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Många pratar om begreppet hållbarhet i 
alla möjliga sammanhang. Inom ramen för 
Finnvedsbostäders långsiktiga fastighets-
förvaltning har vi arbetat strukturerat med 
dessa frågor sedan millennieskiftet, bland 
annat med passivhus, solceller, åtgärder 
som sparar såväl vatten som energi samt 
återvinning av förpackningar från hushållen. 
   Det har blivit ett tydligt arbetssätt att ba-
lansera ekonomisk- och kulturell hållbarhet 
med miljöfokus och social hållbarhet för 
våra anställda.

Just nu bygger Finnvedsbostäder tolv nya 
lägenheter samt personal- och gemensam-
hetsutrymmen på Kv. Ling i Värnamo. 
    Vår fastighetsutveckling har flera nya 
projekt på gång. Vad gäller Kv. Väduren 
i Värnamo håller vi som bäst på att ta in 
anbud. Förhoppningsvis kan vi fatta beslut 
under mars månad. 
   För Rydaholm och Järnvägsgatan har vi 
fått de första skisserna på eventuell bygg-
nation där. Styrelsen har bestämt sig för 
att göra en marknadsundersökning för att 
kolla intresse och önskemål kring storlek på 
eventuella lägenheter. 
   Detaljplanen för Doktorn 14 har vunnit 
laga kraft och Finnvedsbostäder har skrivit 
ett exploateringsavtal som godkänts i kom-
munfullmäktige. Detta projekt ligger dock 
troligen lite längre fram i tiden.

Bokslutet för 2019 är i skrivande stund 
nästan klart. Det visar på ett mycket bra år 
för Finnvedsbostäder både ur ekonomisk 
synvinkel som uthyrningsmässigt. På två år 
har vi ökat nettoomsättningen med nästan 
21 miljoner kronor eller nästan 10 procent. 

Det beror till stor del på 
den ganska stora nypro-
duktionen av lägenheter.

Under sommaren 2019 
avslutades det stora  
renoveringsprojektet på  
Fänestavägen/Ringvägen i Forsheda. 
Under 2020 planerar vi för ett liknande 
projekt på Rocknevägen 4–6 i Bredaryd. 
Förberedelserna med upphandling av 
entreprenörer, information till hyresgästerna 
och förhandling med hyresgästföreningen är 
i full gång. Vi hoppas vara klara med detta 
projekt i slutet av hösten 2020.

I fjol genomfördes också ett friskvårdspro-
jekt bland personalen på Finnvedsbostäder. 
Deltagarna fick ta del av föreläsningar och 
aktiviteter som promenader, padel, hälso-
frukost, yoga, gymnastik och styrke träning, 
vilka till största del utfördes på fritiden.

Sedan Finnvedsbostäder anslöt sig till All-
männyttans klimatinitiativ har vi bland annat 
som mål att minska vår energianvändning 
med 30 procent fram till 2030 (med år 
2007 års nivå som grund). 

Våra driftingenjörer Mats och Peo jobbar 
för smartare energilösningar som ska minska 
vår klimatpåverkan och förbruka mindre 
resurser. Det handlar om satsningar på ny 
teknik, återvinning och energioptimering 
med individuell mätning och debitering av 
förbrukningen hos våra hyresgäster. 

Det tror vi är vägen till framgång.

Allt gott,
Stanley Guldmyr, VD

"VÅR FASTIG HETS
UTVECKLING HAR 
FLERA NYA PRO
JEKT PÅ GÅNG"

Om du någon gång har 
bott eller besökt kv. Dok-
torn har du förmodligen 
träffat på Sylve Åsberg. 
   I femton års tid har han 
utfört service i lägenhe-
terna och fastigheterna i 
området.

Sylve stämplar in för en ny arbets-
dag som kvartersvärd. På det nya 
områdeskontoret på Sveavägen 
samlas kollegor och områdeschef 
för planering av veckans arbeten. 

– Det nya kontoret har blivit ett 
lyft för arbetslaget, säger Sylve. 
Nya kontorsstationer, omklädnings-
rum och större lunchrum gör att vi 
på område Väst kan samlas istället 
för att vara utspridda på olika 
ställen. Teamkänslan har förbättrats.

Vill inte störa före 9
Efter mötet åker Sylve och hans 
kollegor ut till sina respektive 
områden. Han stannar bilen på 
Doktorsgatan och går in i ett av 
husen. En hyresgäst har informerat 
om att en lampa är trasig i trapp-
huset. Snabbt byter han den och 
kontrollerar resten av trapphuset 
när han ändå är på plats. 

