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 u står grönskan i full 
blom och jag tror att 
vi är många som för
undras över naturens 
skönhet under denna 
tid på året. Det är som 
att de mörka månader
na får oss att glömma 
vilket skådespel miljön 

omkring oss nu visar upp under några veckor. 
Det gäller att passa på att njuta av allt detta 

och jag rekommenderar alla att verkligen ta sig 
ut i naturen. Att ta en promenad, äta mat utom
hus, läsa en bok i skuggan av ett träd eller cykla 
en sväng är aktiviteter som får oss att må bra. 

På sid 5 kan du även läsa om vilka utomhus
aktiviteter för våra hyresgäster som vi på 
Finnvedsbostäder arrangerar tillsammans med 
föreningslivet i Värnamo under sommaren. 

Snart har halva 2019 passerat och hos oss 
på Finnvedsbostäder råder som vanligt full 
aktivitet. I maj blev de sista lägenheterna i kv. 
Städet i Värnamo färdiga för inflyttning och vi 
är stolta över det nya bostadskvarteret som 
växt fram i centrum. På nästa sida kan du ta 
del av vilka fler projekt vi har igång just nu, 
både vad gäller nyproduktion och förädling av 
befintliga kvarter. 
   Utöver pågående arbeten planerar och 
undersöker vi ständigt för kommande projekt. 

För att mäta intresset av nybyggnation i Breda
ryd har vi under våren genomfört en kundun
dersökning med samtliga hushåll i Bredaryd/
Lanna.
   Nu fortsätter arbetet med att analysera sva
ren för att se hur vi kan komma vidare. 

Finnvedsbostäder genomförde nyligen 
årsstämman där ägarna – Värnamo kommun 
– beviljade ansvarsfrihet för det gångna året 
och valde in fyra nya ledamöter i styrelsen. Sty
relsen är den som beslutar om budgeten, stora 
investeringar, riktlinjer, policys och strategiska 
beslut. 
    I takt med att vi bygger nya bostäder och 
beståndet växer ökar även behovet av personal 
hos oss och vi är glada över att ha rekryterat 
flera nya personer  inom uthyrning/marknad 
och har även anställt ytterligare en snickare. 
Dessutom är en ny målare på väg in, hon börjar 
efter sommaren. 
   Under sommarmånaderna förstärker vi även 
teamet med både säsongs och sommarperso
nal, vilket gör att du kan komma att möta flera 
nya ansikten runt om i kvarteren. 

Jag vill passa på att önska er alla en riktigt 
härlig sommar oavsett om du skall vara kvar 
hemma eller resa iväg.

   Allt gott så länge!  

"I takt med 
att vi bygger 
nya bostäder 
och bestån-
det växer 
ökar även 
behovet av 
personal  
hos oss"

 N m
B o 

Finnvedsbostäder har påbörjat två 
spännande nya byggprojekt i Värna-
mo och i Bor.

Och det går undan. Redan i slutet 
av året kommer det ena – ett helt 
nytt bostadshus – att vara inflytt-
ningsklart.

O vanför viadukten på Högalidsgatan 
i Värnamo har Finnvedsbostäder 
tagit första spadtaget för en ny 

gruppbostad. Byggnaden ska blockhyras 
av kommunen och kommer att inrymma 
en gruppbostad med 12 nya bostadslägen
heter, gemensamhetslokal och personalut
rymmen. Bostäderna och lokalerna ska 
tillgodose omsorgsförvaltningens behov av 
bostäder med särskild service enligt LSS.

Byggnationen förväntas ta ungefär ett år 
och inflyttning är beräknad till april 2020.

I Bor pågår byggnationen av nya kvarte
ret Sjöborgen på Gästgivarevägen, beläget 
precis vid dammen mitt i samhället. Här 
bygger Finnvedsbostäder tillsammans med 
Bygga GWG ett hus med fyra lägenheter 

fördelade på två våningar. Det första spad
taget togs för projektet i slutet på mars och 
sedan dess har en hel del hänt på tomten 
och huskroppen har vuxit fram. Alla de fyra 
lägenheterna är 67 m2 med 3 ROK med 
uteplats eller balkong mot dammen. 

