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Vilket år 2022!

O
ch vilket jubileums
firande det har blivit. 
Det smygstartade med 
biljettutlottningar till 
 teaterföreställningar 

i februari och mars för att sedan 
fortsätta med öppet hus på självaste 
födelsedagen i april. I maj var det dags 
för cirkusföreställning med drygt 3 000 
hyresgäster som besökte någon av de 
tre föreställningarna. Juni och utökad 
Öxnehagadag. Sommar med Boende
KRAFT. Augusti, utomhusbio på varma 
sommarkvällar samt Österängsdag. 
September, Råslätts och Citydag samt 
HVpremiärmatch med Vätterhem som 
matchvärd och er hyresgäster på läk
tarna. I oktober blev det andhämtning 
innan trygghetsvandringar samt Elmia 
Horse Show och familjeshowen i bör
jan av november, en av årets överrask
ningar som drog hela 1 300 hyresgäster 
till själva showen och sedan erbjöd 
möjlighet att rida för närmare 300 av 
er som besökte showen. Nu närmar sig 
årets slut och det är i skrivandets stund 
julmarknaderna som återstår av fest
ligheterna. Det finns risk efter allt detta 
härliga firande att en viss abstinens 
kan infinna sig nästa år, men vi håller 
på för fullt med att  utvärdera vilka 
aktiviteter som varit mest uppskattade 
för att sedan avgöra vad vi tar med oss 
till nästa års planering. Och skulle du, 
som jag känna av abstinensen, så finns 
vår härliga almanacka med underbara 
bilder från jubileumsfirandet. Du har 
väl hämtat ditt exemplar på ditt förvalt
ningskontor.

TEKNISKA NYHETER 
Men även om jubileumsåret fick en 
mycket framträdande roll så har 
långsiktighetsåret inte på något sätt 
hamnat i skuggan, snarare tvärtom. 

Vi har under året genomfört upp
handlingen av bredband och tv för er 
hyresgäster, ett stort arbete som görs 
sådär vart tionde år, men nu var det 
dags. Ser fram emot att berätta mer om 
detta i nästa tidningsnummer, när alla 
detaljer är på plats. Vidare i långsiktig
hetens tecken arbetar vi för att byta ut 
Vätterhems fastighetssystem, det också 
ett enormt arbete men där resultatet 
förväntas ge er hyresgäster en bättre 
felanmälansfunktion, fler möjligheter 
i hyresgästportalen Mina Sidor m m. 
Upphandlingen är igång och detta 
förväntas bli klart under nästa höst så 
vi får anledning att återkomma längre 
fram med all ny funktionalitet som 
detta kommer innebära för er. I långsik
tighetens tecken har vi också under året 
fortsatt att renovera och underhålla 
våra fastigheter i oförminskad takt, en 

självklarhet när Råslätt och Öxnehaga 
fyller 50 år samt Österängen som fyller 
70 år i december. Det är stora belopp vi 
investerar i underhåll och renoveringar, 
närmare 300 miljoner kronor årligen, 
men det är en förutsättning för att våra 
hus och lägenheter ska vara uppdatera
de, funktionella och komfortabla även 
under de kommande 50 åren.

VI ANTAR UTMANINGEN 
Så vad följer efter långsiktighetens år? 
Några av nästa års utmaningar handlar 
definitivt om byggkostnader, vilket 
gäller också renoveringarna, räntekost
nader och inte minst energikostnader
na. Det blir med andra ord nödvändigt 
med ett mycket större kostnadsfokus 
än hittills och därmed mycket större 
krav på våra interna processer och 
vår effektivitet. Därav ska nästa år 
vara verksamhetens år, året när vi blir 
något inåtvända och fokuserar på våra 
interna processer. Ingen lätt utmaning, 
det kan jag lova, men helt nödvändigt 
för att skapa en ny plattform för vår 
verksamhet utifrån de nya förutsätt
ningarna. Innan vi djupdyker i allt det 
som ska ske nästa år vill jag och mina 
kollegor passa på att tacka dig för att 
du har firat vårt jubileum tillsammans 
med oss. Tack för ännu ett år som vi 
fått ha er som hyresgäster och för dom 
fina omdömena i hyresgästenkäten. 
Önskar er en riktigt god jul, för de av er 
som firar det, eller en skön ledighet för 
er andra och önskar er alla ett riktigt 
gott avslut på året. Jag och alla mina 
kollegor på Vätterhem ser mycket fram 
emot ett nytt år tillsammans med er. 
  
God Jul och Gott Nytt År  
önskar vi alla på Vätterhem!

Raymond Paska, vd

LEDARE
»Vi investerar närmare 300 miljoner kronor  
årligen i underhåll och renoveringar …«

Året inleddes under devisen långsiktighetens år, eftersom föregående 
år har präglats av väldigt många förändringar, men långsiktigheten har 
under året definitivt fått konkurrens av jubileumsfirandet. 
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Butiken där social hållbarhet  
och miljö går hand i hand …

DeLa
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Det är en gråkall onsdagseftermiddag med lätt regn, sådär på gränsen till snö, i luften. 
 I DeLa-butiken på Österängen råder febril aktivitet. Det strålar av mänsklig värme. En strid ström av kunder 
rör sig bland hyllor med äpplen, dricka, mjölk och bröd.  
 – Vi samlar ihop livsmedelsbutikernas varor med kort datum och säljer dem här med minst 20 procents pris-
sänkning. Är du dessutom medlem så är det halva priset mot det som står på skylten. De här äpplena som du och 
jag köper för 10 kr kilot köper alltså medlemmarna för 5 kronor, säger Gunnar Dahlqvist på Hela Människan som 
står bakom DeLa-butiken.

Vem som helst kan alltså hand
la i butiken till de reducerade 
priserna. Medlemmarna – 
som är ungefär 300 till anta

let – inkomstprövas en gång i halvåret.  
 – Arbetslösa, människor med försörj
ningsstöd, tillfälligt uppehållstillstånd 
och pensionärer utgör huvuddelen av 
medlemmarna. Vi kan på så sätt ge 
stöd där det behövs som mest. Vissa 
behöver få en gratis matkasse, vissa kan 
betala lite, vissa kan betala lite mer. Vi 
får hela spannet med DeLabutiken. 
Det har verkligen utvecklat vårt sätt att 
hjälpa utsatta människor i Jönköping, 
be  skriver Gunnar Dahlqvist. 

SORTIMENTET VARIERAR HELA TIDEN 
Varorna på hyllorna kommer från 
butiker och grossister.  

– Vi har avtal med alla de stora livs
medelskedjorna: Lidl, Coop, Willys och 
Icahandlare. Liksom grossister som 
Axfood, Dagab, Mårdskog & Lindqvist 
och Snabbgross. Vi har också ett pack
företag med bas i Habo – smartbox.se 
– där varor som de får över skänks till 
oss. Mycket av just dessa produkter är 
sortiment som håller på att säljas in på 
marknaden. Alltså som inte ens kommit 
ut i vanliga butiker. Vi blir på så sätt 
först med vissa nya produkter, berättar 
Gunnar Dahlqvist.  
 Med egna lastbilar hämtas produk
terna i affärerna på förmiddagarna, 
hanteras och packas upp i butiken som 
sedan öppnar efter lunch.  
 – Då har vi nummerlappar som vi 
slumpar ut. Den som har nummer ett 
får börja handla och så löper det på. 