– Jag vill helst inte störa hyres-
gästerna innan klockan 9, säger 
han, så innan dess utför jag därför 
arbetsordrar som rör trapphus, 
lokaler och tvättstugor.

När klockan slår 9 åker han till 
områdeskontoret för frukostrast. 
Kön till kaffemaskinen är lång men 
stämningen hög, och det skrattas 
högljutt och vid ett annat är diskus-
sionen igång om vems tur det är 
att bjuda på fredagsfika.

Tillbaka på Doktorn ringer Sylve 
en hyresgäst som har felanmält 
sin köksblandare. Hyresgästen har 
sagt okej till att Sylve går in med 
huvudnyckel. 

– Det är viktigt att lyssna på 

vad hyresgästen vill, säger han. 
En del vill vara hemma när vi 
kommer. 

Hjälpa till där det behövs
På väg till bilen igen möts han av 
en nyinflyttad hyresgäst som und-
rar var lägenhetsförrådet ligger. 
Sylve förklarar och erbjuder sig 
att visa. 

– Det här är det bästa med 
mitt jobb, att göra skillnad för 
människor. Jag får hjälpa till där 
jag behövs och träffar många 
trevliga hyresgäster. 

Ibland träffar han förstås också 
på hyresgäster som inte är nöjda.

– Då gäller det att försöka vän-
da den känslan genom att göra 
ett bra jobb. Som kvartersvärd är 
det viktigt att vara social. 

Under kommande timmar 
hinner Sylve titta på en ugn som 
gräddar ojämnt, ett fönster som 
inte går att stänga, en lägenhet 
vars ventilation inte fungerar och 
ett kylskåp som inte håller kylan. 

Att arbetsdagarna är så olika 
varandra gör det roligt, tycker 
Sylve. Han säger också att han 
blir glad när han känner att han 
har gjort ett bra jobb och hyres-
gästen är nöjd. Att känna sig 
uppskattad är trevligt. 

i våra kvarter

Rätt man för jobbet. Sylve Åsberg vid servicebilen som är full
smockad med verktyg och reservdelar. "Som kvartersvärd räcker 
det inte att med att kunna laga saker, man måste gilla att träffa 
människor också", säger han. 

"DET BÄSTA 
MED MITT 
JOBB ÄR  
ATT FÅ  
GÖRA SKILL
NAD FÖR 
MÄNNISKOR" 
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SYLVE  
ÅSBERG:
Ålder: 58 år.
Yrke: 
Kvarters värd.
Intressen: 
"Idrott och 
motion."
Oanad talang: 
"Mycket bra 
bollkänsla. Har 
spelat både 
bordtennis, 
fotboll, tennis 
och golf."
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aktuelltresumé

2019 – VAD HÄNDE HOS  
FINNVEDSBOSTÄDER?
– en återblick på ett händelserikt år 

            Angeläget   1  | 2020         5       

Småländsk dialekt, prinsesstårta och 
första torsdagen i mars, den 5 mars firas 
inofficiella nationaldagen för Småland, 
”Fössta Tossdan i Mass”. 
   Ursprunget tycks vara ett syskonpar 
vars faster brukade säga ”fössta mass” 
på bred dialekt. Syskonen la sedan till 
”tossdan” och började ringa varandra för 
att gratulera på dagen. Det har sedan 
dess spridit sig, via en Facebook-grupp, 
till smålänningar över hela landet att vi 

denna dag borde fira vår härliga 
dialekt med att äta en klassisk 
massipantååta.

Känner du någon i ditt hus eller 
i ditt område som är extra trevlig, 
som hjälper till och gör vardagen lite 
ljusare? Nu har du möjlighet att bjuda 
på just en marsipantårta som tack!

Nominera din granne och skicka in 
till info@finnvedsbostader.se eller till 
Finnvedsbostäder AB, Box 446, 331 24 

Värnamo, senast den 29 mars behöver vi 
ha din nominering. 

Berätta vad som är speciellt med just 
din granne och glöm inte skriva ditt 
namn, adress och telefonnummer så att 
vi kan ta kontakt. Angeläget kommer 
med tårta och gör ett litet reportage. 

JANUARI  – Tillsammans med Region 
Jönköping undertecknar Finnveds-
bostäder en avsiktsförklaring avseende 
vårdcentral Mossleplatån i Värnamo.

