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Nu är vi alla tillbaka efter en härlig sommar 
som i skrivande stund –  mitten av septem
ber – inte verkar vilja släppa taget. Inte mig 

emot. Dagar och kvällar med 20 grader i luften och 
sol från en klarblå himmel är perfekt väder för lite 
motorcykelkörning. 

En annan sak som är helt fantastisk är alla blåbär 
och lingon i skogarna. Att vara ute i skogen är en 
helt ny upplevelse för mig. Det var när kollegan 
Marketta i fjol tog med mig ut för att leta svamp 
som jag upptäckte tjusningen och den rofyllda 
stämningen som infinner sig när man lite planlöst 
vandrar omkring i skogen.

Sagt och gjort, förra året inköptes plockare, 
hinkar, stövlar med mera för att vara beredd till 
årets skörd i skogen. Jag har hela, och då menar jag 
hela, frysen full med blåbär och lingon och har fått 
många fina upplevelser i skogen, vilket är något jag 
uppskattar mycket.

Kul att det fortfarande går att upptäcka nya saker 
i livet som är roliga och framför allt i princip är  
gratis, inte helt fel för en inflyttad smålänning.

Det går bra för Värnamo nu. Då menar jag inte bara 
IFK som också gör bra ifrån sig, utan hela kommu
nen. Vi som bostadsbolag känner av detta extra 
mycket. Trycket är fortsatt stort på uthyrningen och 
detta gäller inte bara centrala Värnamo utan även i 
våra kransorter, något som är extra roligt i en kom
mun med så mycket industrier och verksamheter. 

Därför påbörjar vi nybyggnation även i våra 
kransorter. Först ut blir Bredaryd och Bor där vi 
redan har byggklara tomter. Förfrågningsunderlag 
är på väg ut och vi hoppas få in bra anbud (pris) 
under senhösten. Slår det väl ut så fortsätter vi med 
Rydaholm och Forsheda i en andra våg, här har vi 
påbörjat jakten på bra och byggbar tomtmark.

Campus och gummifabriken växer fram. Det är en 
motor som genererar mycket positivt för Värnamo. 
Vi gör vad vi kan för att stötta detta och har precis 

tagit beslut i styrelsen 
om nybyggnation av 
24 nya studentlägen
heter. 

Får vi sedan in rätt 
anbud så är tanken 
att vi kan komma 
igång med detta runt 
årsskiftet. Dessa lägen
heter kan sedan vara klara 
för inflyttning till hösttermi
nen 2018.

Finnvedsbostäder som företag och organisation är 
inne i en mycket spännande fas just nu. Vi ställer 
om för att kunna producera lägenheter i allt större 
volymer varje år och utvecklar organisationen för ett 
ännu större fokus på er hyresgäster och den service 
vi tillhandahåller. Det gäller att börja i rätt ände 
med förändringar. Vi har valt att stärka organisa
tionen med nya chefer, storsatsning på kompetens
höjning och utbildning för all personal, samt fokus 
på våra system och ny teknik för att hålla kvaliteten 
uppe genom hela företaget.
  Detta kommer i slutändan att på ett positivt sätt 
komma er hyresgäster till godo, för vårt främsta 
mål är nöjda kunder.  Ni kan läsa mer om våra nya 
medarbetare och den nya organisationen längre 
fram i tidningen.

I skrivande stund är det två veckor kvar till Berlin 
Marathon och när ni läser tidningen har loppet 
säkert redan varit. Det är ju bara 42 km långt… uhh, 
men det är alltid bra med utmaningar i livet och 
Berlin är ju en fantastiskt trevlig stad att roa sig i 
med helt andra saker än löpning har jag hört. 

Vi hörs!

Ps, vi bygger inte simbassäng på Kv. Städet, det är 
källaren som grävs ut. Grundvattennivån är väldigt 
hög just där, snart påbörjas pålningen och vi ser redan 
fram emot de fantastiska hus som skall ta form.  