»Vissa behöver få en 
gratis matkasse, vissa 
kan betala lite, vissa 
kan betala lite mer.«

Vissa av produkterna 
i hyllorna är testpro-
dukter som inte ens har 
kommit ut i »riktiga« 
butiker ännu.
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Fakta Hela Människan

Hela Människan Jönköping har med de 
olika kyrkosamfunden som huvudman 
sedan 1971 hjälpt människor i utsatta 
situationer, inledningsvis med prioritet 
på drogmissbruk, men från slutet av 
90-talet en allmän utsatthet.

Arbetet leds av en styrelse som 
till sin hjälp har 16 anställda med 
olika utbildningar och cirka 80 aktivt 
återkommande volontärer. Stora 
delar av verksamheten sker i nära 
samarbete med Jönköpings kommun 
i form av socialnämnd och överför-
myndarnämnd. Även näringslivet och 
andra idéburna organisationer bidrar 
ekonomiskt.

Ge en julgåva till Hela Människan och 
bidra till deras verksamhet. 

Swish: 123 427 75 62

Genom att slumpa ut nummerlapparna 
vill vi undvika att det bildas köer långt 
innan öppning, berättar Gunnar.  
 Sortimentet är hela tiden flexibelt – 
det varierar med vad butikerna får över.  
 – Vi vet inte vad vi får – det är det 
som är spännande. Ena dagen är det tre 
backar mjölk. Nästa bara en back. 

REDO ATT FLYTTA IN I NY LOKAL 
Butiken sysselsätter tre och en halv 
tjänst. Dessutom lägger Gunnar mycket 
tid i verksamheten. Till det har vi 
omkring 10 volontärer som hjälper till 
också. Samt även arbetsträning för en 
handfull personer. Så någonstans 20–25 
personer i veckan totalt.  
 Idén till butiken fick Gunnar efter en 
förlaga som Stockholms stadsmission 
startade upp 2016.  
 – Ett år senare var vi i gång i Jön
köping. Det mänskliga behovet var 
högst prioriterat. När vi sedan bara 
efter något år tilldelades Länsstyrelsens 
klimatpris förstod vi – ja, just det, vi 
gör en insats för miljön också genom 
att minska matsvinnet.  

Utvecklingen av konceptet har förfinats 
hela tiden.  
 – Under pandemin ökade intresset 
och nu under hösten har vi haft en 
kraftig ökning igen. Ungefär 30 procent 
fler kunder än samma period förra året, 
berättar Gunnar.  
 Nu är butiken dessutom redo att ta 
nästa steg:  
 – Vi har vuxit ur lokalerna och direkt 
på nyåret den 4 januari öppnar vi på 
Österängsvägen 3 istället (mitt emot 
Circle Kmacken). Fräscha, ljusa, fina 
lokaler med större butiksyta. Dessut
om kommer vi ha plats för en kafédel, 
effektivare kassalinjer och en liten butik 
för kläder och interiör – ingen second
handbutik i den bemärkelsen utan 
endast för medlemmar, berättar Gunnar 
och poängterar:  
 – Vi kommer vara noga med att 
behålla känslan av lanthandel som vi 
haft här. Du vet trähyllor och mysig 
butiksmiljö där folk möts och pratar 
med varandra. Det här är inget snabb
köp man bara rusar igenom.

»Vi samlar ihop livsmedelsbutikernas varor 
med kort datum och säljer dem här med minst 
20 procents prissänkning. Är du dessutom 
medlem så är det halva priset mot det som  
står på skylten.«

Utbudet är varierat och beroende av vad butikerna skänker och får över. Den nya lokalen på Österängsvägen 3 är stor och ljus. Öppnar 4 januari.
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LOKALNYTT

Full fart i tomteverkstan 
i Huskvarna stadshus

Det går i en otrolig fart. Lådan viks ihop och längs det långa plockbandet fylls 
den med alltifrån tvål och toalettpapper till ris, pasta, kex, tandkräm och sist 
men inte minst godis.  
 Sedan september har gamla biblioteket i Huskvarna stadshus fungerat som 
plockcentral för Sam-Hjälps mat- och hygienpaket.  
 – Vi är så tacksamma att vi får låna lokalen. Lådorna vi packar idag är jul-
förnödenheter till tre byar i Rumänien med ungefär 150 familjer i varje by,  
 berättar Jörgen Ruther, verksamhetsledare på Sam-Hjälp biståndscenter. 

Totalt är det omkring 100 pallar med 
mat som fördelats ut i ungefär 3 900 
matpaket under hösten.  
 – En del av maten har vi fått som 
gåva. En del köper vi in till väldigt 
förmånliga priser. Totalt värde på de 
färdiga paketen är omkring 650–850 
kronor, berättar Jörgen.  
 Finansieringen sker med hjälp av att 
du och jag köper gåvobevis och ger bort 
i julklapp.  
 – För 250 kronor skänker du ett 
sådant här välfyllt paket till en garante
rat väldigt tacksam familj.  
 Dagens packstyrka börjar en efter en 
komma till lokalen.  
 – Idag är det delar av min och min 
frus bekantskapskrets som ställer upp. 
Totalt har vi haft omkring 15 olika 
packgrupper för matpaketen. Samtliga 
är volontärer som ställer upp ideellt. 

42 LASTBILAR REDAN I ÅR  
Efter att Jörgen instruerat kort om 
lämpligt packupplägg drar det igång. 
Och det går undan.  
 I samma takt som färdiga matpaket 

»Jag skrek ›jaaaaaa‹ rakt ut när  
Patrik Melin på Vätterhem ringde.«

staplas på pall i slutet av linjen hörs det 
ljudliga skratt.  
 – Det känns såklart bra att hjälpa till. 
Och vi har väldigt roligt under tiden vi 
packar, intygar Berit Svensson, Carina 
Wingård och Sigrun Holmberg som 
tagit plats vid plockstationen för godis.  
 Totalt under 2022 har inte mindre 
än 42 fullastade långtradare lämnat 
Jönköping med olika förnödenheter. 
Ungefär hälften av dem har gått till 
Ukraina.  
 – Det är viktigt att tänka på att beho
vet är stort både i Ukraina och andra 
delar av Europa, säger Jörgen.  
 Hur är känslan när du får vinka av 
ännu en lastbil?  
 – Senast i veckan gick det iväg 850 
sådana här matpaket till Serbien. Vi 
fyllde dessutom upp lastbilen med klä
der. Det känns såklart väldigt, väldigt 
bra, beskriver Jörgen. 

INTENSIV LOKALJAKT  
Sylt, makaroner, knäckebröd, handgel 
plockas vant ner i lådorna.  
 – Sedan skickar vi med 10 olika 

fröpåsar också. Minst en är blommor 
och resten grönsaker. Känns fint med 
någon lite mer långsiktig gåva i lådorna 
också, konstaterar Jörgen.  
 Med Ukrainakrisen har packningen 
av den här typen av paket varit aktuell 
under hela året.  
 – Så jag visste tydligt att vi skulle 
packa mer än någonsin. Men någon
stans där runt sommaren hade vi ingen 
lokal, bara växande lager av pallar med 
mat och förnödenheter.  
 Då hörde Vätterhem av sig.  
 – Jag skrek »jaaa« rakt ut när Patrik 
Melin på Vätterhem ringde och frågade 
om vi var intresserade av den här loka
len. Vi brukar vara hänvisade till gan
ska kalla industrilokaler så det känns 
riktigt bra här med värme, bra ljus och 
utrymmen för våra volontärer att fika i 
när de behöver en paus i packningen.  
 Noterbart är att förra året användes 
samma lokal för covidvaccination. Så 
i väntan på den renovering som hela 
gamla Huskvarna stadshus står inför 
gör den verkligen nytta i mänsklighet
ens tjänst under tiden.