FEBRUARI – Arbetet med Finnveds-
bostäders nya hemsida påbörjas.

MARS – I Bor tas första spadtaget på  
nya kvarteret Sjöborgen där det byggs 
fyra lägenheter. 

APRIL – Finnvedsbostäder beslutar att 
samtliga hyresgäster ska ha möjlighet till 
matavfallssortering och startar införandet 
av detta.

MAJ – Efter tre år står Finnvedsbostä-
ders största nybyggnation sedan 80- 

talet färdig ställd, Kvarteret Städet.  
144 lägenheter fördelade på sex hus-
kroppar med två innergårdar står nu 
redo för hyresgäster.

JUNI – Guldklubben åker på resa till 
Wapnö gård i Halmstad. Guidad gårdsvis-
ning, lunch och besök på gårdsbutiken 
hanns med innan bussen återvände till 
Värnamo.

JULI – Finnvedsbostäder bjuder samtliga 
hyresgäster på gratis dopp i Värnamos 
utomhusbad.

AUGUSTI - Apladalens Basketklubb 
anordnar gratis basketskola för Finnveds-
bostäders hyresgäster vid basketplanen 
på Högalofts innergård.

SEPTEMBER – Invigning Städet och 
solsafari.

OKTOBER – Den omfattande renove-
ringen på Fänestadsvägen/ Ringvägen i 
Forsheda är klar. Kvarteret har fått ett lyft 
både på in- och utsidan. 

NOVEMBER – Vi lanserar vår nya hem-
sida med ny design och fler möjligheter. 
Nu kan våra sökande se sina köpoäng, 
antal sökande per lägenhet, se sin plats 
i kön för specifik lägenhet och säga upp 
sin lägenhet direkt på hemsidan och en  
massa mer!

DECEMBER – Hyresgästerna på Sjö-
borgen i Bor hämtar ut nycklarna till sitt 
nya boende.  

EARTH HOUR  
– SLÄCK FÖR 

PLANETEN
MILJÖ Den 28 mars är det dags för världens största 
klimatmanifestation med miljontals deltagare över 
hela världen. 

Välkommen till vårt klimatevent i Apladalen kl 
18.30-20.30. Vi bjuder på klimatsmart mat, live-
musik, reflexjakt, barnaktiviteter och tipspromenad 
med fina priser. Vi tipsar om hur du blir miljösmartare 
i vardagen. Dessutom kan du se vad Värnamo 
kommun, Finnveds bostäder och Värnamo Energi 
gör för en bättre miljö. Välkomna!
 

HÄNG MED  
PÅ SOLSAFARI  
Spana in länets solceller
AKTIVITET Solsafari är ett tillfälle då 
solcellsägare runt om i länet visar 
upp sina solceller. Vi kommer att 
presentera vår solcellsanläggning i 
kv. Städet, Pilagårdsgatan söndagen 
den 17 maj kl. 10–15.
   Ta tillfället att ställa frågor till oss 
och lär dig mer om solcellernas nytta. 
Läs mer på www.solsafari.se.

EARTH 
HOUR

Lörd 28 mars 
kl 18.30-20.30

KLIMATEVENT  
 I APLADALEN

Jag har
ätit en 

vegetarisk
måltid.

Jag har åkt 
kollektivt till 

eller från jobbet 
tre gånger.

Jag har inte
druckit köpt 

vatten på flaska 
under hela

veckan.

Jag har slutat
använda

tvättmedel 
med blekmedel.

Jag har handlat
minst fem

Krav-märkta
varor.

Jag har gjort
något nytt av

något gammalt,
till exempel

sytt nytt.

Jag har pantat
mina burkar

och Pet-flaskor.

Jag har kollat
så att min

tandkräm och 
deodorant inte

innehåller
triclosan.

Jag har frågat
varifrån maten 

kommer när 
jag har varit 

på restaurang.

Jag duschade
på under

fem minuter.

Jag har tagit
med egen kasse

till affären
när jag

handlat.

Jag har sett
en dokumentär

eller lyssnat
på en pod med

miljötema.

Jag har minst 
två gånger 

valt bort bilen 
och gått eller 
cyklat i stället.

Jag har
använt egen

mugg för
take-away.

Jag har stöttat
en miljöorganistion
med mina pengar 

eller tid.

Jag har ätit
en matlådelunch
med matresterna
från dagen innan.

Jag har lagat
något som

varit trasigt.

