt en 
nödvändig tid om vi ska ha en chans 
att även leverera något till er i form 
av förbättringar mellan mätningarna. 
Hela 61,2% av er har svarat på enkäten 
vilket är en mycket hög svarsfrekvens. 
Stort tack för det. Vad gäller resultaten 
är det i skrivandets stund ytterligare 
någon vecka innan helheten redovisas 
till Vätterhems samtliga medarbetare 
för att därefter ha redovisningar om 
rådesvis följt av redovisningar för er 
hyresgäster. Och sedan börjar arbetet, 
för det finns massor vi vill och kan 
förbättra, det gäller bara att börja i rätt 
ände, med det som har störst betydelse 
för er. Vi återkommer med informa
tion om resultaten i nästa nummer av 
tidningen. 

SÄKRADE ELPRISER 
Av raderna ovan förstår ni att det har 
varit en härlig höst så här långt, men 
tyvärr har den ju inte enbart bjudit på 
solsken. Kriget i Ukraina har  medfört 
störningar i gasleveranserna till Europa 
vilket har lett till en obalans i energi
tillgången för hela Europa och har 
fått prissättningsmodellen för el att 
kollapsa. Elpriset åker just nu berg och 
dalbana och jag kan inte nog glädjas 
av vårt kloka beslut för många, många 
år sedan om att arbeta med bundna 

elpriser för att vid varje tillfälle veta vad 
vår kostnad blir. Denna strategi har i 
många år föranlett att vi har betalat ett 
överpris, en så kallad säkringspremie, 
men jag kan försäkra er om att vi redan 
nu i oktober har hämtat in tidigare års 
riskpremier och ännu lite till genom 
de säkrade priserna för i år. Samtidigt 
känner jag att jag måste förtydliga att 
säkrade priser ser till att skydda oss 
från de stora variationerna som sker 
vecko och månadsvis men i det längre 
perspektivet drabbas även vi av dessa 
kostnadsökningar. Så även om våra 
elpriser för 2023 just nu är säkrade till 
huvudparten så kommer nästa år ändå 
att medföra en ökning av våra elkostna
der med uppskattningsvis mellan 5–10 
miljoner kronor.

ÖKADE RÄNTEKOSTNADER 
Elmarknadens turbulens har tyvärr 
också satt fart på inflationen och för 
att försöka motverka detta har Riks
banken under september tagit till den 
högsta räntehöjningen på 35 år. Och 
mer väntas komma. För vår del har 
även detta en betydande påverkan då 
Vätterhem har idag en belåning om ca 
2,9 miljarder kronor. Vår belåningsgrad 
är låg eller snarare sund, skulle jag vilja 
säga, motsvarande knappt 30% av våra 
fastigheters värde, men det är ändå så 
att varje procent av räntehöjning ökar 
våra kostnader med närmare 30 miljo
ner kronor när lånens bindningstider 
löper ut.

NY MODELL FÖR HYRESFÖRHANDLINGARNA 
Så mitt i allt detta, ska vi så här års, 
förbereda oss för årets hyresförhand
lingar. Positivt dock, trots alla moln jag 
just skrivit om, är att det finns en helt 
ny modell som överenskommits mellan 
Sveriges Allmännytta,  Fastighetsägarna 
och Hyresgästföreningen avseende 
hyresförförhandlingarna. Kärnan i den 
nya modellen är att den lyfter blicken 
från den enskilda organisationen och 
fokuserar i stället på fem fasta indika
torer, tre lokala och två riksomspän
nande, nämligen taxebundna avgifter, 
förvaltnings och underhållskostnader 
samt räntor lokalt för Vätterhem och 
BNP (bruttonationalprodukt) samt 
KPIF (konsumentprisindex) på riks
nivå. Denna modell kommer ge oss en 
mycket välbehövlig och välkommen 
tydlighet och enhetlighet i det  arbete 
som nu följer, för att hitta en rätt 
avvägning mellan samhällsansvar och 
affärsmässighet i de kommande hyres
förhandlingarna.

VI SES PÅ SPÖKVANDRINGARNA! 
Slutligen, för att ändå avsluta med 
en ljuspunkt, så börjar det närma sig 
trygghetsmånaden november. Det 
kommer bli spökvandringar även i år, 
åtminstone på Råslätt och Öxnehaga 
vad jag vet så här långt, och vem vet, 
kanske blir det som med områdes
dagarna, att jag får träffa er från alla 
områden på någon av dessa tillställ
ningar. Hoppas att vi ses!

Raymond Paska, vd

LEDARE
»Trots att våra elpriser för 2023 just nu är  
säkrade till huvudparten så kommer nästa år 
ändå att medföra en ökning av våra elkostnader.«

… har vi återigen kunnat träffas  
och det har märkts tydligt på de fantastiska Österängsdagen, Råslättsdagen och City-
dagen. Trots en och annan regnskur har det varit mycket välbesökta dagar. Jag blev 
särskilt glad av att se att hyresgäster från nästan samtliga av våra områden  besökte 
var och en av dessa dagar. Det är så det ska vara, den gemensamma nämnaren för 
dessa dagar är ni, våra hyresgäster, oavsett platsen. 
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Vätterhem  
Bäst i Test  
på Citydagen

Vätterhem Bäst i Test på Citydagen
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Återigen var Kålgården festarena när Vätterhems 
Citydag firades i september. Den populära loppi
sen var tillbaka, liksom hoppborgar, foodtrucks, 
sumobrottning och det klassiska och alltid lika 
uppskattade godisregnet från Räddningstjänsten.  
 Komikern Sofia Dalén, känd från bland annat 
SVT:s Bäst i Test, tog med sig just det konceptet 
och utmanade Vätterhemspersonal i olika kluriga 
moment. Det var svårt att hålla sig för skratt när 
vd Raymond Paska ivrigt försökte få så många 
ballonger som möjligt att fastna på kroppen. För 
det musikaliska toppinslaget stod artisten Hon 
som levererade ett trivsamt sound från scen.
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LOKALNYTT

Hur skulle du beskriva Fiction Prescription för någon som 
aldrig besökt butiken?  
 – Butiken är svår att beskriva i ord, den bör helst upplevas 
på plats. Men visst, det är en butik för nördar och nostalgiker 
att vandra runt i. Här finns bland annat hundratals brädspel 
och böcker. Här trängs prylar och figurer av våra mest älskade 
fantasyfigurer och superhjältar. Japansk populärkultur såsom 
anime ges också stort utrymme i butiken.  
 Ni finns ju sedan tidigare med butik i Linköping, vad är det 
som gör att ni etablerar er även i Jönköping?  
 – Jönköping är precis som Linköping en universitetsstad. 
Här finns många studenter som är kreativa och nyfikna som 
livar upp staden. Att Jönköpings kommun är en relativt stor 
kommun var också viktigt. Men kanske viktigast; Jönköping 
är en mycket vacker och trivsam sjöstad som vi spontant 
känner passar oss.   