9V I  I  V Ä T T E R H E M     # 6  2 0 2 2

Ge bort ett gåvobevis i jul. 

Skänk 250 kronor till Sam-Hjälp  
för julgåvan 2022 – Mat och  

hygienpaket.

Enkelt direkt på  
samhjalp.se/gavoshop

Berit Svensson, Carina 

Wingård och Sigrun 

 Holmberg vid plock-

stationen för godis.

Jörgen Ruther, verksamhetsledare på Sam-Hjälp 

biståndscenter, instruerar kort om lämpligt packupplägg.
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Smarta tips för att  
brandsäkra hemmet
Varje år omkommer drygt 100 personer i Sverige 
i bränder. 17 hem brinner varje dag. Siffror som 
genom ett gott brandskydd skulle kunna sänkas 
betydligt. Här kommer några smarta tips när vi 
nu är inne i de tända ljusens tid. 
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En av de vanligaste riskkällorna till 
brand i hemmet är köket. På spisen 
kan det hända mycket och glömd spis  
är faktiskt den i särklass vanligaste 

brandorsaken i flerbostadshus. I 
mindre kök är det vanligt 

att spisen används som 
avlastningsyta 

för alltifrån 
plastbur

kar till 

tidningar och så råkar någon få igång 
en platta. En annan vanlig brandorsak 
är så kallad torrkokning, en kastrull 
med potatis glöms bort och kokar torrt, 
förkolnar och fattar eld. Brand på 
spisen är allvarligt eftersom den snabbt 
kan sprida sig upp i fläkten och flottet 
som finns där. Brand i en kastrull på 
spisen släcker du bäst genom att lägga 
kastrullocket på och kväva elden. 

TÄND – OCH SLÄCK!  
När vi så här års går in i den mörkare 
årstiden märks en viss ökning bland  

bränder orsakade av levande ljus. 
Runt adventssöndagarna är det 

vanligt med larm vid lunch
tid. Ljusstaken har tänts vid 

frukost, glömts bort och så har 
det brunnit ner och spridit sig.  

 Rådet är att se till att ljushållarna ska 
kännas så säkra att du kan lämna dem, 
även om du såklart aldrig gör det. Om 
du sedan har husdjur ska du vara extra 

uppmärksam på levande ljus. 
Kat ten kan enkelt välta ett 

ljus. Eller hun den som är 
sugen på något som står 
kvar på spisen, hoppar 

upp och råkar komma åt 
ett vred. 

ÖVA!  
I skolan och på arbets

platserna övar vi ofta 
på brand. Men hur 
ofta har du gjort 
det i hemmet? Pra
ta med hela famil

jen hur ni skulle ta 
er ut vid brand. Det 
är bättre att göra det 
i lugn och ro, än att 

försöka komma på hur ni ska göra när 
larmet går mitt i natten. 

BRANDVARNARE, BRANDFILT, PULVERSLÄCKARE ...  
Om det trots dina försök att elimine
ra riskerna skulle uppstå brand finns 
det några viktiga saker att tänka på. 
Grunden för ett gott brandskydd är att 
du ska bli väckt och varnad snabbt. 
Du vaknar inte, utan tvärtom sövs, av 
röken så en brandvarnare är ett måste.  

Som generellt råd ska du ha en brand
varnare per 60 kvadratmeter. Testa 
bat teriet i brandvarnarna ofta.  
 Skaffa en brandfilt. Den är enkel och 
effektiv. Alla bränder är från början 
små. Blir du larmad och väckt i tid kan 
du använda en brandfilt för att släcka 
branden i ett tidigt skede. Placera den i 
anslutning till riskkällorna, t ex i köket. 
Köp gärna flera och sprid ut i hemmet.  
 Köp en brandsläckare. Minst 6 kg, 
branschen rekommenderar minst   effekt
klass 47. Välj pulversläckare då det är 
mer effektivt och förlåtande än skum. 
Placera släckaren vid utgången till 
lägenheten. Tänk på att återfylla eller 
byta ut släckaren minst vart tionde år.  
 Skaffa spisvakt. Det är lätt att glöm
ma en spisplatta påslagen om till exem
pel telefonen ringer eller någon knack ar 
på dörren. Gå aldrig från köket om 
något kokar på spisen. En spisvakt är 
en teknisk anordning som övervakar 
spisen och vid risk för brand antingen 
ska påkalla en åtgärd från omgivningen 
eller bryta elförsörjningen till spisen 
innan en brand har hunnit uppstå.
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»Långt nere i djupet bland stenar och tång…  
… ligger en gammal och använd kalsong.«

Så börjar Öxnehagabon Erica Hindborgs barnbok Havets Kalsonger 
som hon har skrivit tillsammans med sin syster Camilla.  
 – Det är en rolig bok på rim med fantastiska illustrationer av Agnes 
Asplund. Ämnet nedskräpning är tänkt att vara en tankeställare utan 
att för den skull bli allvarstyngt, berättar hon. 

Havets kalsonger handlar om Sjöborren 
Biggan som är arg! Arg över allt skräp 
som de där uppe ovanför vattenytan 
slänger omkring sig. Det är så mycket 
skräp i havet att hon måste bo i en 
stinkande kalsong. En dag får Biggan 
nog och ger sig av för att hitta sig ett 
nytt hem.  
 – Materialet till boken har faktiskt 
legat i en datormapp i över 10 år. Det 
kom till när min syster gick en skrivar
kurs för barnlitteratur och fick en upp
gift att skriva en text som skulle börja 
med meningen »Långt nere i djupet 
bland stenar och tång…«. Jag bodde 
vid den här tiden tillfälligt hemma hos 
min syster och vi skojade om uppgiften 
och jag lade till »ligger en gammal och 
använd kalsong«. Sedan var vi liksom 
igång, skrattar Erica. 

FINNS PÅ ÖVER 140 BIBLIOTEK  
Vad var det som gjorde att ni valde att 
ta den från datormappen till utgivning?  
 – Vi har tänkt på det så många gånger 
och nu blev det lämpligt med jobb och 
sånt. Vi har gett ut den på ett så kallat 
hybridförlag där vi delar på risk och 
vinst med förlaget. Så det är ju såklart 
en chansning, men glädjande nog går 
det över förväntan. Andra upplagan är 
på gång att tryckas nu, boken finns på 
över 140 bibliotek och har tagits emot 
så väl.  

    Redan nu är syskonen på gång med 
nya projekt.  
 – Vi har en uppföljare på gång. Också 
det en barnbok. Och miljötemat finns 
i den också. Sedan har vi lite tankar på 
»Havets Kalsonger och andra sånger« 
också, d v s att vi ska skriva vidare om 
livet under vattenytan. Kanske kan bli 
en triologi till och med, säger Erica. 

SATSAR PÅ EGET 
Idéer saknas alltså inte. Hon beskriver 
en uppväxt i en kreativ familj med 
mycket högläsning som en viktig del för 
att hon och Camilla nu tagit steget och 
blivit barnboksförfattare. Yrkesbanan 
inom miljö och naturvård är en annan 
bidragande komponent.  

– Även om det faktiskt är en tillfällighet 
att det blev nedskräpning som tema för 
Havets Kalsonger. Vi hade ju liksom 
inte planerat det när vi satte igång för 
över 10 år sedan. Nu har vi valt att 
starta eget företag som förenar kultur 
och miljö. Det finns till exempel lite 
planer på webbutbildningar för barn 
inom miljövård och då med böckerna, 
kompletterat med animeringar som en 
grund. 