Jag har lagat
något som

varit trasigt.

Jag har skänkt
något jag inte

behöver till
välgörenhet.

Jag har vädrat
ett plagg i stället

för att 
tvätta det.

Jag har tvättat
bilen på en 

miljömärkt biltvätt 
(i stället för hemma 

på uppfarten)

Jag har
plockat upp skräp 
från marken och 

slängt i en 
papperskorg.

Jag har köpt
en vara

med kort datum
i en matvaru-

butik.

Jag har satt upp
en ”nej tack

till reklam”-skylt på 
min brevlåda eller 

mitt brevinkast.

Jag har
stängt av vattnet

när jag har
borstat tänderna.

Jag har inte
låtit bilen

stå på tomgång
mer än

en minut.

Jag har kontaktat 
en lokalpolitiker 

med en fråga 
eller idé om miljö 

eller klimat.

Jag har undersökt
hur jag ska kunna

ta tåget på
nästa semester.

Jag har
utmanat någon 

jag känner 
i miljöbingot.

Jag har slutat
tvätta med
sköljmedel.

Jag har
samåkt

till jobbet.

Jag har ätit en 
säsongsanpassad 

måltid.

Jag har bytt ut
min stekpanna i 

teflon mot 
en i gjutjärn.

Jag har räddat 
överbliven mat från 
att slängas genom 

att använda en 
matsvinnsapp, till 
exempel Karma.

Jag har tipsat
minst fem 

personer om hur 
de kan bli mer 
miljösmarta.

Jag har satt upp
en fågelholk 

eller ett 
insektshotell.

Miljöbingo klimatveckan 2019
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Vi bjuder på  
Klimatsmart mat,  

Tipspromenad, 
Livemusik, Reflexjakt,  

Barnaktiviteter. 

Välkomna till Apladalen 
tillsammans för planeten!
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och gått eller 
cyklat i stället.

Jag har
använt egen

mugg för
take-away.

Jag har stöttat
en miljöorganistion
med mina pengar 

eller tid.

Jag har ätit
en matlådelunch
med matresterna
från dagen innan.

Jag har lagat
något som

varit trasigt.

Jag har lagat
något som

varit trasigt.

Jag har skänkt
något jag inte

behöver till
välgörenhet.

Jag har vädrat
ett plagg i stället

för att 
tvätta det.

Jag har tvättat
bilen på en 

miljömärkt biltvätt 
(i stället för hemma 

på uppfarten)

Jag har
plockat upp skräp 
från marken och 

slängt i en 
papperskorg.

Jag har köpt
en vara

med kort datum
i en matvaru-

butik.

Jag har satt upp
en ”nej tack

till reklam”-skylt på 
min brevlåda eller 

mitt brevinkast.

Jag har
stängt av vattnet

när jag har
borstat tänderna.

Jag har inte
låtit bilen

stå på tomgång
mer än

en minut.

Jag har kontaktat 
en lokalpolitiker 

med en fråga 
eller idé om miljö 

eller klimat.

Jag har undersökt
hur jag ska kunna

ta tåget på
nästa semester.

Jag har
utmanat någon 

jag känner 
i miljöbingot.

Jag har slutat
tvätta med
sköljmedel.

Jag har
samåkt

till jobbet.

Jag har ätit en 
säsongsanpassad 

måltid.

Jag har bytt ut
min stekpanna i 

teflon mot 
en i gjutjärn.

Jag har räddat 
överbliven mat från 
att slängas genom 

att använda en 
matsvinnsapp, till 
exempel Karma.

Jag har tipsat
minst fem 

personer om hur 
de kan bli mer 
miljösmarta.

Jag har satt upp
en fågelholk 

eller ett 
insektshotell.

Miljöbingo klimatveckan 2019

EARTH 
HOUR

Webbanners & Facebook Vråen 1 – missa  
inte invigningen!

Lördag 25 april invigs den nya 
utemiljön på Vråen 1. Håll utkik  
– mer information kommer!

Tipsa oss om trevliga grannar
Finnvedsbostäder bjuder på tårtan
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PÅ GÅNG I OMRÅDENA
Vi jobbar ständigt med 
underhåll och förbätt-
ringar i våra fastigheter. 
Här ser du vad som är 
på gång just nu:

SJÖSALA, Bor samt VALDE-
MARSGATAN 44, Värnamo 
– Utbyggnad av datanät är 
planerat att utföras under 
våren 2020.