Sedan mitten av oktober hittar du Fiction Prescription på Lant-
mätargränd i Jönköping City:  
 – Gillar du fantasy, anime, brädspel och rollspel är butiken 
platsen för dig! Men vi hoppas även att barnfamiljer hittar till 
oss i julhandeln för vi har mycket Harry Potter- och Pokemon-
prylar. Vi har numera också en hel del musikmerch – så alla de 
som har musik som intresse är välkomna också, berättar Elena 
Graduleva som driver Fiction Prescription. 

Fiction Prescription har 
öppnat på Lantmätargränd!

Vad var det som gjorde att ni fastnade för läget på Lantmätar
gränd?  
 – Vi ville ha en lokal med bra skyltfönster i centralt läge och 
på en gågata med hyfsat mycket människor i farten. Vi fick 
kontakt med Patrik Melin på Vätterhem som lämpligt nog 
hade Lantmätargränd 20 ledig till oss.  
 Avslutningsvis; vilket är ditt bästa speltips för mörka höst
kvällar?  
 – Oj, svår fråga det finns mycket att välja på. För kompis
gänget så föreslår vi nog det klassiska rollspelet Dungeons 
& Dragons, där deltagarna i spelet tillsammans utformar ett 
spännande fantasyäventyr, ofta under mycket skratt och stor 
inlevelse! Bland brädspel så skulle vi föreslå spelet Sheriff, ett 
spel där det gäller att ta sig in i Nottingham med varor, men 
där elake sheriffen utövar kontrollen av varutransporten. I 
Escaperoomgenren så är EXITspelen väldigt populära, och 
passar väl för en mörk höstkväll.
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Strandängstorget blir Nordic Wellness 
13:e klubb i Jönköping. Totalt blir 
det 680 kvm gym, konditionsdel samt 
omklädningsrum med bastu med mera.  
 Strandängstorget beräknas stå klart 
2024 och totalt erbjuds omkring 2000 
kvm verksamhetslokaler.    
 – Vi är noga med en variation av 
verksamheter som främjar en levande 
stadsdel för såväl boende som besökare. 
Vi vill hitta verksamheter som komplet

Nordic Wellness satsar på Strandängen
Nu är det klart att Nordic Wellness öppnar en toppmodern träningsanläggning på 
Strandängstorget, Strandängen under hösten 2024.  
 – Gym och friskvård är en nyckelfaktor när vi ska utveckla Strandängens cen-
trummiljöer. Vi är extra glada att Nordic Wellness med sitt väletablerade koncept 
väljer att satsa på Strandängen. Nu jobbar vi vidare med att även hitta aktörer 
för restaurang, café, frisör och butik som också är självklara delar av ett levande 
Strandängstorg! säger Patrik Melin, lokalutvecklare på Vätterhem.

terar varandra och bidrar till att skapa 
ett attraktivt centrum för alla, säger 
Patrik Melin.  
 Runt Strandängstorget byggs just 
nu 164 lägenheter i olika storlekar och 
utformningar; allt från ungdomslägen
heter till trygghetsboende. I kvarteret 
ska även ett förvaltningskontor och 
underliggande garage byggas och tan
ken är att torget ska bli Strandängens 
centrumpunkt.

Pr
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Först ut bland höstens områdesdagar är tradi
tionsenligt Österängsdagen.  
 Även om inte vädret bjöd till fullt ut var det 
många som tog sig till festområdet utanför 
Birka gårdens Folkets Hus. Som förresten invig
des officiellt dagen till ära.  
 På scen bjöds alltifrån trolleri och teater till 
musik i en mängd olika genrer. Dagens huvud
nummer var Cleo som tog besökarna med på 
en energifylld resa genom sin repertoar.  
 Gruppen bakom »Projekt Kvällsvandring« 
erhöll Vätterhems eldsjälspris och fick motta 
blommor och diplom.

Musik i en mängd  
 olika genrer  
på ÖsterängsdagenMusik i en mängd  olika genrer på Österängsdagen

Cleo tog besökarna 
med på en energi-
fylld resa genom sin 
repertoar.
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Bubblor, Bamse & Bagge
– Härlig Råslättsdag i strålande sol



11V I  I  V Ä T T E R H E M     # 5  2 0 2 2

Massor av glada människor.  
Fantastiskt väder. Brett utbud av aktiviteter för alla åldrar.  
Det mesta var alltså sig likt när Råslättsdagen gjorde efterlängtad comeback  
efter två års pandemiuppehåll.  
På scenen stod bland andra Siamak, Bamse och Anders Bagge!

ÅRETS ELDSJÄLAR PÅ RÅSLÄTT:  
Marcus Benjamin  »För sitt engagemang i Råslätt SK och 
genom att vara en bra förebild för unga i området. Stort 
ansvarstagande i styrelsen och har inspirerat flera unga att 
aktivera sig i föreningen. Extra bra insats under sommarveck-
ornas aktiviteter.« 

Sabrina Akdogan  »En bra förebild för unga på Råslätt. För 
sitt engagemang i Mix Dancers Academy. Genom att skapa 
aktiviteter för tjejer och även uppmuntra till ledarskap inom 
föreningen har Sabrina på ett nytänkande sätt involverat 
många.«

Annika & Pelle Nordin  »För ert uthålliga och mångåriga 
arbete för att barn och unga boende på Råslätt ska få en 
meningsfull fritid. I ett unikt samarbete med aktiva och drivan-
de insatser inom föreningarna Unga Örnar och Råslätt SK.«

Bubblor, Bamse & Bagge
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Det är verkligen inte så att vi måste 
besöka något specifikt miljöhus för 
att dokumentera problematiken. Runt 
varje miljöhus vi passerar är det samma 
sak. Sopor som lämnats utanför i sina 

Slarv med sopor och skräp  
LOCKAR RÅTTOR OCH FÅGLAR

Det är en vanlig måndagsmorgon på Österängen. Klockan är strax efter 07.00. Vätter-
hems personal vet vad som väntar. Det har varit helg. Dags att gå »soprundan«.  
 – Tyvärr får vi lägga väldigt mycket tid på att sortera och plocka in sopor som 
 någon bara ställt utanför miljöhusen, vi kör iväg möbler och vitvaror som inte alls ska 
vara där. Förutom att det är tid som vi borde använda till något bättre som  utvecklar 
hyresgästernas boende så drar sopor och skräp som lämnas så här till sig mindre 
trevliga gäster; råttor och fåglar har festmåltiden framdukad, säger Dan Johansson, 
förvaltningschef på Österängen. 

påsar, ett par sängar, en TVbänk, en 
låda med tallrikar.  
 – Vi har en av våra anställda som 
lägger en hel arbetsdag på att sortera 
grovavfall. Varje vecka. Möbler, kaffe

bryggare, byggnadsmaterial. Detta får 
vi sortera upp och sedan betala dyrt för 
att åka och slänga, säger Dan.  
 – Sedan är ju själva slarvet i sorte
ringen ytterligare ett problem. D v s att 
man slänger fel skräp i fel lucka. Ham
nar till exempel plast i matavfallet går 
processen att röta matavfallet förlorat. 
Och är det för mycket skräp som inte är 
sorterat rätt får Vätterhem betala högre 
avgifter för sophanteringen. Högre 
avgifter som i förlängningen ger högre 
hyror, säger Dan.  
 – Då har vi inte ens nämnt miljöpå
verkan – material som inte kan återvin
nas är ju slöseri med jordens resurser. 
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Slarv med sopor och skräp  
LOCKAR RÅTTOR OCH FÅGLAR

LÄTT ATT SORTERA RÄTT! 
Dina bästa tips för att det ska bli 
bättre?  
 – Var noga med att sortera varje 
materialslag för sig. Titta på bilderna 
vid luckorna och släng rätt material i 
rätt lucka. 