FANTASTISKA ILLUSTRATIONER 
Det är ju julklappstider, vem tycker du 
ska få Havets Kalsonger i paketet?  
 – Ålderspannet är väl 0–100, haha. 
Vi har fått mycket respons att den 
är rolig att läsa ihop med sina barn. 
Den ska vara rolig – och lärande – på 
samma gång. Och ska vi vara ärliga är 
det kanske framförallt inte barnen som 
behöver lära sig om nedskräpning – det 
är ju vi vuxna. Att den är skriven på 
rim bjuder in till läsning och skratt.   
 Hur har den tagits emot?  
 – Vi får höra att den är viktig och 
rolig. De fantastiska illustrationerna 
nämns också ofta. Det senare kan jag 
verkligen understryka – Agnes har lyck
ats fånga känslan under vattenytan så 
bra. Och det märks att hon till vardags 
jobbar mycket med visuella effekter i 
film – vissa uppslag känns nästan som 
att de är i rörelse. Så fint, säger Erica.

»Och ska vi vara  
ärliga är det kanske 
framförallt inte  
barnen som behöver 
lära sig om ned- 
skräpning – det är  
ju vi vuxna.«

ERICAS BARNBOKSDEBUT 
GÖR SUCCÉ
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HUR GÖR MAN BÄSTA FYNDEN?  
– Leta kontinuerligt. Utbudet är ju hela tiden varieran

de. Jag försöker göra det till en liten motionsrunda 
att gå bort och kolla om jag kan hitta något sam

tidigt som jag får en promenad. Du får faktiskt 
oftast lägga undan något om du hittar större 

grejer och behöver komma tillbaka och 
hämta med bil eller liknande.

VILKA JULKLAPPAR HITTAR MAN BÄST 
I SECONDHANDUTBUDET?  

– Tavlor och böcker. Men ett till hett 
tips; hitta en cool udda mugg på en 

secondhand, köp ett finare te och slå 
in!

VILKA ÄR DINA TRE FAVORITBUTIKER  
FÖR SECONDHAND I JÖNKÖPING?  

– För möbler, Erikshjälpen vid Råslätt. För kläder, 
Myrorna vid Ica Maxi. För syattiraljer och stickning 

SamHjälp Österängen. Det är faktiskt lite 
hemskt att behöva dela med sig av sina 
hemliga secondhand guldkorn, haha. 

DITT BÄSTA OCH DITT SÄMSTA SECONDHANDKÖP?  
– Bästa: Skinnjackor, originalpris 2 000–4 000 
kr som jag fyndat för cirka 200 kr. 
 Sämsta; Pussel. Kanske lite godtroget att tro 
att alla bitar skulle vara kvar.

– Shoppa secondhandsmart!
Hållbar jul

Prissmart, cirkulärt och hållbart. Hitta jul-
klapparna i secondhandhyllorna i år.  
             Alicia Söderberg på Vätterhem  
                        är en riktigt rutinerad Second- 
                        hand-fyndare och vi bad henne  
               om hennes bästa tips. 

NÅGRA SECONDHANDBUTIKER I JKPG:  På Öxnehaga hittar du t ex Kläd
bytet som delar lokal med Fritidsbanken. Där kan du med guidning av 

rutinerade Elaine Blom och Monica Jonsson hitta alltifrån fina vinter-
overaller och skor till barnen till snygga festkläder. Ner för backen 

mot Österängen hittar du sedan Erikshjälpen med både möbler 
och kläder att lägga under granen. På Råslätt finns Bytingen på 

Kärrhöksgatan 10 och på vägen mellan Ljungarum och Råslätt 
finns ytterligare en Erikshjälpen. På Ekhagen finns också 

SamHjälp Second hand samt Ge för livet. Tar du dig till 
Jönköpings centrum finns bland annat Myrorna och Röda 

Korsets butiker samt flera mindre aktörer att hålla koll 
på. Missa inte lite julshopping i Stallqvarn som ligger i 

Dunkehallaåns ravin (sväng upp vid  
Circle K-macken.)

»Det är faktiskt lite hemskt  
att behöva dela med sig av sina  
hemliga secondhand  
guldkorn, haha.« 
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     Second
 hand smart!

h å l l b a r  j u l  –  s h o p p a  s e c o n d h a n d s m a r t

hållbar jul – shoppa secondhandsmart

Shoppa
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JULGRAN. Lämna granen till närmsta sortergård och behållaren för  trädgårdsavfall. 
(Plastjulgran sorteras som restavfall.)  
 
JULKLAPPSPAPPER. Presentpapper och wellpapp sorteras som pappers förpackningar 
(inte i tidningsinsamlingen). Presentsnören, tejp och etiketter slänger du i vanliga 
soppåsen för restavfall.

LJUSSLINGOR OCH LAMPOR. Smålampor från luciakransen och övriga glödlampor kan 
lämnas i insamlingsbehållare i miljöhusen. Annars kan du lämna dem tillsammans 
med julgransljus, ljusslingor och elljusstakar på sortergården som elavfall. 

VÄRMELJUS OCH MARSCHALLER. Sorteras i behållaren för metall. Tänk på att lossa 
vekeshållaren i värme ljuset så att stål och aluminium kan återvinnas var för sig. 

BATTERIER. Lämna vid ditt miljöhus eller till närmaste sortergård. 

FÖRPACKNINGAR. Sortera som vanligt efter materialslag i miljöhuset. 

MATRESTER. För mycket kvar av någon julmat? Frys in det till senare tillfälle,  
skapa nya rätter och minska matsvinnet. Har något blivit dåligt, sortera  
det som matavfall i papperspåse. 

»Det är faktiskt lite hemskt  
att behöva dela med sig av sina  
hemliga secondhand  
guldkorn, haha.« 

SORTERA julen RÄTT! 

»Lämna granen  
till närmsta  
sortergård!«
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Det har varit intensiva måna
der sedan de första 
resultaten från Hyres

gästenkäten presenterades 
för Vätterhem:  
 – Över 4 500 hyresgäster 
har svarat. Ni ska var och en 
ha ett stort tack. Era svar 
lägger grunden för vårt för
bättringsarbete. Vi jobbar 
nu intensivt med att få in 
förbättringsförslagen i hand
lingsplaner för 2023, säger Åsa 
Karlsson, chef förvaltning och 
teknik på Vätterhem. 

Vilka generella mönster/drag  
ser du i hyresgästenkäten 2022?  
 – Tryggheten har ökat i stort sett 
i hela beståndet och specifikt frå
gan »Personlig trygghet i området 
kvällar/nätter« har ökat i samtliga 
förvaltningsområden. Det känns 
såklart bra att något som vi jobbat 
lite extra för också syns i resul tatet.  

»Hjälp när det behövs« tappar något.  
 – Det vi ser att vi tappat lite på 
är »Hjälp när det behövs« och »Ta 
kunden på allvar«. Det kanske inte är 
så konstigt då vi under ett par år under 
pandemin inte utfört mer än akuta 
reparationer, bett hyresgäster lämna 
lägenheten när vi ska utföra reparatio
ner, inte visat lägenheter m m. 
 Nu finns dock alla möjligheter att 
ta igen det och det ska vi naturligtvis 
jobba på, säger Åsa Karlsson. 

Tack alla som svarat på hyresgästenkäten!

NI LÄGGER  
GRUNDEN FÖR HUR VI  

KAN BLI BÄTTRE!