Högtryck i Värnamo!  
Nu ökar vi byggtakten

”Vi ställer 
om för att 
kunna  
producera  
lägenheter  
i allt större 
volymer 
varje år"

VD har ordet

■  MI K A E L  N O R D H O L M , VD,  F innvedsbostäder

Juicetricket – så 
gör du mellanmål  
av matsvinn
MILJÖ Äter ni yoghurt eller fil-
mjölk hemma? Då har ni kanske 
upplevt att det kan vara svårt att 
få ut allt ur förpackningen. En 
studie visar att det i genomsnitt 
är kvar 2/3 dl yoghurt i varje 
förpackning som slängs, vilket för 
ett hushåll som förbrukar 5 liter 
yoghurt i veckan blir ett svinn 
på nästan 18 liter ätbar yoghurt 
per år. 
   För att minska svinnet och 
på så sätt hjälpa miljön och 
samtidigt spara pengar kan du 
hälla en skvätt juice i yoghurt-
förpackningen och skaka. Mixa i 
en näve frysta bär och häll upp i 
glas, smoothien blir ett perfekt 
mellanmål. 

Bra tips belönas 
med biobiljetter 
TIPS Pågår något unikt i ditt 
område som du gärna vill dela 
med dig av, eller har du kanske 
kommit på en smart lösning för 
ett problem i hemmet som fler 
borde få ta del av? Tipsa oss! 
   Skicka ett mejl till adress 
 info@finnvedsbostader.se med 
din historia och kontaktuppgifter. 
Märk mejlet med ”Angeläget 
tips”. De historier eller tips som 
kommer med i tidningen belönas 
med två biobiljetter.   

 Nyheter

Finnvedsbostäder AB
Sveavägen 1E
Box 446 / 331 24 Värnamo
Kundtjänst: 0370- 484 00
info@finnvedsbostader.se

Tidningen Angeläget ges ut fyra gånger per år  
och skickas till Finnvedsbostäders hyresgäster.
Ansvarig utgivare: Caroline Fagerström.
Text (där inget annat anges): Linnea Haraldsson.
Foto (där inget annat anges): Finnvedsbostäder
Grafisk form/redigering: Tommy Apelqvist, Newsroom.
Tryck: Fyra Punkter.
 

Juice är nyckeln. Förvandla nåt 
som skulle slängts till ett nyttigt 
mellanmål med vårt tips.

Nu kan du som hyresgäst förnya ditt 
hem med Finnvedsbostäders nya 
kollektion av tapeter. 

Vart tredje år släpps en ny kollektion 
som motsvarar dagens trender och 
efterfrågan. Den nu aktuella tapet

kollektionen har tagits fram tillsammans  
med Eco Wallpaper.  
   Deras nya serie Decorama EasyUp 16 är en 

bred kollektion moderna tapeter för alla rum 
i hemmet. Det är genomgående ljusa och var
ma färger med inslag av både pärlemorskim
mer och mer mjuka toner. 

Bland blomsterslingor, stilsäker retro och 
kaxigt tegel hittar du ditt personliga uttryck 
för att skapa en skön och ombonad känsla 
hemma. 

Välkommen in till vår Bobutik på huvud
kontoret för att ta del av den nya kollektionen. 

Ny kollektion  
av tapeter

Piffar upp hemmet. Här är några exempel ur den nya kollektionen från Eco Wallpaper.  
Fler smakprover finns i Finnvedsbostäders Bobutik.
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Ny organisation  Sommaraktiviteter
 

Förberedelserna för 
organisationsföränd
ringen har pågått i flera 

år för att säkerställa att den 
nya organisationsmodellen 
tillgodo ser de behov som 
företaget har i dagens expan
siva skede. 

Förändringarna kommer 
inte att påverka dig som  
hyresgäst mer än att det ska 
bli ännu lättare att få rätt 
hjälp med eventuella frågor 
från kompetent personal. 