   – Sedan är det ju faktiskt 
inte tillåtet att slänga 

möbler, farligt avfall 
med mera i miljö

husen. Det ska du köra 
till sortergården. För 

Österängens del finns det 
till exempel en väldigt nära på 

Kungsängsvägen.  
   – Avslutningsvis skulle jag också 

vilja skicka med att undvika att 
mata fåglarna i ravinen som ett viktigt 

tips också. Det är nämligen inte bara 
fåglar som gillar den maten utan även 
råttorna. Vi måste tillsammans hjälpa 

till att komma till rätta med det här. 
Uppmana och hjälp dina grannar att 
sortera rätt, säger Dan Johansson.  
    I ett av miljöhusen hittar vi 
bovärd Tomas Karlsson.  
    – Bara i det här miljöhuset har jag 
hållit på i en halvtimme nu. Här 
står en TVbänk och som du ser är 

det felsorterat med massor av plastpå
sar i matavfallet. Metallförpackningar 
där det ska vara plast och så vidare. 
Jag fick börja dagen med att ställa in en 
del påsar »gott och blandat« som bara 
hade ställts utanför också. Det här är 
första miljöhuset på listan för mig – så 
jag lär få hålla på hela förmiddagen 
med en arbetsuppgift som inte skulle 
finnas om alla gjorde vad de borde, 
säger han besviket.Fo
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Fynda på Klädbytet i vinter!Fynda på Klädbytet i vinter!
– Vi har ett brett utbud av second-handkläder för hela familjen. Prisvärt för plånboken 
och smart för miljön att återbruka, säger Elaine Blom och Monica Jonsson på Kläd-
bytet Öxnehaga och visar en fin, till synes ny vinteroverall för 100 kr. 

Det är måndag. Klädbytet ska precis till 
och öppna. I butikslokalen som bjuder 
på en härlig färgpalett av alla kläder 
håller Elaine och Monica på att plocka 
upp nyinkomna plagg. Tillsammans 
 har de över 80 (ja, du läste rätt!) års 
 erfarenhet av secondhandförsäljning.  
 – Vi jobbar helt ideellt. Vätterhem 
står för lokalen. Det här ska finnas för 
Jönköpingsborna, säger Monica.  
 Vad är det som gör att ni engagerar i 
Klädbytet?  
 – Det är så fantastiskt att möta kun
derna som kommer hit och handlar. En 
social mötesplats för människor, säger 
Monica.  
 – Hade det inte varit så otroligt roligt 
hade vi ju inte hållit på så här länge, 
säger Elaine. 

KAPACITET FÖR FLER KUNDER! 
Secondhand är ju populärare än 
någonsin. Ändå skulle Elaine och 
Monica önska fler kunder.  

Elaine Blom och Monica Jonsson på Klädbytet Öxnehaga hoppas att du kikar in och fyndar kläder hos dem i vinter!

– Ja, vi hoppas att fler tittar in och lär 
sig handla hos oss. Vi har kapacitet 
att öka – vi har faktiskt fler plagg som 
lämnas in än som säljs, säger Monica.  
 – När plaggen funnits hos oss i tre 
månader utan att säljas hamnar de 
någon vecka på »reastången« sedan 
skänker vi dem till välgörenhet, berät
tar Elaine.  
 Förutom att handla går det också bra 
att lämna in kläder till försäljning.  
 – Vi betonar gärna att vi endast tar 
in kläder numera. Det har med plats 
och utrymme i butiken att göra. Varje 
person får sedan max lämna in 10 plagg 
åt gången, precis av samma anledning, 
berättar Monica. 

TIPSET: »BESÖK OSS OFTA«  
Bra att tänka på är att Klädbytet endast 
tar kontant betalning.  
 – Det är du som lämnar in plagget 
som också sätter priset. Vi brukar tipsa 
om att inte sätta för högt pris om du vill 
få det sålt snabbt, säger Elaine.  
 – En ny tröja för 20 kronor. En vin
teroverall för 50 kronor. Nya kängor 
för 100 kronor. Var annars kan du hitta 
det? säger Monica.  
 – Väldigt ofta är det nästan nya och 
fina plagg också. Vi är noga med att 
bara ta in hela och rena kläder.  
 I samma lokal och med samma 
öppettider hittar du också Fritidsban
ken.  
 – Det är bara fördelar. De har en 
fantastisk verksamhet och vissa av våra 
kunder får upp ögonen för deras verk
samhet och vice versa, beskriver Elaine.  
 Med er långa erfarenhet av second
hand – vilka är era bästa fyndtips?  
 – Besök oss ofta. Sortimentet ändras 
ju varje vecka utefter vad som lämnas 
in. Fundera också på vad du är ute 
efter. Då blir du mer inriktad och vi kan 
hjälpa dig att hitta rätt i sortimentet, 
säger Elaine. 

»En ny tröja för 20 
kronor. En vinter
overall för 50 …«

FAKTA KLÄDBYTET ÖXNEHAGA 
• Öppet måndagar och onsdagar 16–18.  
• Delar lokal med Fritidsbanken precis i centrum på Öxnehaga.  
• Erbjuder kläder för hela familjen (framförallt småbarnsfamiljen). 
• Tänk på att butiken endast kan ta emot kontant betalning.  
• Förutom att handla kan du även lämna in kläder för  
 försäljning – max 10 inlämnade plagg per person. 

BoendeKRAFT  
skapade dialog och samtal
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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 Vätterhems stadsdelar. 
Uppdraget var också att fånga engage
mang och ha dialog med hyresgäster 
kring olika frågeställningar. Projekt
ledare och samordnare har arbetat 
fram konceptet i linje med Jönköpings 
kommuns välfärdsindikatorer, Vätter

Fynda på Klädbytet i vinter!