Projektet förväntas vara klart till decem
ber 2019.

 

N
Första spadtaget ...
Ny gruppbostad i Värnamo och fler lägenheter i Bor

Ny gruppbostad. Den 6 maj togs första spadtaget för 
den nya gruppbostaden i Värnamo. På bilden  
representanter från Finnvedsbostäder och total-
entreprenören NaijBygg AB.

Byggstart för Sjöborgen i Bor. Finnvedsbostäders Lars Lejon, Per-Magnus Rylander och Camilla Lundh flankeras av Bygga GWG:s byggchef 
Mattias Svensson och projektledare Johannes Johansson.

Intresserad av de nya 
lägenheterna i Bor?
Välkommen att kontakta oss så berättar 
     vi mer. Du kan också läsa mer om   
           Sjöborgen, som projektet heter,  
 på vår hemsida på adressen  
                     www.finnsvedsbostader.se

  NYBYGGNATION
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* Vråen 3–4 byggdes under åren 1980– 1984 
och omfattas av 125 lägenheter.

L age bär på en hel kappsäck med spän
nande historier och medan vi bläddrar 
i fotoalbumen från åren utomlands 

berättar han en livshistoria som får en att 
undra om han kanske faktiskt är Allan från 
Jonas Jonassons bok Hundraåringen som 

klev ut genom fönstret och försvann. 
Historien börjar i mitten av 30talet 

när Lage föds i en by några mil utanför 
Hapa randa, där han också växer upp. Efter 
värnplikten utbildar han sig till murare och 
flyttar med familjen till Malmö där bostads

området Rosengård tar form och där beho
vet av arbetskraft är stor. En dag ser han en 
tidningsannons om att kunniga hantverkare 
efterlyses till Prag. 

Tänk om Lage hade kunnat ana vilket 
äventyr han var på väg till den dag han 
packade och reste till Tjeckoslovakien.

De följande åren flyttar han från land till 
land och murar allt från stora gallerior till 
bostäder och ambassader.  

I Bagdad bygger han ett lyxhotell på 
tretton våningar med flyghangar på taket. I 
Tyskland kunde han till följd av sitt arbets
tillstånd resa mellan Öst och Västtyskland 
och berättar om de kontraster som skiljde 
länderna. I Angola i Afrika var värmen så 
påträngande att det blev en fysisk kamp att 
bygga den svenska ambassaden i landet. 

Väl tillbaka i Sverige bosatte han sig i 
Boden. Murandet fortsatte han med och gav 
sig även hän åt sitt stora intresse – cykling.  

På en hylla finns medaljer från olika 
tävlingar. Viljan att arbeta och kämpa 

hårt har tagit honom framåt. 
Kanske är det vanan av att flyt

ta till nya platser som gjorde att 
Lage i höstas lämnade Boden för 

Bor. Här har han fått det närmare 
till familjen i södra Sverige. 

– Tänk att allt kunde bli så bra. Pusselbi
tarna har fallit på plats. Här trivs jag väldigt 
bra, säger han.

Åren utomlands har påverkat Lage och 
medan sidorna i fotoalbumen börjar lida 
mot sitt slut berättar han om vikten att våga 
ge sig ut, möta andra människor och samar
beta trots språk och kunskapsskillnader.

HEJ HYRESGÄST!

I en nyrenoverad tvåa på Sjösala i Bor, kommunens första Trygghetsboende, 
bor Lage sedan en tid tillbaka. Att kliva in hos honom är som att resa ett  
varv runt jorden fast på 67m2. Här pryds väggarna av tavlor från världens 
hörn och runtom i lägenheten finns minnesgrejer som vittnar om ett inne-
hållsrikt liv runt om i världen.

  aktuellt
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 "I Bagdad bygger han 
ett lyxhotell på tretton 
våningar med flyg
hangar på taket"

Globetrottern  
som landat i Bor

Efter tre år är Finnveds bostäders 
största nybyggnation sedan 80- 
talet färdigställd*. Det handlar om 
kvartetet Städet med 144 lägen-
heter fördelade på sex huskroppar 
med två innergårdar.