Därför kommer de som i 
dag arbetar som fastighets
skötare att i fortsättningen 
antingen arbeta med under
håll inne i våra bostäder, 
eller ha hand om yttermiljön 
i områdena. 

Två delar
I den nya modellen för orga
nisationen delas fastighets
beståndet i två delar, öst och 
väst. Till varje område har det 
tillsatts varsin områdeschef 

med totalt ansvar över drift
netto och personal. Catherine 
Steiner och Dennis McCrady 
presenteras utförligare på 
sidan här intill.

Fortsatt hög servicenivå
Huvudsyftet med den nya 
organisationen är att fortsatt 
kunna hålla hög servicenivå 
och tillgänglighet mot hyres 
gäster och entreprenörer 
även i framtiden med ett 
större fastighetsbestånd. 

Finnvedsbostäder arbetar 
ständigt för att finnas nära 
dig som hyresgäst med rätt 
kompetens oavsett vilken 

fråga du har om 
ditt boende.  

FLÅS Den 16:e augusti arrangerades 
motionsloppet Blodomloppet, till 
förmån för bloddonation, i Jönköping 
och Finnvedsbostäder hade ett gäng 
anställda på startlinjen. Deltagarna 
fick själva bestämma om de ville 
genomföra fem eller tio kilometer och 
rundan löpte runt natursköna Rocksjön 

och vidare upp i bostadsområdet på 
Rosenlund. 

Det var en vacker sensommarkväll 
med närmare 6 000 glada motionärer 
som tog sig runt banan.  Deltagandet 
i Blodomloppet är en av aktiviteterna 
som ingår i den friskvårdssatsning som 
genomförs på företaget under 2016.   

I samband med omorganisationen där 
Finnvedsbostäders fastighetsbestånd 
delas upp i områdena Öst och Väst 
har två nya områdeschefer anställts.     
    Catherine Steiner ansvarar för Väst 
och Dennis McCrady för Öst. 

Att fastighetsbolag delar upp sitt 
bestånd i områden blir alltmer vanligt 
och gör också att kontrollen av såväl 

ekonomi som personalbehov förbättras när 
företaget expanderar.  

Catherine Steiner ansvarar för Värnamos 
västra områden samt Forsheda och Breda-
ryd. Dennis McCrady ansvarar för Värnamos 
östra områden samt Bor och Rydaholm. 
Båda två kommer från organisationer där de 
tidigare arbetat med fullständigt drift och 
personalansvar och tycker att deras nya upp
drag på Finnvedsbostäder känns spännande. 

– Det känns som ett väl genomtänkt och 
samtidigt genomförbart uppdrag med en klar 
förväntan på organisationen 
och ett tydligt mål, säger 
Catherine. 

Dennis ser stora fördelar 
med att förvaltningsorganisa
tionen tydliggörs genom deras 
nya tjänster. Han tror också att 

det på sikt kommer att bli ännu enklare för 
hyresgäster att få svar på sina frågor.

– Vi vill att hyresgästen skall få tydliga och 
enkla svar med snabb återkoppling från vår 
personal. 

Deras arbete är redan i full gång och de är 
mitt i processen med att fördela tjänsterna 
kvartersvärd och miljövärd. Arbetet skall 
vara klart till oktober. Sedan följer en tid med 
workshops, utbildningar och studiebesök för 
personalen. 
    – Det är ett bra läge att komma in i företaget 
nu. Tillsammans med befintlig personal kan vi 
arbeta fram ett arbetssätt som följer den plan 
för omorganisationen som finns. Tanken är 
att hyresgästerna även i fortsättningen skall 
rapportera till och få hjälp av sin kvartersvärd 
i första hand, och att vi finns där att diskutera 
med vid behov, säger Catherine.

– För att hålla oss uppdaterade kring vad 
som händer i våra områden kommer en stor 
del av vår arbetstid att förläggas till respektive 

område. Genom att vara på 
plats kan vi upptäcka even
tuella störningar innan de 
blir för stora, säger Dennis. 