Under sommaren verkade BoendeKRAFTs projektsamordnare Aron, Anisa 
och Fadumo i Vätterhems områden för att bjuda in till dialog och utveckling 
av områdena. Klimat och miljö, demokrati, kultur och föreningsliv, trygg-
het och arbete, studier och entreprenörskap har varit speciellt prioriterade 
 teman. Både för dialogkvällar och aktiviteter.  
 – När vi summerar ser vi att vi har lyckats med ambitionen att skapa sam-
tal med våra hyresgäster. Vi får till oss att vi ska fortsätta att jobba med 
trygghetsfrågor. Vi får också mycket beröm för grönområden och skötsel 
medan många önskar fler sittplatser och förbättrad sophantering. Så vi har 
fått många utvecklingsområden till oss att jobba vidare med, berättar Maria 
Carelli-Martinsson, integrationsstrateg på Vätterhem. 

BoendeKRAFT  
skapade dialog och samtal

hems hyresgästenkät samt Vätterhems 
hållbarhetsplan.

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 attrak
tiva stadsdelar, berättar Maria och 
passar på att skicka med ett stort tack:  

– Dels till alla hyresgäster som tagit er 
tid och visat stort engagemang. Dels 
alla föreningar och aktörer som vi har 
samarbetat med under sommaren. Och 
sist men inte minst alla medarbetare på 
Vätterhem som engagerat er i aktivite
ter och samtal.  
 Några exempel på aktiviteter som 
genomfördes i somras utöver dialog
kvällar och möten.  
• Tjejkvällar för 10–19 år 
•  Resor till Ullared för barnfamiljer   
 samt 50+ 
•  Gocartaktivitet för 18–26 år 
•  Förmiddagskaffe för 60+
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AKTUELLT
Aktuellt, notiser

Vikarier/visstidsanställda 
 
CHRISTER EIDEFJÄLL är sedan början av 
oktober anställd som Lokalutvecklare 
på huvudkontoret.

ANNI KADOIAN är sedan början av oktober 
anställd som Redovisningsekonom på 
huvudkontoret.

CORNELIA OLSSON är sedan början av 
oktober anställd som Parkvärd på 
Österängen.

Mycket vindruvor hos Enver!

Nu börjar det vara höstlugnt på Råslätts koloni
områden, det mesta är skördat och jorden är vänd. 
Men än så finns det godsaker att ta vara på. På 
koloniområdet Soltäppan visar Enver Yesil stolt upp 
sina söta och goda vindruvor. 
 – I år så har det blivit fantastiskt mycket vindru
vor, säger Enver, så jag har kunnat ge bort klasar till 
både vänner och bekanta.

JONAS JAKOBSSON är sedan början av 
september anställd som Parkvärd på 
Österängen.

TIM JARDEFORS är sedan början av sep
tember anställd som helgstädare på 
Öxnehaga.

HELIN HOSSEIN är sedan slutet av augusti 
anställd som Förvaltningssamordnare 
på Österängen.

TIM EDBERG är sedan början av augusti 
anställd som Bovärd på Österängen.

 

Tackar för sig
NIKLAS WÅGESSON har på egen begäran 
avslutat sin anställning som Trädgårds 
och Transportarbetare.

CHRISTER JOHANSSON har på egen begäran 
avslutat sitt vikariat som Bovärd.

Stort TACK till alla som besvarat 
HYRESGÄSTENKÄTEN 2022!
Under oktober har Vätterhems per
sonal fått resultatet redovisat områ
de för område. I decembernumret av 
Vi i Vätterhem kommer resultatet att 
redovisas för er hyresgäster.  
 – Under november och december 
pågår det viktiga arbetet med att ta 
fram åtgärder baserade på resultaten. 
Därefter tar vi fram en handlingsplan 
under januari för att kunna presen
tera denna och börja jobba efter den 
i slutet av februari 2023. Era svar 
i enkäten ligger till grund för vårt 
förbättringsarbete i områdena, säger 

Åsa Karlsson, chef Förvaltning och 
Teknik på Vätterhem.  
 Av de som hade svarat på enkäten 
senast 26/6 har nedanstående vunnit 
presentkort på Willys värda 300 kr: 
• Gudrun Kardhem, City 
• Chris Rydén, Råslätt 
• Solveig Fondahn-Tholle, Öxnehaga 
• Ezgharia Bazuamalk, Råslätt 
• Pithua Patrick, Österängen 
• Henrik Gustavsson, City 
• Elisabeth Lindberg, Österängen 
• Sofia Holtz, Råslätt 
• David Jämsåker, City 
• Warda Shamoun, Öxnehaga

300:-

Bra jobbat i Blodomloppet! 
Ett stort tack till er hyresgäster och medarbetare som tillsammans kämpade er 
 igenom Blodomloppet! Väl i mål väntade uppdukade bord och torra tshirts.  
 För dig som missade detta kommer en ny chans nästa år. Håll koll på vatterhem.se 
och i ditt trapphus för mer info om vad som är på gång framöver.
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November 
• 1 november – Spökvandring på Öxnehaga 
• 2 november – Spökvandring på Råslätt 
• 3 november – Korvgrillningsmys på Österängen 
• 3 november – Gratis Familjeshow på Jönköping Horse Show 
• 26 november – Julmarknad i Råslätt Centrum 
Se aktuella datum, tider och fler aktiviteter på vatterhem.se 

2022 bjuder på massor av roliga jubileumsaktivteter. 
Områdesdagarna har firats ordentligt. Under våren delades 
bland annat överraskning i form av presentkort ut till alla 
hyresgäster, biljetter till teater lottades ut, och alla hyres

gäster bjöds på Cirkus. Efter sommaren har det bland annat varit utomhusbio 
på alla områden, biljetter till HVmatch och annat skoj. 

Firarnytt
VI

 RE
NO
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• Fasadrenoveringen på Tornfalksgatan 2–12 pågår. 
• Planering av fasadrenovering av fastigheten på  
 Kärrhöksgatan 4–12. 
• Utbyte av belysning och målning i lokaler på  
 äldreboenden. 
• Kärrhöksgatan 20 planering pågår – renovering av  
 cykelbodar.

• Två nya tvättstugor färdigställs på Birger Jarlsgatan  
 27 och 29. 
• Fönsterbyte och balkongrenovering klart på  
 Duvgatan 11–19. 
• Entrépartier byts på Duvgatan 11–19. 
• Fönsterbyte och balkongrenovering påbörjas till  
 hösten på Duvgatan 21–29, 31–45. 
• Köksuppdateringar genomförs i 33 lägenheter. 
• Byte av låssystem till Duvgatan är under planering.

• Utbyggnad av solceller fortsätter. 
• Fönster, ventilation, tak, belysning och  
 gårdsrenovering på Kohagsgatan 36-78. 
• Garageportar automatiseras och byts. 
• Skolgårdarna renoveras efter boinflytande med  
 eleverna. 
• Gårdsmiljöer ses över efter boinflytande med  
 hyresgäster. 
• Vi bygger om tvättstugor och tillför nya lägenheter.