HÖGALIDSGATAN, Värnamo 
– Här byggs tolv nya lägenhe-
ter som skall bli gruppbostad. 

HOVSLAGAREGATAN 13, 
Rydaholm – Här installerar  
vi ett modernt ventilationssys-
tem och nya köksfläktar för ett 
bättre inomhusklimat.

FINNGATAN, Värnamo – En 
lokal byggs om och anpassas 
till ett gruppboende.

PÅGÅENDE PÅ FLERA 
PLATSER – Byte till iLoq-cylin-
drar. Detta digitala låssystem 
ersätter de mekaniska låsen 
på flera platser och möjliggör 
en snabbare och säkrare han-
tering av borttappade nycklar.

PÅGÅENDE I VÄRNAMO 
– Montering av laddstolpar 
för elbilar för att fler skall ha 
möjlighet att köra bil fossilfritt. 

Det elektroniska låssystemet ILOQ 
vinner mark och i vissa av våra områ-
den är det redan standard i samtliga 
dörrar. 
    Just nu monterar vi det i många 
gemensamhetsutrymmen på om-
råde Väst – som i källargångar och 
miljöhus. Du som bor i ett område 
där ILOQ monterats kan mot en låg 
kostnad få samma system till din 
lägenhetsdörr. Beställer gör du via 
kundtjänst. Den nya lägenhetsdörrs-
cylindern programmeras då så att den 
passar till de ILOQ-nycklar som du 
redan fått.  
   Vi byter överlag ut äldre passage-
system mot dagens standard, senast 

ut är passagesystemet till central-
garaget på Sveaplan, där alla som  
hyr bilplats nu fått en ny passagetag.
    Asfalteringen på området Citronen i 
Värnamo och Norregårdsvägen 2–12 
i Bredaryd är klar. Parkeringslinjerna 
på Norregårdsvägen återstår, till dess 
anger skyltar var parkering får ske.
   I övrigt jobbar vi 
på med löpande 
underhåll. Logga 
gärna in på Mina 
sidor på www.
finnvedsbostader.
se för att se vad 
som gäller för just 
din lägenhet.

Väst: Så får du ILOQ till lägenheten

På område Öst är vi i full gång med 
att planera vårt underhåll för 2020. Vi 
är klara med våra underhållsrundor 
på områdena, där vi tillsammans med 
fastighetsutvecklingsavdelningen har 
undersökt vad som ska prioriteras. 
   Det kommer att bli ett fullspäckat 
år med många roliga projekt. Några 
exempel: Målningen på Vråen 3–4 fort-
sätter, vi har några takbyten planerade, 
samt diverse mindre uppdrag. 

   Arbetet med utemiljön på Vråen 1 är 
avslutat och vi ser fram emot invigning-
en den 25 april.
   Vi på område 
Öst vill även 
passa på att tacka 
våra hyresgäster 
för 2019 och ser 
fram emot vad 
detta år har att 
erbjuda.

Öst: Många roliga projekt på gång 

Ute: Nu laddar vi för våren 
Tack vare de milda vintermånaderna 
har vi i år kunnat fokusera på att 
beskära träd och buskar. Gruset som vi 
bekämpat halkan med sopas upp så 
snart värmen kommer.  
    Våren innebär alltid att det händer 
mycket i våra områden. Vi placerar ut 
containrar för att våra hyresgäster skall 
kunna vårstäda, vi tvättar sopkärl och 
städar upp efter vintern. Miljövärdarna 
är igång med att rusta miljöhusen och 
allt eftersom ska nya sorteringskärl 

komma på plats i våra områden. 
   Om vädret tillåter kommer vi 
omkring månadsskiftet mars/april  
att börja plantera 
vårblommor. 
   Du missar väl 
inte att vi söker 
förstärkning i form 
av säsongs- och 
sommarjobbare 
till utemiljön? Läs 
mer på sid. 8.
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kundnytta

Områdeschef
Ragnar Warelius

Områdeschef
Malin Kilén

Områdeschef
Catherine Steiner

Vårstädning? Vi 
fixar containrarna!
SERVICE Under 16–29 april 
placerar Finnvedsbostäder ut 
containrar i de flesta kvarter, 
för att ni hyresgäster enklare 
ska kunna vårstäda hemma.   
   Passa på att göra en 
vårrensning hemma eller i 
källaren/på vinden och släng 
saker du vill bli av med.
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Dags för fester 
eller gäster?
– hyr lokalen av oss
Som hyresgäst hos Finnvedsbostäder har du 
möjlighet att hyra en möblerad gästlägenhet 
till långväga gäster en kortare tid. 
   För större tillställningar finns dessutom våra 
trevliga kvarterslokaler att tillgå. 