»

«

TRE TEXTSVAR PER ENKÄT!  
Nytt för den här enkäten var att ni 
frågade samtliga hyresgäster (istället för 
hälften som det varit tidigare.) Märker 
ni någon skillnad i resultat/svarsfrek
vens?   
 – Svarsfrekvensen är ungefär den
samma som när vi skickat ut till hälften 
av hyresgästerna tidigare år. I år var  
den 61,1 % vilket motsvarar drygt   
4 500 enkätsvar. Det ger ett bra under

lag att jobba vidare med. 
I snitt har vi fått in tre 
textkommentarer per 
besvarad enkät, vilket 

betyder närmare 14 000 
textsvar där vi fått en mängd 

värdefulla synpunkter och 
idéer. Vi har även fått en mängd 

positiv feedback som gör oss glada 
och tacksamma.

FULL FART IN I 2023 
Nu under hösten har ju 
resultaten presenterats för 
personalen – hur jobbar ni 

vidare med enkäten de komman
de månaderna?  
 Under november och 
december har vi jobbat med att 
analysera resultatet och ta fram 
åtgärder som ska mynna ut i 

en handlingsplan. Den kommer 
ligga som grund för 2023 hur vi 

ska  jobba för att öka nöjdheten 
ytterligare för våra hyresgäster. 
 Under januari kommer åtgärderna 
sammanställas i handlingsplaner. 
 – I slutet av februari/början av mars 
kommer vi skicka ut information till 
alla hyresgäster där vi presenterar resul
tatet från enkäten tillsammans med vad 
vi kommer att jobba med för åtgärder 
utifrån enkätsvaren område för områ
de. Hösten 2023 gör vi en pulsmätning 
med några få frågor utifrån handlings
planen som kommer skickas ut till en 
mindre grupp av hyresgäster för att 
stämma av så att vi är på rätt spår.
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Hitta sopmonstren! Hitta sopmonstren! 

Vinn biobiljetter

Har du sett våra 
 sopmonster Flamman, 

Glas-Klara, Glasmo, 
Kompostina, Lysien, 

Metallika och Wellmer? 

Framöver kommer våra sopmonster hjäl 
pa till att göra det lätt att sortera rätt i 
miljöhusen på våra områden. Men nu 
så här i juletid har de varit lite busiga 
och spridit ut sig i tidningen. Vi behö
ver såklart hjälp med att hitta dem och 
undrar därför hur många sopmonster du 
hittar i detta nummer av tidningen (du 
ska räkna med alla monster som du ser 
här på sidan också!) 

Skicka rätt antal till: 
tavling@vatterhem.se  

senast den 6 januari så deltar du i 
utlottningen av två biobiljetter. 
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AKTUELLT
Aktuellt, notiser

Som en del av Vätterhems 80årsfiran
de bjöds hyresgäster in till Jönköping 
Horse Show. 
 Vi började dagen med inspirerande 
frukostföreläsning med Lisen Bratt 
Fredricson och Malin Andersson som 
pratade om hur hästsporten kan bidra 
till rehabilitering och integration. De 
tog även upp hur ridsporten ligger i 
framkant vad gäller jämställdhet, i 
tävlingssammanhang tävlar alla på lika 
villkor och många ledare i näringslivet 
har erfarenhet av ridsporten. 
På kvällen var sedan cirka 1 300 

Tack alla som deltog på 
vårt adventsfirande på 
Råslätt och hjälpte till 
att pynta vår gran, drack 
glögg och varm choklad 
och tände tomtebloss. 
Några av er fick säkert 
träffa tomten också!

Full fart på Jönköping Horse Show …

hyresgäster och anställda på plats för 
att se familjeshowen och efteråt blev 
det ponnyridning för de som ville. En 
mycket lyckad och givande dag där vi 
återigen fick mötas och umgås med er 
hyresgäster på ett lite annorlunda sätt. 
 – Det var härligt att se alla »Vätter
hemmare« som kom på torsdagen och 
vilken succé ridningen efteråt blev. 
Kön ringlade lång! Jag hade också flera 
fantastiska samtal med vuxna som var 
intresserade att testa och hade massor 
av frågor om hästar, säger Lisen Bratt 
Fredricson.

Vackert adventsfirande på Råslätt
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Det var riktigt vinterkalla temperaturer när Tomten 
besökte Strandängen för adventsfirande. Så kallt 
att han valde att använda skägget som skydd mot 
kylan.  
 Riktigt fin stämning blev det när kören utnyttjade 
akustiken i Ormhusets portal och spred ljuva toner.

Stämningsfullt 
på Strandängen
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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 finns almanackan 2023 på 
ditt förvaltnings kontor! Givetvis 
gratis för dig som hyresgäst. 

Hämta en  
almanacka

Hästtemat fortsatte sedan i 80årsfiran
det när det var dags för en eftermiddag 
på 4Hgården Vissmålen för familjer 
boende hos Vätterhem. Barnen fick 
rida, klappa grisar och kaniner, gå tips
promenad och fika tillsammans. 

Almanacka 2023

… och det följdes upp på Vissmålen
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HISTORISKA NEDSLAG MED EIDEFJÄLL

Framtidens stadsdelar - läge, landmärke och själ!

Framtidens stadsdelar - läge, landmärke och själ!

Vätterhem 80 år
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Framtidens stadsdelar - läge, landmärke och själ!
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– Nu tar vi stadsdelsutvecklingen från 
ABC-staden till ABCDE-staden – Arbete, 

Bostad, Centrum, Digitalisering och  Ekologi. 
Strandängen är ett bra exempel, säger 

 Christer Eidefjäll när vi nu ska ta jubileums-
serien i mål med en blick mot framtiden. 

Åker Norra Strandgatan inför mötet 
med Christer. Därborta över en för 
dagen gråkall Vättern tornar Ormhuset 
upp sig som en borg.  
 Och när jag väl svänger in på om rå
det är det också Ormhuset som hälsar 
mig välkommen, som är entrén, porten 
till Strandängen.  
 – Det är landmärket som en attraktiv 
stadsdel behöver. Prisat av kommunen 
för god arkitektur 2015, berättar Chris
ter när vi tar oss in genom portalen och 
ner mot kapellet.  
 – Områdets själ fanns här till stor 
del redan. Och det är såklart minnet av 
Ebba Ramsay som vilar över Strand
ängen. Men också att bevara gammal 
bebyggelse och gamla 
miljöer och blanda det med 
nya fastigheter.  
 Landmärke och själ finns 
där alltså. Den tredje vik
tiga komponenten för en 
attraktiv stadsdel är läget.  
 – Också här är ju Strand
ängen i högsta grad ett gott 
exempel. Närheten till stad 
och natur gör ju området 
attraktivt. 

15-MINUTERSSTADEN 
De historiska nedslagen har under året 
tagit oss från Jönköpings industriella 
framväxt, arkitektur, civilsamhällets 
betydelse, konsten och naturen.  
 – Någonstans är det ju Vätterhems 
alla erfarenheter från de 80 åren som 
kokas ihop när vi får chansen att 
utveckla Strandängen.  

 På 1950talet växte tankarna om 
ABCstaden fram: Arbete, Bostad och 
Centrum. Tre faktorer som var viktigt 
för en levande stadsdel.  
 – Idag adderar vi gärna till även D 
och E. Där D står för digitalisering och 
E för ekologi. Jag hade gärna lagt till ett 
extra C för Civilsamhällets betydelse 
också, säger Christer.  

Vi kommer in på parallellen till 
15minutersstaden, myntat av Anne 
Hidalgo, borgmästaren i Paris.  
 – ABC ska rymmas inom en 15 
minuters färd med cykel. Där är ju 
Strandängen verkligen en förebild. Med 
utvecklingen av centrummiljön, livs
medelsbutik och den nya skolan med 
idrottshall blir det nära till så mycket. 
Och så når du Jönköping centrum 
under kvarten med cykel på fina cykel
banor dessutom. 