ÖXNEHAGA

ÖSTERÄNGEN

CITY

RÅSLÄTT

• Färdigställande av gården på Östra Storgatan 
 148 A-B och Östra Storgatan 150.  
• Färdigställande av grönytor Lillgatan 34 A-C.  
• Fönsterbytet på följande adresser; Lillgatan 39–65,  
 Lillgatan 25–27 A–D, Mellangatan 36–, Klockgjutar - 
 gatan 6–8 A–B och Sandgatan 9 A–B har påbörjats. 
• Upphandling av stambyte är klart för Östra Storgatan  
 150, arbetet startar upp vecka 36. 
• Tak och fasadrenoveringen fortsätter på  
 Klostergatan/Nygatan.

Nu kan alla Öxnehagabor njuta av ett ännu 
godare kaffe. Hanan Namroud  på Postiljonen 
har investerat i en helt ny kaffemaskin.  
 – Godare espresso, godare capuccino och 
godare latte, säger hon.  
 Vi i Vätterhems utsände kan garantera att 
capuccinon är härligt skummig och krämig 
på samma gång. Perfekt i kontrasten mot det 
starka kaffet.  
 En annan nyhet på Postiljonen är surdegs-
frallor. Stora och generösa.  
 – De har direkt blivit en succé, säger Hanan.  
 Inte helt överraskande. Härligt krispig yta 
utanpå och mjuka och fina inuti.

Härliga biokvällar

Som en del i Vätterhems 80årsfirande bjöds alla hyresgäster på utomhusbio 
och popcorn. Biomyset startade på Öxnehaga för att sedan fortsätta på 
Österängen, Strandängen och slutligen Råslätt. 
 Stort tack till alla er som kom och gjorde dessa sommarkvällar så mysiga. 

Öxnehaga vann  
Jubileumsplanteringen

I hård kamp med de andra områdena var det 
Öxnehaga som fick flest röster av er hyresgäs-
ter i tävlingen om bästa jubileumsplanteringen. 
Tack till alla som röstade och hoppas att ni 
njutit av de fina arrangemangen. På bilden 
arbetsgruppen med Gunilla, Firas och Mario 
som här är i full färd att sätta spaden i jorden 
för priset i tävlingen – ett nytt silverpäronträd 
som kommer att planteras på Öxnehaga. 

Ny kaffemaskin på Postiljonen
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Hej

Jag är nyfiken/orolig inför vintern. Det 

hade varit grymt om ni i Vätterhems tid-

ning kunde redogöra/förklara hur Vätter-

hem ser på energipriser i våra lägenheter 

som vi hyr av er.

Min fråga är: går varmvattenelement på 

el? Alltså hur värmer våra element vattnet i 

dem? Vid vilken temperatur tar Vätterhem 

betalt för varmvatten? All info just nu kring 

priset och uppvärmning är värdefullt för 

oss hyresgäster och speciellt för oss med 

barn hemma.

Det kom ett mail:

– När det gäller frågan om uppvärmningen, så 
värms vattnet till elementen upp centralt i huset 
och ingår i hyran. Undantag är ett par fastigheter 
som har direktverkande el med elelement och en 
fastighet som har kallhyra där värmen debiteras 
separat på hyresavin. Men i de fall där det är 
vattenburna system ingår det och värms upp 
centralt i fastigheten, säger Åsa Karlsson, chef 
Fastighet och Teknik på Vätterhem.  
 
Vilket varmvatten är det som jag som 
hyresgäster betalar för och får specificerat på 
fakturan?  
  
– Det varmvatten som du använder i dina 
kranar. Så där är såklart rekommendationen 
att tänka igenom hur alla i hushållet kan 
bidra för att spara varmvatten: 

•  Duscha kortare tid och stäng av vattnet  
när du tvålar in dig.

•  Diska inte under rinnande vatten.

•  Skrapa av matresterna istället för att 
skölja bort dem under rinnande varmt 
vatten.

•  Felanmäl droppande kranar, så vi kan 
åtgärda dem. 

EL, VÄRME & VATTEN
I FOKUS INFOR VINTERN
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EL, VÄRME & VATTEN
I FOKUS INFOR VINTERNÖ

 
VARJE KILOWATTIMME RÄKNAS! 
Sedan kommer vi till själva hushålls
elen. Den el som du använder för 
lampor, vitvaror, hårtork med mera i 
lägenheten.  
 Nyligen släpptes Energimyndighetens 
kampanj »Varje kilowattimme räknas« 
och på energimyndigheten.se hittar du 
massor av tips hur du kan spara el. Här 
några av dem: 

• Släck lampor i de rum där ingen är 
och byt till LEDlampor. LEDlam
pan drar endast en femtedel så 
mycket el som en vanlig glödlampa 
och håller 10–20 gånger längre tid än 
en vanlig glödlampa.

• Har du dekorationsbelysning med 
äldre glödlampor är det bra att 
använda timer. Om belysningen har 
LEDlampor kan dock timern i sig 
dra mer el.

• Dra ur mobilladdaren. Mobillad
dare ska inte sitta kvar i väggen när 
du inte laddar telefonen, då det är 
väldigt energikrävande.

• Stäng av alla apparater som bara 
står i viloläge, inklusive din laptop. 
Om du har äldre elektronikprylar 
finns risken att de använder mycket 
el i standbyläge. Då är det bättre att 
stänga av helt på strömbrytaren. Med 
grenuttag med strömbrytare kan du 
stänga av flera prylar samtidigt.

• Städa kyl och frys, frosta av och 
damma runtomkring. Detta gör att 
aggregatet inte behöver jobba lika 
hårt.

• Om du ska tina fryst mat kan du 
göra det i kylen så använder du kylan 
som finns i maten. Låt också varm 
mat svalna innan du ställer in den i 
kylskåpet.

• Koka vatten med locket på. Det 
sparar upp till 80 procent i energi
förbrukning jämfört med att koka 
utan lock. Har du en vattenkokare så 
värm vatten i den. Skillnaden i elför
brukning när du värmer vatten med 
en vattenkokare istället för på spisen 
är stor. Fyll inte hela vattenkokaren 
om du bara ska göra en kopp.

• Häll kaffet i en termos i stället för att 
låta bryggaren stå på.

• Utnyttja värmen från ugnen. Ugn och 
spisplattor behåller värmen i flera 
minuter efter att du stänger av dem. 
Du behöver alltså inte vänta tills 
maten är helt klar.

• Om du har diskmaskin – kör disk
maskinen när den är full och använd 
energisparprogrammet. Tänk också 
på att du inte ska skölja disken innan 
du kör den i diskmaskinen,  skrapa 
bara ner eventuella matrester i kom
posten.