  

Kv. Städet är färdigt 
Invigning  
kv. Städet

Söndag 8 september hålls 
 invigning av kv. Städet.  

Mer information kommer!

Till detta nummer av Angeläget 
har vi glädjen att presentera två 
nya medarbetare som du kan kom-
ma att möta vid kontakt med oss.

Josefina Erlandsson
Josefina arbetar 
med kundtjänst/
uthyrning hos 
oss och började 
i maj. Hon har 
tidigare bland 
annat arbetat med 
boendeansvar på 
High Chaparall. 
På fritiden gillar 
hon att träna, fixa 
hemma och åka båt.

Marko Matinlompolo
Marko är ny sni-
ckare hos oss och 
började i juni. Han 
har precis flyttat 
hit från Kiruna och 
spenderar fritiden 
med att renovera 
huset. Utöver det 
är ett stort intresse 
att fiska, vandra 
och vara ute i 
naturen.

Josefinas  
favoriter:

Bästa sommaraktiviteten: – Sola och bada!
…och om det regnar: – Spela sällskapsspel.
 Äter helst på sommaren: – Räkor.
Ser särskilt fram emot: – En solig sommar 
på sjön Bolmen.

Markos 
favoriter:

Bästa sommaraktiviteten:  – Att jogga 
och fiska.
 …och om det regnar? 
– Att renovera inomhus och kolla på film.
Äter helst på sommaren: – Husmanskost.
Ser särskilt fram emot: – Att få huset fixat 
och lära känna nytt folk.

Globetrottern

Ett dopp på Värnamobadet
Passa på att ta med hela familjen på ett svalkande dopp vid Värnamobadet i 
sommar. Tillsammans med Värnamo Simsällskap bjuder vi alla våra hyresgäster 
på fri entré vid ett tillfälle. För mer information och öppettider, ta en titt på www.
varnamoss.se. Klipp ut biljetten här nedan och lämna i kassan. Vi bjuder alla 
som bor i lägenheten, stor som liten.

Roliga sommar-
aktiviteter!
Finnvedsbostäder bjuder hyresgäster 
på sommar aktiviteter för liten och stor

Nya ansikten 
hos oss: Marko 
och Josefina

Lär dig basket av proffsen
Finnvedsbostäder sponsrar Apladalens Basketklubb som varje 
sommar anordnar gratis basketskola för våra hyresgäster.  Passa 
på att prova en härlig sommar aktivitet, kanske blir det en ny 
favorit!?  På avslutningen den 15 augusti blir det grillkväll där 
basketklubben bjuder alla deltagare på mat.  

PLATS: Högaloft, basketplanen.  TID: Kl. 18–20 på följande datum:
18, 20, 25, 27 juni, 2 ,4, 9, 11 juli, samt 1, 6, 8, 13, 15 augusti
Inställt vid regn. Frågor besvaras av Majo på bmsed@hotmail.com 

Ditt namn

Ditt lägenhetsnr (står på din ytterdörr)

Entrébiljett 2019 Värnamobadet

✁
Från Boden till Bor – via Bagdad och Angola. Hos Lage Johansson finns många minnes-
saker och udda föremål som Lage tagit med från sina resor och utlandsuppdrag.



PÅ GÅNG-KALENDERN

RENOVERING  På Vråen 1 pågår arbetet 
med att rusta upp yttermiljön. 

Vi jobbar alltid med underhåll och 
förbättringar i våra fastigheter. Här 
ser du vad som är på gång just nu:

BREDÄNG, Bredaryd – Utvändig målning 
av fastigheten.

VRÅEN 1, Värnamo – Yttermiljön rustas 
upp med nya stenläggningar, lekplatser, 
gångstråk och cykelboxar.

HÖGALIDSGATAN, Värnamo – Här byggs 
12 nya lägenheter som skall bli gruppbo-
stad, se mer på s.3.

KV. SJÖBORGEN, Bor – Här byggs 4 nya 
lägenheter med inflyttning december 
2019, se mer på s.3. 