Ragnar Warelius 
Ragnar har arbetat 
hos Finnvedsbostä-
der i tiotalet år, bland 
annat som områdes-
chef för utemiljön. 
Sedan 3 februari är 
han nyanställd som 
reparatör hos oss. 
 

VÅRA GÄSTLÄGENHETER  
– HÄR FINNS DE:
• Doktorn – Gränsgatan
• Lyckan – Rydgatan
• Vråen – Valdemarsgatan
  (för alla hyresgäster)

• Städet – Pilagårdsgatan
• Sjösala – Bor
• Salvian – Salviavägen
  (för boende i kvarteret)  

Lokalerna och lägenheterna varierar i storlek och utrustning. Läs mer på www.finnvedsbostader.se/bo-hos-oss  
eller kontakta vår kundtjänst för mer information samt för att boka: info@finnvedsbostader.se eller 0370-484 00.

VÅRA KVARTERSLOKALER 
 – HÄR FINNS DE:
• Lyckan – Sveavägen (Glashuset)
  (för alla hyresgäster)

• Doktorn – Gränsgatan
• Högaloft – Kolonigatan
• Vråen – Malmgatan, Brushane- 
   gatan och Valdemarsgatan
• Långa Raden – Sandgatan
   (för alla hyresgäster, bokas  
   via Hyresgästföreningen)

• Städet – Pilagårdsgatan 
• Salvian – Salviavägen
  (För boende i kvarteret)

Nya tjänster, nya ansikten
I detta nummer har vi har glädjen att presentera två nya vikarierande 
medarbetare samt ett bekant ansikte på ny tjänst. 

Linda Halldén
I februari började 
Linda arbeta hos 
oss för ett längre 
föräldravikariat. Hon 
tar plats i marknads-
gruppen och arbetar 
med kundtjänst och 
uthyrning.

 

Helen Lang
Helen har sedan 
januari vikarierat på 
ekonomiavdelningen 
och arbetar med 
hyresadministration. 
Hon har också ett 
längre föräldravikariat 
och ser fram emot 
nya utmaningar. 

 



Ring oss
 0370–484 00

✆

Följ oss 
..på Instagram, 

@finnvedsbostader, för  
uppdateringar om vad  

som pågår i våra kvarter.

Öppettider i 
vår reception  Mejla oss 

info@finnvedsbostader.se

Besök oss 
 Sveavägen 1 E 

Ordinarie öppettider

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  

Påsköppettider

9/4 SKÄRTORSDAG: 09.00–12.30
10/4 LÅNGFREDAG: stängt
11/4 PÅSKAFTON: stängt
12/4 PÅSKDAGEN: stängt
13/4 ANNANDAG PÅSK: stängt

Vid akuta fel 
(som vatten
läcka) då vi har  
stängt : Ring 
beredskapen, 
0370484 26

Vid pågående 
störning, som 
hög musik,  
bråk nattetid 
eller då vi har 
stängt: Ring  
störningsjouren, 
0370 – 484 12

Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker på vår hemsida, www.finnvedsbostader.se

Vill du tillbringa sommaren utomhus?  
Är du en person som brinner för att 
ge service och jobba självständigt? Är 
du nyfiken på hur det är att jobba i ett 
fastighetsbolag? Då kan sommar- eller 
säsongsjobb som miljövärd hos Finnveds-
bostäder vara helt rätt för dig. 
   Om du, eller någon du känner, är intres-
serad hälsar vi dig välkommen med din 
ansökan.

Säsongsanställd
Som säsongsanställd arbetar du med 
utomhusskötsel i våra kvarter under 
perioden april–september. Du arbetar 
tillsammans med våra miljövärdar och i 
tjänsten ingår att hantera såväl maskiner 
som fordon vilket gör att du behöver vara 
över 18 år.

Sommarpersonal
Under fyra veckor på sommaren anstäl-
ler vi sommarpersonal som arbetar med 
utomhusskötsel i kvarteren. Under dessa 
veckor arbetar du tillsammans med erfaren 
personal. Du som söker är minst 16 år. Är 
du över 18 år är det meriterande om du kan 
hantera maskiner och fordon i tjänsten.
  

Finnvedsbostäder söker säsongs- och sommarpersonal