• Om du har tvättmaskin och torktum
lare i lägenheten. Tänk full maskin 
eller ingen maskin. Tvätta mer sällan. 
Om du har för vana att slänga in 
favorittröjan på 60 grader så fort 
den får en smutsfläck – skrubba lite 
för hand istället och invänta att hela 
tvättkorgen är full innan du drar 
igång en maskin. Tvättmaskiner 
förbrukar mycket energi, oavsett hur 
lite eller mycket kläder du stoppar 
in. Många gånger tvättar vi plagg 
som egentligen inte är smutsiga. 
Skjortor, kavajer och liknande kan 
du lika gärna vädra, såvida de inte är 
väldigt fläckiga. Se över om det går 
att undvika förprogram och om du 
har möjlighet så torka gärna din tvätt 
på en tvättlina eller en torkställning 
istället för att använda torkskåp eller 
tumlare.
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VÄTTERHEM BJUDER PÅ  
JÖNKÖPING HORSE SHOW
»HÄSTSPORTEN HAR NÅGOT  
ATT ERBJUDA FÖR ALLA«

1–6 november är det så åter dags för Jönköping Horse Show på 
Elmia. Ett event som lockar besökare i alla åldrar. 3 november 
18.00 bjuds du som hyresgäst hos Vätterhem in till Familjeshow 
med efterföljande ponnyridning!
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– Vi vill visa att hästsporten är bred 
och har något att erbjuda för alla. 
Gillar du fart, fläkt, djur och att skratta 
och imponeras så ska du komma 
till familje showen, säger Lisen Bratt 
Fredricsson, initiativtagare till Jön
köping Horse Show. 
 Hur ser du på samarbetet med Vätter
hem inför årets event?  

– Det är så viktigt att göra 
Jönköping Horse Show 

tillgängligt för många att 
uppleva. Jag hoppas att många 
barn och ungdomar tar chan
sen att besöka oss genom det 
här samarbetet. Hästsporten 

behöver nya utövare. Jag 
hoppas vi kan visa att det 
inte behöver vara dyrt att 
hålla på med hästsport och 

på så vis inspirerar fler att ta 
sig till närmsta stall, säger Lisen.  
 Vad får jag som besökare inte missa?  
 – Alltså showen den 3 november 
är ju svårslagen. Den har så mycket 
fart, fläkt och glädje. Men sedan går 
det inte bortse från att elittävlingarna 
är toppen, liksom breddtävlingarna, 
ungdomstävlingarna, mässan. Som du 
märker har jag svårt att inte säga att 
hela veckan är kanon på Jönköping 
Horse Show! Fo

to
n:

 H
an

na
 P

al
m

st
rö

m
 



21V I  I  V Ä T T E R H E M     # 5  2 0 2 2

Så här sakrar du din biljett  
till familjeshowen 3 november

Skicka mail med ditt namn, adress, personnummer  
och önskat antal biljetter till ditt områdeskontor:  
• event.city@vatterhem.se 
• event.osterangen@vatterhem.se 
• event.oxnehaga@vatterhem.se 
• event.raslatt@vatterhem.se

Observera att max 4 biljetter per hushåll gäller samt att du måste ha ett 
bostadsavtal hos Vätterhem för att kunna få biljetter.

Som ett led i Vätterhems 80-års-
jubileum var företaget matchvärd när 
HV71 spelade sin första hemma match i 
återkomsten till SHL. På läktarna syn-
tes 200 hyresgäster och  medarbetare 
som tilldelats biljetter och i en av 
 logerna var det reserverat för eldsjä-
lar som jobbar engagerat i Vätterhems 
områden.  
 Husqvarna Gardens besökare fick 
också testa på att pricka rätt i sorte-
ringstävling med tydligt mål (!),  prata 
med Vätterhemspersonal och i period-
pausen berättade Hållbarhetschef 
 Hanna Törnqvist om jubileumsårets 
 olika aktiviteter.

Heja HV! 
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– Vi är en fantastisk, kostnadsfri resurs för den som har blivit utsatt 
för ett brott eller ska vittna i en rättegång. Men vi har ett problem, 
alldeles för få känner till oss. Det gör att vi har mer kapacitet än vad 
vi får in uppdrag. Det måste vi ändra på, säger Marie-Louise Lövdahl, 
ordförande i Brottsofferjouren i Jönköping. 

Vi i Vätterhem träffar henne i Brottsof
ferjourens lokaler på Huskvarnavägen, 
Rosenlund.  
 – Alla kan bli utsatta för ett brott. 
När det händer kan det bli kaos och en 
utmaning i livet. Känslorna är många 
– rädsla, ilska och sorg. Du kan känna 
dig utsatt, otrygg och kanske är i chock. 
På det kommer allt det praktiska, polis
anmälan, vad händer i rättsprocessen? 
Det är därför vi finns. Brottsofferjouren 
erbjuder kostnadsfritt samtalsstöd, 
information och hjälp. Både för dig 
som har blivit utsatt för brott och dina 
anhöriga, berättar MarieLouise. 

ÖVER 70 VOLONTÄRER I LÄNET 
Stöd till brottsoffer och dennes anhö
riga är ett av verksamhetens viktiga 
områden. Det andra är att vara stöd till 
dig som bevittnat ett brott.  
 – Våra vittnesstödjare bemannar 
tingsrätten och hovrätten vid domstols
förhandlingarna och erbjuder hjälp 
genom processen.  

 I Jönköpings län finns drygt 70 
personer som arbetar som volontärer i 
verksamheten.  
 – Vi lyssnar, vi har tystnadslöfte, vi 
erbjuder stöd på mer än 20 olika språk. 
Vi ger information om polisanmälan, 
rättsprocessen och ersättningsfrågor. Vi 
ger stöd under rättegång. Vi hjälper till 
med kontakter med myndigheter och 
försäkringsbolag, beskriver Marie 
Loiuse.  
 – Det finns ofta ett enormt behov 
av att få prata efter ett brott. Att då 
få någon som lyssnar som inte är en 
i familjen kan vara värdefullt. En 
utomstående som lyssnar och som är 
van att höra och hjälpa. I väldigt hög 
grad handlar vår insats om att lotsa 

den brottsutsatte till ännu mer hjälp 
via myndighet och andra instanser i 
samhället. 

HJÄLPA MEDMÄNNISKOR 
Brottsofferjouren är en ideell förening 
som är politiskt och religiöst obunden.  
 – Våra insatser är ett komplement 
och till myndigheternas stöd. Antingen 
får man kontakt med oss via polisen 
och den polisanmälan som är upprättad 
vid ett brott. Men det går också bra att 
ringa till oss direkt för att få hjälp, om 
till exempel brottet inte är anmält.  
 Vi har rikstäckande telefonväxel där 
kontakten förmedlas vidare till Jönkö
ping 9–19 varje vardag och 9–16 helger, 
berättar MarieLouise.  
 Vad gör att du valt att engagera dig 
som ordförande i Brottsofferjouren?  
 – När jag ser att våra volontärer mår 
bra för att de har stöttat någon känns 
det riktigt bra. Jag motiveras av att se 
att vårt arbete gör skillnad för en med
människa.

»Brottsofferjouren 
 erbjuder kostnadsfritt 
samtalsstöd.«

BROTTSOFFERJOUREN  
– stöd och hjälp när du har 
blivit utsatt för ett brott
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Har du blivit utsatt för ett 
brott och behöver någon 
att prata med? 