DOKTORSGATAN & RYDGATAN, Värna-
mo – Byte av flera garageportar.

VRÅEN 3-4, Värnamo – Utvändig målning 
i stora delar av kvarteret. 

PÅGÅENDE PÅ FLERA PLATSER – Byte till 
iLoq-cylindrar. Dessa digitala låssystem er-
sätter de mekaniska låsen på flera platser 
och möjliggör en snabbare och säkrare 
hantering av borttappade nycklar. 

V i har precis avslutat två rekry
teringar och välkomnar en ny 
snickare i juni och en målare 

i augusti som förstärker vårt team. Vi 
ser alla fram emot dessa nya medarbe
tare som är välkomna tillskott. 

Vad gäller projekt så är det mycket 
utomhusmålningar igång. Det målas 
om på Vråen 3–4 och på Lindgården i 
Rydaholm just nu.  
   Dessutom fortskrider projektet på 

Vråen 1 med den nya utomhusmiljön 
som ska vara färdig i höst. På samma 
område håller vi även på att planera 
för att bygga om 
den gamla försko
lan Kometen till 
fyra nya lägenhe
ter. Vidare byggs 
det i kvarteret 
Sjöborgen i Bor, 
läs mer på sid 3.

N aturen står i full blom och vi 
som arbetar med utemiljön i 
kvarteren är i full gång med att  

klippa gräs och hålla fint i rabatterna. I 
mitten av juni förstärks vårt team med 
sommararbetarna vilket alltid är ett 
välkommet tillskott hos oss. Somma
ren är ju vår högsäsong, speciellt när 
vädret blir gynnsamt för växtligheten.  
   Vår Heatweedmaskin som bekämpar 
ogräs med vattenånga kommer att an

vändas över hela beståndet i sommar.  
   Efter förra årets torra sommar med 
bevattningsförbud har vi förberett oss 
med extra kärl 
som kan fyllas 
i ån Lagan. Det 
möjliggör att 
vårda en del av 
våra växter även 
om sommaren 
blir torr. 

PÅ GÅNG I OMRÅDENA

Ute: Högsäsongen är här 

Öst: Nu kommer förstärkningarna

V i har påbörjat underhåll för 
utemiljön på Högaloft, där 
portaler, bänkar och grillplats 

renoveras för att få en fin utemiljö 
ämnad för gemenskap. Även lekplatsen 
kommer att fräschas upp. 

Den omfattande renoveringen på 
Ringvägen/Fänestadsvägen i Forsheda 
är i stort sett klart. Kvarteret har fått ett 
lyft både på in och utsidan. Under tiden 
som arbetet pågått har hyresgästerna 

fått flytta till tillfälliga bostäder och vi 
tackar alla berörda för gott samarbete. 
   Jag vill passa på att önska våra 
hyresgäster en 
fin sommar och 
även tacka för 
alla bra förbätt
ringsförslag, som 
vi försöker till
godose så långt 
det är möjligt. 

Väst: Högaloft i tur efter Forsheda   

Guldklubben  
besökte Wapnö 
AKTIVITET Tisdag den 4 juni åkte Finn-
vedsbostäders Guldklubb till Wapnö Gård 
utamför Halmstad på studiebesök. Det var 
en lyckad dag som började med rundvand-
ring på gården för att se verksamheten följt 
av sommarlunch och tillfälle att besöka den 
trevliga gårdsbutiken.
    Guldklubben är för de hyresgäster som 
bott hos Finnvedsbostäder i mer än 40 år.  

Områdeschef
Catherine Steiner

Områdeschef
Ragnar Warelius

Områdeschef
Malin Kilén

Lyckad dag på Vråen 
AKTIVITET Lördagen den 11 maj anordnade 
Värnamo kommun en informationsdag i Vråen-
parken. Samhällsplanerare från kommunen fanns 
på plats för att prata samhällsbyggnad och visa 
planer för hur Vråenparken kan utvecklas. 
   Besökarna kunde också lämna tips och idéer på 
vad de vill se i Värnamo framöver.
Finnvedsbostäder fanns såklart också på plats för 
att svara på frågor och informera om vad som år 
på gång i våra bostadsområden på Vråen. 
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Härlig dag. Finnsveds bostäders VD  
Stanley Guldmyr i samspråk med några 
av deltagarna på resan till Wapnö Gård.