Vi hälsar Catherine och 
Dennis varmt välkomna till 
Finnvedsbostäder.     

Nya organisationen  
gynnar hyresgästerna
Expansion gör att Finnvedsbostäder vässar formen

Nya chefer delar på 
fastighetsbeståndet
Catherine tar Väst och Dennis tar Öst

Nya ansikten på 
Finnveds bostäder
I detta nummer hälsar vi 
följande nya medarbetare 
välkomna till oss på Finn-
vedsbostäder.

MARIA LJUNG
Började 15 augusti. Har hand om 
uthyrning av bostäder, parke-
ringsplatser och lokaler i hela vårt 
bestånd.
Ålder: 41 år.
Befattning: Uthyrare.
Bakgrund: Kommer senast från 
Gislaveds kommun. Har under 
flera år arbetat med kommunika-
tion och marknadsföring. 
Fritidsintresse: Gillar odling och 
åker gärna på seglingsresor.

CAJ SVENNINGSSON
Började 1 september. Reparerar 
maskiner och vitvaror i hela vårt 
bestånd.
Ålder: 48 år.
Befattning: Reparatör.
Bakgrund: Har arbetat både som 
fastighetsskötare och rörmontör. 
Senast kommer han från företaget 
Ahlsell där han varit i fyra år.
Fritidsintresse: Gillar träning och 
är mycket på gymmet.

 

 Fem snabba till Maria
Hund  eller  katt
Solresa eller  fjällvandring
Cykla  eller promenera
Fotboll  eller ishockey
Restaurang eller  picknick

 

 Fem snabba till Caj
Hund eller  katt
Solresa  eller fjällvandring
Cykla  eller promenera
Fotboll  eller ishockey
Restaurang  eller picknick

 

"Förändringen 
för hyresgästen 
är att det blir 
ännu lättare att 
få rätt hjälp"

Taggat gäng tog sig runt Blodomloppet

✔NYA ORGANISATIONEN
Det gäller för dig som hyresgäst:

• Felanmälan för din bostad eller yttermiljön görs 
via Mina sidor på Finnvedsbostäders hemsida, eller 
under kontorstid via mejl eller telefon till kundtjänst.

• Akuta fel, som till exempel vattenläckage i din 
bostad efter kontorstid, görs till beredskapen. 
Vid situationer som exempelvis brand eller annat 
livshotande, kontakta SOS.

• Störningsanmälningar efter kontorstid görs till 
störningsjouren som åker ut för att dokumentera 
störningen.

Förbättring.
Iwona Siekiera 
Eriksson, fastig-
hetsskötare, ser 
positivt på den 
nya organsationen 
nu när fastighets
beståndet växer.

"En stor del av vår 
arbetstid kommer 
att förläggas till 
respektive område"

Ny duo. Catherine Steiner och Dennis McCrady är nyanställda på Finnvedsbostäder. De skall ansvara 
för varsitt område och har bland annat hand om driftnetto, planering av löpande underhåll och personal.

O M O R G A N I S A T I O N

1 oktober träder Finnveds bostäders nya organi-
sation i kraft, en organisationsförändring som 
arbetats fram till följd av att företagets fastighets-
bestånd växer i snabb takt och kräver nya ansvars-
fördelningar och rutiner.  
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Vi jobbar ständigt med under-
håll och förbättringar av våra 
fastigheter. Här ser du aktuella 
nyheter och vad som är på gång 
i områdena just nu:

• GÖTAVÄGEN 7, Värnamo
Renovering av fasad.

• SVEAVÄGEN 1 och 3, KOLONIGATAN 
21–31, Värnamo
Köksrenovering, nya balkongräcken 
och entrépartier i 119 lägenheter.

• GLASHUSET, Värnamo
Underhåll av lokal med nya ytskikt. 

• DOKTORN, Värnamo
Byte av vissa garageportar.

• STENSÖTAN ÄLDREBOENDE, Värnamo
Fasadbyte södervägg.