Ring Brottsoffer
jouren på 116 06. 

Alltid någon som lyssnar. 
Alltid kostnadsfritt.
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HISTORISKA NEDSLAG MED EIDEFJÄLL

Naturen helt nära
Vätterhem 80 år
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Naturen helt nära

Den här gången hittar vi vår historiske guide Christer Eidefjäll på en sten under en 
ek på Bondberget med milsvid utsikt över böljande landskap och Vätterns skiftan-
de nyanser.  
 – Jönköping är unikt med sin närhet till naturen i alla väderstreck.  
Vätterhems områden inget undantag. Naturen är alltid närvarande, säger han.



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

Öxnehagas naturliga närhet till Bondbergets rekreationskraft 
blir tydlig när vi beger oss in för en fika på Öxnegården, Fri
luftsfrämjandets 50årsjubilerande oas och mötesplats.  
 – Öxnehaga växte fram under 1970talet. Stadsdelen har 
idag ungefär 5500 invånare i blandade boendeformer där 
ungefär 70 procent är flerbostadshus och 30 procent är små
husbebyggelse, berättar Christer.  
 Utanför fönstret med Vättern för ögonen är det 
fantastiska höstfärger.  
 – Det är så direkt kontakt mellan bebyggelse 
och naturreservat här. Känslan är att reservatet 
växer in bland husen som ligger inbäddade 
av ekar och andra lövträd. Går du en tur inne 
bland husen är det tydligt hur det är träd och 
grönska som liksom förbinder området med 
Bondberget. 

GAMMAL JORDBRUKSBYGD OCH ARGA BÖNDER 
Just i Öxnehagas fall är kanske närheten till naturen 
ingen tillfällighet. Här har det funnits aktiv jordbruksbygd 
i århundraden. Redan på 1400talet finns dokumenterat en 
gård med namnet Yxenhaga beläget på höjderna ovanför 
Huskvarna.  
 – 1556 beslutar Gusta Wasa att Öxnehaga ska tillhöra 
Hakarps socken i stället för Sanna som blir en del av Ljunga
rums församling. Därmed blev också Öxnehaga en del av 
Huskvarna. Enligt en sägen träffades bönderna i trakten på 

Bondberget, kanske under några av de ekar som fortfarande 
finns kvar nere vid Kungsängen och som är från 1500talet, 
för att smida planer om uppror mot fogdar och knektar. Wasa 
var inte särskilt populär bland smålänningarna som tyckte 
att de beskattades hårt och orättvist. Reformationen var inte 
heller önskad – man ville fortsätta vara katoliker. Flera bonde

uppror följde, men slogs ned och straffet för smålänning
arna var deportering  av 5000 män till Finland för 

att ingå i Gustav Wasas armé. 

VÄTTERHEM TOG ÖVER 1999 
Tillbaka till nutid och vi tar oss ut på prome
nad från Öxnegården och in bland husen på 
Öxnehaga.  
    – Du ser de gamla träden som finns naturligt 

bland husen. Det skapar gröna lungor. Det ger 
också karaktären av villabebyggelse. Se här hur 

naturstråket löper som en grön ådra genom Öxne
haga hela vägen ner till Vättern, visar Christer när vi står 

precis vid centrum och blickar ner mot de nya fastigheterna 
Vätterhöjden.  
 De första hyresgästerna flyttade in på Öxnehaga 1971. 
Centrumdelen invigdes 1976.  
 – Byggnadstekniken hade sina brister och lägenheterna 
totalrenoverades redan under 1980talet. 1999 köper Vätter
hem Öxnehagahem och tar över förvaltningen. 



27V I  I  V Ä T T E R H E M     # 5  2 0 2 2



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



29V I  I  V Ä T T E R H E M     # 5  2 0 2 2

LIVFULLT ÅRET OM 
Bondberget som naturreservat bildades 1974 i direkt anslut
ning till bostadsområdet.  
 – Här finns variationen av vackra hagmarker, urskog och 
ädellövskog. En enorm tillgång för alla Öxnehagabor och för 
den delen alla Jönköpingsbor, säger Christer och fortsätter:  
 – Bondberget är en så kallad horst som bildades samtidigt 
som Vättern när jordskorpan förändrades.  
 Öxnegården är en naturlig utgångspunkt för dig som 
besöker Bondberget idag. Härifrån utgår vandringsleder 
och stigar. Här finns naturklassrum, utegym och grillplatser. 
Reservatet är väl värt ett besök året om. 
 – På våren ljuder intensiv fågelsång och marken är full 
av vitsoppor, gulsippor och vårlök. Under sommaren är de 
öppna markerna magnifika i sin blomsterprakt. Hösten är 
sedan svårslagen när lövträden skiftar färg. Vintern är lite mer 
stillsam, om du nu inte väljer att åka lite pulka i någon av alla 
backar eller kanske skidor i Järabacken. 

GRÖN TRÅD GENOM VÄTTERHEM 
Blickar vi mot naturen på Vätterhems övriga områden är det 
lätt att förstå att det finns en »grön tråd«.  
 – På Råslätt har du Lillåns dalgång som betraktas som 
riksintresse för naturvård som regionens mest välutvecklade 

ravinsystem. Men också Lockebos böljande ängar och skogs
parken vid idrottsplatsen är härliga rekreationsområden.  
 Tar vi oss in mot city finns ju Vättern alltid närvarande.  
 – Vätterstranden är verkligen helt unik men glöm inte heller 
miljöerna som Rocksjöns naturreservat erbjuder – verkligen 
mitt i city även det. Ta en promenad på spängerna och upplev 
känslan av vildmark med växter, insekter,  fåglar, utter och 
bäver. Fast du bara är några hundra meter från stadens puls.  
 På Österängen är ju Bondberget också närvarande.  
 – Men också Skrämmebäcken som du kan följa från fågel
dammarna på Österängen och bara har några kilometer ner 
till Vättern och Roseunlundsbankarna.  
 Även på Strandängen är naturen naturligt en väsentlig del 
av bebyggelsen.  
 – Precis som på våra andra områden växer Strandängen 
fram ur en befintligt vacker natur med mycket gamla träd. 
Se till exempel vilket fantastiskt liv det blir runt det blivande 
Strandängstorget med den gamla ekskogen ner mot Vättern. 
Jag är glad för att de gröna inslagen är tydliga i både gamla 
som nya Vätterhemsområden, säger Christer samtidigt som 
vi är tillbaka vid den där stenen under eken på Bondberget. 
Vättern skymtar med sitt alltid lika oförutsägbara uttryck 
långt där nere. 
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OMRÅDESNYTT
områdesnytt ÖSTERÄNGEN

CITY

a

Österängen

City
MATH

S CARLGREN FÖRVALTNINGSCHEF

MICHAELA KRANTZ FÖRVALTARE

Hösten är här och naturen skiftar i alla färger.  
 På City är det fullt upp med olika underhålls och renoveringsprojekt.  
 Vi utför nu fönster, stam och köksrenoveringar på Liljeholmen. I den 
andra änden av stan renoverar vi fasader och tak. På kvarteret Jeriko 
genomför vi förändringar i utemiljön. Vi kommer bland annat placera ut 
sju stora odlingslådor. 
 Där kan du nu anmäla ditt intresse för att odla. Anmälan görs till om 
rådeskontoret och det är först till kvarn som gäller.