STADSGATAN HELA VÄGEN FRÅN RÅSLÄTT 
Strandängen är unikt med att stads
delen håller på att utformas just i detta 
nu. Vad ser du som viktigt för utveck

lingen av Vätterhems 
övriga områden?  
 – Mycket handlar 
om att knyta samman 
stadsdelar. Kroka 
i och koppla ihop. 
Råslätt har ju spän
nande exempel på det 
inom några år nu med 
nybyggnationen som är 
aktuell vid infarten till 
centrum. Den är bara 
en del av ett mycket 

större sammanhang som handlar om att 
knyta ihop Råslätt med framväxten av 
södra Munksjön. Alltså att det i princip 
ska bli en stadsgata hela vägen in till 
centrum från Råslätt. Det finns flera 
andra exempel från övriga områden där 
just den här ambitionen att anknyta till 
grannområdena är viktigt för att skapa 
en helhet. 
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»Du når Jönköping centrum 
under kvarten med cykel på 
fina cykelbanor.«
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HÅLLBARHET DEFINIERAR STRANDÄNGEN 
Blandstadens boendeformer med 
hyresrätter, bostadsrätter, radhus och 
intilliggande egnahemsbebyggelse är 
också ytterst aktuell på Strandängen.  
 – Kombinera det med naturen i söder 
och norr, Vättern och inte minst eksko
gen som möter centrumanläggningens 
torg och trädringens känsla av magisk 
plats. Det finns också mycket stigar och 
cykelbanor längst sjön som uppmunt
rar till utelek och spontanidrott i olika 
former. 
 Det har på senare år diskuterats 
mycket om vad som egentligen är god 
arkitektur. Vad kommer definiera 
Strandängens arkitektoniska inrikt
ning?  
 – Ofta landar resonemangen i att 
det är viktigt med materialvalen på 
byggnader för att skapa sammanhäng

ande stadsdelar. Sten och trä dominerar 
i de nya fastigheterna som knyter ihop 
området med de byggnader som redan 
finns där. Det har hela tiden funnits en 
helhetskänsla – att byggnaderna gärna 
får vara utmärkande och sticka ut 
men tillsammans ska det ändå vara en 
 helhet. Där spelar materialen en viktig 
roll. Det är inte byggt i kontrast utan 
ihop. 
 Vad tror du att våra efterträdare 
kommer att skriva i artikeln om den här 
tidsepoken om de sitter här, låt säga till 
Vätterhems 150 årsjubileum, om 70  
år … 
 – Hållbarhet i stadsdelsplaneringen 
är central för tidsepoken när Strand
ängen växer fram. Det är tydligt just nu 
att miljö i kombination med ekonomisk 
och social hållbarhet lägger grunden för 
samhällsbyggandet.
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Grön växtvägg på Liljeholmen

Nu under december har monteringen av en frodig växtvägg på fasaden vid 
Lillgatan 49 inletts.  
 – I den förtätade staden behövs grönska för att skapa ett annat mikro-
klimat i närmiljön. Väggen kommer bidra till att sänka temperaturen, fånga 
partiklar, binda koldioxid, minska buller och bidra till ökad biologisk mång-
fald. Men vi vill också skapa ett vackert inslag i stadsmiljön. Det är första 
gången vi testar vertikal odling så det ska bli spännande att se resultatet 
för att sedan kunna ta det vidare till fler platser, säger Stina Enghag, Håll-
barhetsstrateg på Vätterhem.

Med ett nytt klimat väntar varmare, blötare och torrare 
väder oss Jönköpingsbor. För att tackla utmaningar, testar 
Vätterhem olika lösningar som bidrar till att klimatanpassa 
fastigheterna.  
 – Vi har ju tidigare i Vi i Vätterhem beskrivit den pilotstudie 
som genomförts på just Liljeholmen där vi gjort en kartlägg
ning utifrån värme och skyfall, berättar Stina.  
 Flera åtgärder har genomförts. Regnvattentank har grävts 
ner och droppslangar har kopplats till regntunnor för bevatt
ning. Kantsten mellan gräskant och asfalt har tagits bort för 
att underlätta avrinning. Sedumtak fördröjer dagvattnet vid 

kraftfulla regn och drar dessutom till sig pollinerande insekter, 
vilket är en annan viktig vinst. Det har satsats mycket på 
odlingslådor och ängsplanteringar för att bidra till biologisk 
mångfald, men även odlarglädje för hyresgäster. 
 – Vätterhem har som mål i sin hållbarhetsplan att inventera 
hela fastighetsbeståndet och genomföra prioriterade anpass
ningar i samtliga förvaltningsområden, senast 2030. 
 Med själva monteringen och en grundplantering gjord är 
det nu bara att invänta våren. 
 – Vi återkommer med uppdateringar när växtligheten tagit 
fart, säger Stina Enghag.
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Läskiga  spökvandringar
Läskiga  spökvandringar för ökad trygghet Fo
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Under höstlovet anordnades 
olika typer av aktiviteter där 
Vätterhem uppmärksammade 

hyresgästernas upplevda trygghet i 
sina bostadsområden. På Råslätt och 
Öxnehaga var det spökvandringar i 
samarbete med Hyresgästföreningen 
och på Österängen bjöds det in till 
trygghetskväll med korvgrillning.  
 Vätterhem jobbar kontinuerligt med 
trygghetsförebyggande åtgärder tillsam
mans med alla hyresgäster. Därför är 
det extra glädjande att se att resultatet 
för kategorin »Personlig trygghet kväl
lar och nätter« i årets hyresgästenkät 
ökar i samtliga våra stadsdelar. 
• Råslätt +7,9 % 
• Öxnehaga +6,7 % 
• Österängen +0,7 %

Läskiga  spökvandringar
för ökad trygghet
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VARFÖR SKA VI ANVÄNDA MINDRE EL? 
Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörj
ningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och för
sämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För 
att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska 
elanvändningen. Här är tre anledningar:

VI DÄMPAR ELKOSTNADERNA 
För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att 
använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan 
på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.  

VI MINSKAR RISKEN FÖR ELBRIST I VINTER 
När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de 
tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi 

Varje kilowattimme  
(kWh) räknas

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraf-
tigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan sti-
ga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker 
för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra 
situationen genom att minska elanvändningen. Här hit-
tar du information om läget, varför vi behöver minska 
elanvändningen och hur du kan bidra. Varje kilowattim-
me räknas är Energimyndighetens kampanj för att in-
spirera alla att minska sin elförbrukning.

DET HÄR KAN DU T EX GÖRA
• Använd el vid rätt tid på dygnet. Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig   
 verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, sent på kvällen* och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste  
 åtgär derna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

• Använd mindre varmvatten. Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken   
 kan du dessutom minska din varmvattenräkning upp till 40 procent. 

• Stäng av apparater och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. 

elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkopp
ling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan 
producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så 
bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan 
bli mer ansträngt.  

VI VISAR SOLIDARITET 
Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige. 
Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri 
el leder till minskat behov av fossilproducerad el på konti
nenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas 
behöver de använda.

* Du som har tvättmaskin samt diskmaskin i lägenheten få inte köra dessa efter kl. 22 då det stör grannarna.
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Kryp lite extra långt upp i soffan och lös julkorsordet. Skicka meningarna som bildas i de färgade rutorna till 
tavling@vatterhem.se senast den 6 januari så deltar du i utlottningen av ett presentkort värde 1 000 kr på någon 
av restaurangerna i Vätterhems fastigheter. 

Kryssa och vinn presentkort
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VILKET JUBILEUMSÅR!
Tack alla som varit med och firat!