• KVARTERET STÄDET, Värnamo
Påbörjad byggnation av 74 lägenheter 
i första etappen. Den skall följas av  
ytterligare en etapp.

• VRÅEN 1, Värnamo
Fortsättning av renovering av ute-
platser med nya skärmväggar, 178 
lägenheter. 

• VRÅEN 2, Värnamo
Fortsatt målning av fasader.

• GÄSTGIVAREVÄGEN och STATIONS
VÄGEN, Bor
Nya entrépartier.

• NORRHAMRA, Bor
Ombyggnation av servicehus.

• HOVSLAGAREGATAN, Rydaholm
Målning av träfasader.

Ljusa matlådor i plast har en 
tendens att bli missfärgade efter 
ett tag, speciellt om du förvarar 
färgstark mat som köttfärssås 
eller tomat i dem. För att undvika 
fläckar är det bra att smörja in 

burken med matolja innan den 
fylls på med mat, det bildar en 
skyddande hinna. Undvik även att 
värma sådan mat direkt i burken, 
det är bättre att lägga upp maten 
på en tallrik och sedan värma. 

HUSMORSTIPSET

PÅ-GÅNG  
KALENDER 

✔

Vill du bo på kvarteret Städet?

SLIPP MISSFÄRGADE MATLÅDOR
Rykande het  

lasagne. Smaskens, 
men resterna har 

en tendens att miss  -  
färga plastlådor.

? NI FRÅGAR 

Hur gör vi för att byta 
till större lägenhet?
 Fråga:     Vi bor hos er i en tvåa 
men ska få barn och skulle behö-
va en större lägenhet. Hur går vi 
tillväga för att byta bostad? Kan 
ni hjälpa oss med det? 
 Svar:     Att byta bostad hos oss 
görs på samma sätt som vid en 
traditionell bostadsansökan. På 
hemsidan publiceras alla lediga lä-
genheter och söks däri genom. Vi 
hjälper även till med direktbyten 
om ni själva hittar en hyresgäst 
som vill byta bostad med er. Ett 
direktbyte skall alltid godkännas 
av oss och nya kontrakt skall skri-
vas innan flytten genomförs.

Är du intresserad av att flytta in på 
Städet? Kontakta vår uthyrnings
avdelning för mer information och få 
hjälp att lämna din intresseanmälan.

Vi skickar gärna ett kompendium med 
planlösning för de olika lägenheterna och 
allmän information kring inflyttning och 
byggnation till dig.

På marken där Värnamos nya bostadsom
råde nu växer fram låg för 100 år sedan en 

toppmodern industri, vida känd utanför Sve
riges gränser. Det var två unga entreprenö
rer, Harald Jochnick och Erik Norrman, som 
med mod och småländsk klurighet startade 
tillverkning av maskiner som med dåtidens 
moderna teknik revolutionerade industrin.
   Kombinationen av hydraulik och rör 
blev det framgångsrika företagets främsta 
profil. Fabriken upphörde i början på 
1990talet,  men avknoppningar från verk
samheten lever kvar än i dag.   

KLART FÖR  
FÖRVANDLING 
Finnvedsbostäders nya bostadsområde  
Städet växer fram på Jochnicktomten
En lördag i augusti togs första 
spadtaget för Finnvedsbostäders 
nya bostadsområde Städet på 
gamla Jochnicktomten.  
   Under invigningen bjöds det på 
fika och tipspromenad och det fanns 
möjlighet att delta i selfietävling. 

Två skådespelare förklädda till före
tagarna Harald Jochnick och Erik 
Norrman var på plats för att berätta 

om platsens historiska betydelse. 
– Det är alltid en viss känsla att sätta 

spaden i marken för ett nytt stort projekt, 
säger PerMagnus Rylander som är fastig
hetschef på Finnvedsbostäder AB. 

Intresset för de nya bostäderna har varit 
stort och många nyfikna personer dök upp 
på invigningen för att ställa frågor om bygg
nationen och lämna intresseanmälningar. 