FIXA SJÄLV Att för mycket fett i avloppen kan orsaka 
stopp och bekymmer vet de flesta om, det flytande fet-
tet rinner ner i diskbänken och stelnar i rören och plöts-
ligt kan inget rinna igenom längre. 
    Ett bra tips är därför att med jämna mellanrum, 1–2 
gånger i månaden, koka upp vatten och hälla ner i disk-
hon. Det varma vattnet löser fettet och görs detta med 
jämna mellanrum minskar risken för att det täpper igen. 

HETT 

FETT  
vatten löservatten löser

Varmt ute, 
varmt inne!

TIPS  Nu är värmen här, efterlängtad av många men tyvärr kan den 
även värma upp din bostad på tok för mycket. För att hålla värmen 
borta så kommer här några tips på vad du kan göra:

1  Dra för rullgardiner, persienner och gardiner där solen ligger på.

2  Håll dörrar och fönster stängda på solsidan och öppna först mot 
kvällen när utomhustemperaturen sjunkit.

3  Ordna med ett rejält korsdrag en kort stund på kvällen innan du 
går och lägger dig. 
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FAKTURA

Betala

Avsändare: 
Finnvedsbostäder AB
Sveavägen 1E
Box 446
331 24 Värnamo

Mejla oss 
info@finnvedsbostader.se

Följ oss även på Instagram, 
@finnvedsbostader, för ännu 
mer uppdatering om vad som 

pågår i våra kvarter.

Besök oss på  
Sveavägen 1 E 

Ring oss
 0370–484 00

✆

NYTT  I augusti förändras utseendet för hyresavierna, den tidiga-
re ljusgröna fakturan blir vit och kommer att levereras i kuvert. 
Anledningen är att vi påbörjar ett samarbete med det lokala 
företaget IDATA som arbetar med fakturautskrifter. 
   Informationen på fakturan kommer vara samma som i dag 
och du kommer tydligt att se att fakturan 
kommer från oss på Finnvedsbostäder.  
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Studera på  
Campus Värnamo 
till hösten? Vi har 

din bostad!
Läs mer på vår webbplats 
www.finnvedsbostader.se

Hyresavin byter utseende

Om du vill bidra till en bättre miljö 
rekommenderar vi E-faktura, det digitala 
sättet att hantera fakturor. Anmälan görs 
på din bank och när du anslutit dig får du 
hyresavin direkt till din internetbank.

Svara –  och en fri  
månadshyra kan bli din
UNDERSÖKNING  I augusti får 750 av våra hyresgäster 
hem en undersökning från Wikner & CO gällande NKI, 
Nöjd Kund Index. Vi vill veta vad du som hyresgäst 
tycker att vi är duktiga på och vad vi kan förbättra. Det 
var i fjol som vi startade vår NKI-undersökning, där en 
tredjedel av hushållen fick möjlighet att svara på enkä-
ten. I år går vi vidare med nästa tredjedel.
    Du som deltar i undersökningen är förstås anonym. 
Resultatet används sedan för att utvärdera vårt arbete 
och hur du som kund upplever oss. Du som svarar är 
dessutom med i utlottningen av en fri månadshyra!  
Ta chansen att påverka! 

Missa inte 

hyres gäst-  

enkäten!

Under veckorna 28–29 är kundtjänst stängt för 
besök, men det går bra att kontakta oss via mejl eller 
telefon mellan klockan 9 och 15 måndag–fredag. 
Under sommaren arbetar vi med minskad personal-
styrka och vi ber er ha överseende med att vi under 
denna period har längre svarstider än vanligt.

MÅNDAG: 09.00–15.00
TISDAG:  09.00–15.00
ONSDAG:  09.00–15.00
TORSDAG:  09.00–17.30
FREDAG:  09.00–14.30

Lunchstängt varje dag mellan 12.30–13.00 
 

Öppettider i  
vår reception  
i sommar