Vi har under försommaren avslutat fasadrenoveringen på Nygatan/
Klostergatan och för er som inte haft förmånen att se huset i verkligheten 
kommer en bild här. 

I takt med de stigande elpriserna i Sverige vill vi skicka med 
några smarta tips om hur du som hyresgäst kan påverka din 
elförbrukning. 
 Ställ in rätt temperatur i kyl och frys – ha inte onödigt kallt i 
kyl och frys. +4°C i kylen och 18°C i frysen. 
 Frosta av frysen – isen ökar energianvändningen. Rengör 
även med jämna mellanrum bakom kyl och frys så att kon
densorn hålls fri från damm.  
 Släck belysningen i de rum du inte vistas i och investera i 
lågenergilampor som drar mindre ström. 
 Undvik viloläge – stäng av apparaterna helt när du inte 
använder dem.  
 Vattenkokaren är ofta mer energisnål än spisen, koka 
därför hellre upp vattnet i vattenkokaren. Väljer du att koka 
vatten på spisen, kom ihåg locket så kokar det fortare. 

Fina fasadprojekt  
och nya odlingslådor
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Hösten på Österängen

Nu välkomnar vi hösten och de fina färgskiftningarna och den 
friska luften utomhus. På Österängen fortsätter skötselarbetet 
både invändigt och utvändigt. Stort fokus ligger på plantering 
av växter, träd och vårlök under höstmånaderna så att plan
torna kan etablera sig och växa sig starka med hjälp av neder
börden. Under oktober månad kommer vi plocka bort allén 
med almarna utanför Banérvägen 12 då de tyvärr drabbats av 
almsjukan. Vi ersätter och planterar fyra nya prydnadskörs
bärsträd som under våren slår ut sitt blomstrande paraply.  
 Vi ser även över vår parkbelysning där vi byter ut ljuskällor 
och energieffektiviserar – just för att du ska känna dig trygg 
och för att minska energisvinnet.

Bli en energisparare
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ÖXNEHAGARÅSLÄTT

a

ÖxnehagaRåslätt

CA
LLE

 JONSSON BITR. FÖRVALTNINGSCHEF
EVA BLOMQUIST FÖRVALTARE

… med hög luft och vackra färger i kulisserna för vår vättervy. 
 Vi tänder den belysning vi har, den är viktig för trygghetskänslan.  
 Har vi missat att någon är ur funktion vill vi att du hör av dig till oss 
036-19 94 75 eller oxnehaga@vatterhem.se eller Mina sidor.  
 Är det på kommunens mark ringer du 036-10 50 00 eller använder 
appen Trivs i JKPG (i den ser du vems marken är). Ljuset gör skillnad.

Hösten har som alltid inneburit inflyttning av nya studenter 
på Råslätt. Den här hösten betydligt fler än de senaste åren då 
pandemin har påverkat. Det känns bra att få hälsa studenter 
tillbaka igen på allvar.  
 De har fullt upp med sina insparksaktiviteter. Visst är det 
härligt med studenter överallt i stan med färgglada overaller?  
 På studentområdet håller vi på att återställa vår utemiljö 
efter genomförd fasadrenovering. Vi har bland annat rivit de 
gamla cykelbodarna i trä och ersatt dessa med nya cykelför
råd med sedumtak samt belysning. 
 Vi har även satt upp en stolpe med strålkastare som lyser 
upp stora gräsmattan mitt på gården. Känns tryggt att ha den 
där för att lysa upp en annars mörk yta. 
 Återställning av gräsmattor och en del planteringar har 
också gjorts, men allt är inte klart ännu. 
 I övrigt har vi under våren flyttat studenter som bodde på 
Kärrhöksgatan 80–82 så vi kunde avveckla dessa trapphus 
med studentrum/lägenheter. Dessa ska bli vanliga lägenheter 
med renoverade kök i ny stil.  
 Under hösten ska detta skickas ut på anbud, bygglov ska 
sökas med mera sedan körs detta projekt i gång på Kärrhöks
gatan 80 som är första etappen. 
 Hoppas ni hade härliga upplevelser på Råslättsdagen– även 
den så viktig och rolig att få genomföra igen efter inställda 
pandemiår.  
 Hoppas ni alla har en fin höst med sprakande höstfärger på 
alla våra träd på Råslätt.

RÅSLÄTTSDAGEN 
– viktig och rolig 

Hösten är här …

Höstlov och budgettider

Under sommarlovets sista vecka inträffade en skjutning på Öxnehaga. I 
samband med detta anordnades vandringar under kvällar och nätter för 
att finnas där och skapa trygghet. Tack alla som engagerat sig och visat att 
vi är starka tillsammans. När vi syns gör vi skillnad!

Första veckan i november är det höstlov. Då sker det många roliga akti
viteter på Öxnehaga. Kom ut och prata trygghet med oss, gå spökrundan 
eller kom till Elmia på hästfest. 
 Hösten är också budgettider. Vi planerar för underhåll och investeringar 
på Öxnehaga. Förutom att fortsätta med våra fönster, tak och ventila
tionsbyten har vi med trygghetshöjande åtgärder såsom mer belysning och 
byte av låssystem.

BRAND PÅ TRYGGHETSBOENDE  
I september skedde en brand på trygghetsboendet Union. Även här 
gjordes snabba och fina insatser tillsammans med Trygghetsvärd 
Annika och Räddningstjänsten och alla hade någonstans att bo 
tillfälligt redan vid lunchtid dagen efter. Orsaken var en olyckshän
delse och vi är tacksamma för att inte fler personer skadades.

Vandringar under kvällar och nätter
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Efter den populära och slutsålda försäljningen av bostadsrätter på Vätterhöjden 
erbjuds nu en ny chans att äga din bostad på Öxnehaga. I ett naturskönt och högt 
läge på Öxnehaga genomför nu Vätterhem sitt andra bostadsrättsprojekt Slåtter

tiden. Totalt 108 lägenheter varav 54 är bostadsrätter med inflyttning våren 2025. 

Rymliga lägenheter i storlek 1 rok , 2 rok, 3 rok samt 4 rok. 

Är du intresserad rekommenderar vid dig att ställa dig i  
Vätterhems bostadskö = förtur till försäljningen. 

Ny möjlighet 
att köpa bostadsrätt 

på Öxnehaga!

Försäljningen som  
Svensk Fastighetsförmedling  

ansvarar för inleds efter årsskiftet  
2022/2023, men du kan redan nu  

anmäla ditt intresse på 
svenskfast.se/ 

nyproduktionsprojekt/ 
jonkoping
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