– Redan innan byggstart har vi fått in  
ungefär 60 intresseanmälningar för bo
städerna på Städet, vilket givetvis är roligt 
och ett gott betyg för projektet, säger 
marknadschef Caroline Fagerström.  

På Jochnicktomten byggs nu 74 bostä
der i första etappen med inflyttning i no
vember 2017. På tomten byggs olika typer 
av lägenheter, allt från mindre bostäder 
lämpade för ensamhushåll till större lä
genheter och radhus med egen uteplats.

 Det centrala läget mitt i Värnamo gör att 
det blir ett bekvämt boende med närhet till 
såväl butiker, skolor och grönområden. 

FIXA 
SJÄLV!

Ovan. Så här såg det ut när Harald Jochnick 
och Erik Norrman (små bilderna t h) drev sin 
maskintillverkning på tomten.  

Stort intresse. Invigningsdagen för Städet blev en riktig framgång. Många var nyfikna på byggnationen och ville veta mer.  

Strålande sol. Det härliga vädret gjorde att många  njöt av sitt fika i gräset. Ovan till höger, Anna Johansson med barnen Emma och Albin.

I samband med att byggnatio-
nen av Städet kommit igång 
har det pågått en fototävling 
där det gällt att klä ut sig till fö-
retagarna Harald Jochnick och 
Erik Norrman. Nu är tävlingen 
avslutad och vi säger grattis 
till personerna på bilden som 
vann en designprodukt från 
Georg Jensen att pryda 
hemmet med. 
    Vill du också tävla? Håll 
utkik på hemsidan där vi publi-
cerar nya tävlingar löpande.  

Vinnarna i 
selfietävlingen



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

Visste du att…
…det för kommunen är framarbetat en vision 
om att vi år 2035 skall vara 40 000 invånare? 

I dag är invånarantalet drygt 33 500, vilket gör att för att 
klara visionen skall kommunen växa med cirka 350 invånare 
per år. Finnvedsbostäder AB, som är det enda kommunala 
fastighetsbolaget i Värnamo kommun, har fått i uppdrag 
att bygga 50–75 nya lägenheter varje år för att bemöta den 
ökande efterfrågan på bostäder. Startskottet för att uppfylla 
visionen har redan gått och byggnationen av nya bostäder är 
igång. Samtidigt pågår projektering för nya bostadshus, både 
i Värnamo och i våra kransorter.  
 

INVIGNING Bostadområdet Lyckan i Värnamo har fått 
sina utomhusmiljöer omgjorda och den 25 augusti 
firades det med invigning och fika. Området har bland 
annat fått nya lekplatser, låsbara cykelställ och nya 
planteringar. Nya stenlagda gångar som underlättar 
framkomligheten mellan husen har anlagts i området. 

– Vilket fint område vi fått, det här har blivit jätte-
bra! säger en hyresgäst som bott länge i området. 

På Lyckan finns totalt 161 bostäder, från små  
ettor på 25 m2 till fem rum och kök om 137 m2 för 
den stora familjen. Lyckan byggdes på 50-talet och 
var Finnvedsbostäders första bostadsområde.  
Närheten till affärer, skolor och fritidsaktiviteter  
gör att det är ett attraktivt område med  
hyresgäster i alla åldrar. 
 

Äldsta området 
har blivit som nytt

Festlig premiär. Finnvedsbostäders 
fastighetsskötare Fredrik Pettersson och 
CarlUno Emmanuelsson bjöd nöjda 
Lyckanbor på uppskattat invigningsfika.

Ett välkommet stopp på vägen 
eller starten på något helt nytt

Värnamo växer. Här knyter vi samman öst och väst med norr och söder. 
Tillsammans bygger vi bostäder, låter kulturen ta plats i nya rum, väl-
komnar nya studenter till Campus och ser till att näringslivet har plats och 
förutsättningar att växa. Vi är den mänskliga tillväxtkommunen, där vi ser 
varje människa som en tillgång. Välkommen till oss!
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