– Vi har haft så himla roligt  under 
året med alla hyresgäster från våra 
områden. Utomhusbion överras-
kade som en ny favorit. Vi hade tur 
med vädret och det var extra kul 
att det utöver Vätterhems hyres-
gäster kom mycket folk och det 
blev en riktig grannfest på våra 
områden, säger Alicia Söderberg, 
eventko ordinator på Vätterhem.
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Vätterhem 80 år har inneburit ett år 
fyllt av aktiviteter för alla åldrar. Under 
våren delades till exempel en överrask
ning i form av ett presentkort ut till alla 
hyresgäster. Biljetter till teater på Spira 
delades ut och det var öppet hus på 
förvaltningskontoren med kakor, glass 
och ballonger.  
 I maj bjöds alla hyresgäster på Cirkus 
på Öxnehaga och därefter en härligt 
somrig Öxnehagadag med Kaliffa, och 
Mona Masrour på scen.  
 Under sommaren drev våra uppskat
tade projektsamordnare Anisa, Faadu
mo och Aron på dialogen och aktivite
terna på områdena med Boende KRAFT. 
Inte minst ovan nämnda utomhusbio 
var populärt inslag. När väl skolorna 
drog igång igen i augusti väntade den 
intensiva områdesfestperioden där 
Österängsdagen, Råslättsdagen och 
Citydagen firades. På scen fanns bland 
andra Sofia Dalén och Hon, Anders 
Bagge och Cleo.  

VILKET JUBILEUMSÅR!
Tack alla som varit med och firat!

När vi gick in i hösten var det dags för 
HV71 att spela efterlängtad SHL
hemma premiär. Vätterhem var match
värd och läktarna fylldes av hyresgäs
ter. Under höstlovet var det dags för de 
uppskattade trygghets/spökvandring
arna på områdena liksom Jönköping 
Horse Show där 1 300 hyresgäster 
bjöds på familjeshow och efterföljande 
ponnyridning. För dem som fick känsla 
för djur följdes det upp med aktiviteter 
på Vissmålens 4Hgård.  
 Under december rundades firandet av 
med tomtebesök, glögg och pepparka
kor på julmarknaderna.  
 – Vi har fått massor av goda idéer 
under jubileumsåret och givetvis kan du 
som hyresgäst räkna med roliga aktivi
teter även nästa år – även om det inte är 
något jubileum, säger Alicia Söderberg. 
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NYPRODUKTION

Totalt kommer det att byggas 54 
bostadsrätter och 54 hyresrätter förde
lade på fyra suterränghus med loftgång
ar i ett lugnt, högt läge nära natur, för
skola och äldreboende. I två av husen 
uppförs energieffektiva bostadsrätter 

– Det har ju varit några turer med olika tankar för den här 
tomten. Vi är väldigt glada att vi står här i dag och sätter igång 
byggnationen av ännu en nyproduktion på Öxnehaga. Och att vi 
får chansen att återupprepa konceptet med hälften hyresrätter 
och hälften bostadsrätter som vi gjorde på Vätterhöjden. Änt-
ligen dags för spadtag, sa Vätterhems vd Raymond Paska. 

Äntligen spadtag för Slåttertiden!
med välisolerade väggar och fönster, 
tyst och effektiv ventilationslösning 
samt solpaneler på taket. Balkong eller 
uteplats ingår som standard och lägen
hetsförråd, cykelparkering och garage 
finns beläget i källaren. I de andra två 

husen byggs likvärdiga hyresrätter. 
Lägenheterna varierar i storlek 1–4 rum 
och kök, samtliga med tvätt och tork
möjlighet, parkett och kakel, klinker. 
 På gården kommer det finnas en 
lekplats och gott om ytor och platser att 

GÖR INTRESSEANMÄLAN FÖR SLÅTTERTIDENS BOSTADSRÄTTER 
Du kan redan nu registrera ditt intresse hos Svensk fastighetsförmedling som förmedlar 
bostadsrätterna. I slutet av januari kommer du då att bjudas in till ett informationsmöte.  
  Se svenskfast.se eller kontakta ansvariga mäklare  
   johan.gustavsson@svenskfast.se, henrik.holm@svenskfast.se  
    eller fredrik.holm@svenskfast.se
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Bostäderna fördelas i Vätterhems 
 ordinarie bostadskö. Vi rekommen
derar därför att du registrerar dig i 
vår bostadskö och anger »Nypro
duktion« som önskat sökområde. 
Står du redan i vår bostadskö se 
över din sökprofil och ange »Nypro
duktion« som sökområde. 

INTRESSERAD AV NYPRODUCERAD 
HYRESRÄTT FRÅN VÄTTERHEM?

HUSKVARNA STADSHUS  
Centralt i Huskvarna i gamla stadshuset har Vätterhem nu 
inlett arbetet med att restaurera fastigheten för att skapa 
affärslokaler och lägenheter. Någon gång 2025 är fastig-
heten redo att låta nya hyresgäster flytta in. Ambitionen 
är att skapa en mix av bostadsrätter, hyresrätter och 
studentlägenheter. Till det bottenplan med verksamheter; 
butiker och kanske någon co-workingarea. Följ gärna 
byggnationen på Instagram @union_huskvarna

STRANDÄNGSTORGET– STRANDÄNGEN  
Strandängstorget beräknas stå klart för inflyttning under 
hösten 2024 och är Vätterhems största enskilda nypro-
duktionsprojekt 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. 

Aktuell NYPRODUKTION
SNABBFAKTA SLÅTTERTIDEN 
• 8 km från Jönköping och 3 km  
 från Huskvarna 
• Antal lägenheter: 54 hyresrätter  
 och 54 bostadsrätter 
• Spadtag: 24 oktober 2022 
• Inflyttning: 2025 
• Storlek: 1–4 rum och kök 
• Boarea: ca 30–100 kvm

umgås med både grannar och vänner. 
I husen kommer det även att finnas 
tillgång till en gemensamhetslokal. 
 På plats för att genomföra spadtaget 
fanns Vätterhems presidium: HansLen
nart Stenqvist, Göran Bäckstrand och 
Björn Engvall. Men också barnen från 
intilliggande Gethagens förskola gjorde 
en viktig insats och tog några ordent
liga spadtag.
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OMRÅDESNYTT
områdesnytt ÖSTERÄNGEN

CITY

Österängen

City
MATH

S CARLGREN FÖRVALTNINGSCHEF

DAN JOHANSSON FÖRVALTNINGSCHEF

Under det gångna året har vi genomfört flera stora underhållsprojekt på 
fastigheterna i City. 
 Takbyten, fasadrenoveringar, fönsterbyten, stamrenoveringar och bad
rumsrenoveringar.  
 Vi vet att ni hyresgäster påverkas under sådana här projekt med allt 
ifrån ställningar, containrar avskärmningar, men framför allt att vi i vissa 
projekt begränsar tillgängligheten för er i era lägenheter. Tack för ert tåla
mod! 

EN NY STADSDEL VÄXER FRAM 
Produktionen av Strandängstorget pågår och det är väldigt intressant att 
följa bygget och hur det förändras från vecka till vecka. Under 2024 ska 
det stå färdigt med 164 lägenheter, lokaler och ett mindre förvaltnings
kontor i markplan.

HYRESGÄSTENKÄTEN 
Till sist vill vi tacka er nästan 1 300 hyresgäster som tog er tid att svara på 
enkäten. Ni är ett av våra bästa verktyg i vår långsiktiga plan och utveck
ling när vi kommer till förvaltningsfrågorna. Både ris och ros.  
 Resultatet och hur vi kommer att arbeta vidare med enkäten just i City 
kommer att presenteras till er i en skriftlig information under februari.  
 
Med önskan om en God Jul och Gott Nytt År.

Kristider? Ja tyvärr måste vi väl säga att mycket har 
inträffat som påverkar oss, kriget nära oss i Ukraina 
är fruktansvärt och medför utöver hemskheterna 
där t ex brist på material och livsmedel, gas och 

energi som påverkar hela Europa och medför höga elpriser, 
höga matpriser, höjd ränta och inflation, många problem 
som hänger ihop och sammantaget slår väldigt hårt mot alla 
medborgare och vårt samhälle.  
 Pandemin hänger dessutom kvar och fortsätter att sätta 
prägel på tillvaron, men trappar av sin effekt och går mot att 
bli en del av vår vardag.

TRYGGT OCH TRIVSAMT PÅ ÖSTERÄNGEN 
Klart att allt ovan påverkar även oss och hyresgästerna på 
Österängen, men ändå kan vi konstatera att det finns ett lugn 
hos oss, inga dramatiska förändringar kan noteras trots allt. 
Området är fortsatt lugnt och stabilt, trygghetsfrågan visar 
i vår hyresgästenkät att vi under åren 2019 – 2022 gått från 
82,6 – 84,4 – 84,1 % nöjda.  
 Hyresgästenkäten som helhet visar ett något förbättrat 
serviceindex, en höjning med 0,6% till 85,3 låter lite men är 
en tydlig indikation på förbättring och att det är stabilt trots 
kriser och pandemi.

LJUS I MÖRKRET I ADVENT OCH VINTER 
Utöver traditionell julbelysning installerar vi i år trygghetsska
pande temporär belysning i vissa mörka partier i området. 

FÖNSTERBYTE OCH BALKONGRENOVERING 
Duvgatan 10–22 och 11–19 har färdigställts, nu pågår arbete 
med 21–29 och 31–45. Under 2023 ska dessa bli klara och vi 
fortsätter med 55–71 samt 81–93.

ÖSTERÄNGEN CENTRUM 
Vi planerar för en långsiktig utveckling av vårt centrum, vi 
hoppas så småningom förbättra Willys stormarknad och 
deras förutsättningar, men också förädla och förändra ytorna 
kring centrum och mot parkytorna i Ravinen. 
 Just nu pågår ett arbete med att bygga om den södra entrén, 
butik och café utvecklas med uteservering. Spännande att se 
hur det blir!

SANITÄRA BEKYMMER 
Tyvärr finns det även en del trista frågor, sanitära bekymmer 
med råttor i vårt område hör dit. Under året har vi kämpat 
mycket med detta, många fysiska insatser görs på olika sätt. 
 
Men vi behöver allas hjälp!  
• Mata inte fåglar ute i området, det drar till sig råttor. 
• Hushållsavfallet, var noga när du sorterar och slänger   
 avfall i miljöhuset, lämna aldrig något utanför, det drar till  
 sig råttor!

TACK FÖR  
RENOVERINGS- 
TÅLAMODET!

Världsläget påverkar
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ÖXNEHAGARÅSLÄTT ÖxnehagaRåslätt

AN
NIKA VIKSTRÖM FÖRVALTNINGSCHEF AN

ETTE FRIDSÄLL FÖRVALTNINGSCHEF

Ett stort tack till alla er som svarat på vår hyresgästenkät. Den innehåller 
både ris och ros och hjälper oss att identifiera våra förbättringsåtgärder i 
vår strävan att bli ännu bättre på det vi gör. Sedan senaste gången vi fråga
de (2020) har vi ökat det totala serviceindexet vilket vi är glada och stolta 
över. Att trygghetsupplevelsen har ökat med flera procent är ett kvitto på 
att ni ser alla de insatser som görs på Öxnehaga för att öka tryggheten för 
alla. 
 Jag vill passa på att tacka alla som deltagit i de insatser som genomförts 
under året. 
 TACK ni är våra trygghetshjältar – tillsammans gör vi Öxnehaga ännu 
bättre. 
 Under december kommer vi sätta ihop vår handlingsplan som ska pre
senteras tillsammans med resultatet för er under februari.  
 Jag vet inte om det är åldern, men 2022 har gått så fort. Från alla 
restriktioner i början av året till fullt av aktiviteter. Allt från underhåll till 
underhållning!  
 Vi har fortsatt med tak och fönsterbyte, renoverat badrum, skapat nya 
lekplatser och sittplatser, monterat fler solpaneler och renoverat hissar. 
Vårt jubileumsår har verkligen varit ett festens år med många härliga 
aktiviteter tillsammans med er. Cirkus på Öxnehaga IP vilken succé! Och 
så Öxnehagadagen, fint väder som alltid och allt annat. 
  
Nu hoppas vi på lagom mycket snö, gärna en vit jul! 
Hela team Öxnehaga önskar alla en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt 2023.

Det här året har snurrat på riktigt fort och det märks att pan
demin släppt och allt som legat nere sparkar igång. 
 För vår del så började det i våras då det var gårdsträffar 
tillsammans med lokala Hyresgästföreningen på både norra 
och södra Råslätt. Under sommaren startade BoendeKRAFT 
upp och i år satsades det lite mer på de äldre. Vi hade även en 
fest på torget ihop med Fritid och Underground för att tacka 
de boende att det blev lugnt när den omdiskuterade demon
strationen drog förbi vårt område i våras.  
 Till hösten blev äntligen Råslättsdagen av och än en gång 
hade vi otrolig tur med vädret och alla aktiviteter. Men 
 höstens aktiviteter var inte slut för det. Vi körde tillsammans 
med Hyresgästföreningen ett snödroppsprojekt där vi plante
rade lökar på området och förmedlade budskapet Håll Råslätt 
rent. Men för barnens del så var nog läslovets höjdpunkt när 
Hyresgästföreningen och vi bjöd in till vår spökvandring.  
 Vinteraktiviteten på Råslätt blev julmarknaden där vi var 
många som träffades för lite mingel. 
 Men även om jag ovan nämnt alla trevliga event som skett 
under året, så har vi också fått andra viktiga delar till oss.  
Hyresgästenkäten ni boende skickat in under sommaren är 
sammanställd och vi har fått svar på vad ni boende tycker 
om hur vi arbetar och förvaltar området, och till dig som 
fyllt i enkäten vill jag skicka ett stort tack. Det är så viktigt 
och bra att vi får veta hur just du vill att området ska skötas 
och utvecklas. Nu under december kommer vi att jobba med 
underlaget och sammanställa handlingsplaner både för varje 
personalgrupp, men gör även en övergripande handlingsplan 
för området som vi sedan kommer att presentera. Hur har det 
då gått? En kort summering:  
 Tittar man på serviceindex som innefattar frågor gällande, 
ta kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt och hjälp när 
det behövs, blev 2022 års resultat 86%. Och jämför man med 
förra mätningen som gjordes 2020 så har vi tappat 0,5%. Det 
kommer vi såklart jobba stenhårt för att plocka tillbaka.

Med det så vill jag avsluta med att tacka för året som gått  
och önska Er alla en fin Jul och ett Gott nytt år.

Händelserikt år  
PÅ RÅSLÄTT!

Det går upp  
och det går ner…
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Våra förvaltningskontor på Råslätt,  
Österängen, Öxnehaga och City samt huvudkontoret  

stänger för besök och telefon 12.00 den 23/12. 

I övrigt gäller ordinarie öppettider  
förutom röda dagar då vi håller stängt.

Vätterhem önskar alla

God jul och Gott nytt år – öppettider

God jul och Gott nytt år! 
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