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vd har ordet



Agnes Alexiusson

SER VI LJUSET
I TUNNELN?
Finnvedsbostäder har vidtagit de åtgärder
som Folkhälsomyndigheten har rekommenderat. Vi vill att våra hyresgäster ska
anmäla fel och brister precis som vanligt,
gärna via mina sidor på Finnvedsbostäders hemsida, via e-post eller telefon.
När nu vaccinationerna har nått en bra
nivå och myndigheterna aviserar lättnader
funderar vi på Finnvedsbostäder hur vi
ska agera när det börjar bli dags att träffas på ett normalt sätt igen.
Ett är dock säkert, det gäller att även i
fortsättningen visa respekt för sina medmänniskor och minska risken för smittspridning på ett ansvarsfullt sätt.

Vi installerar solceller

Finnvedsbostäder kommer att starta
flera ytterligare projekt med inriktning på
hållbar miljö och klimatpåverkan. Förutom
tekniska installationer för styrning och
energioptimering har Länsstyrelsen givit
oss klartecken till solceller på sju av våra
fastigheter. Det ser vi mycket positivt på.
Vi har under de senaste 20 åren jobbat
målmedvetet med dessa frågor både
inom nyproduktion och förvaltning.
Här kan varje hyresgäst göra insatser
som betyder mycket. Som att sopsortera,
återvinna och återanvända möbler, kläder
och andra saker, men framförallt – att lämna/slänga det som blir över på platser där
det ska lämnas. I denna tidning kan du för
övrigt läsa om laddstolpar för elbilar.

Inflyttning på Kv. Väduren

Den första september fick hyresgästerna i

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

Ålder: 25 år.
Gör: Tränar och tävlar för
Värnamo BK.
Utmärkelser i urval:
Guld i junior-VM i 2013
(Bulgarien) och 2014 (Italien).
SM-guld 2019.
Bor: Högaloft.

första etappen
sina nycklar till
de nya moderna,
ljusa och tillgängliga lägenheterna. Alla
trappuppgångar har hiss. Som ansvarig
för verksamheten hos Finnvedsbostäder
blir jag otroligt stolt över den produkt som
vi tillsammans skapat.
Fastighetsutvecklingsavdelningen med
Per-Magnus Rylander i spetsen har gjort
ett fantastiskt jobb. Jag är övertygad om
att de nya hyresgästerna kommer att
trivas i detta trevliga kvarter. Etapp två
ska vara klar för inflyttning i november/
december i år. Alla lägenheter har varit
uthyrda sedan tidigt i våras.

Nyproduktion i Rydaholm

Glädjande nog kan vi redan presentera
nästa byggprojekt av nya hyreslägenheter. Det gäller åtta lägenheter i Rydaholm,
som styrelsen har beslutat att genomföra.
Arbetsnamnet är Villan. Byggnationen
startar så fort vi har fått bygglov. Entreprenör är upphandlad och utsedd.

"GLÄDJANDE
NOG KAN VI REDAN
PRESENTERA
NÄSTA BYGG
PROJEKT AV NYA
HYRESLÄGENHETER"

Tanken är att inflyttning ska kunna ske
under vintern 2022/2023. Vi hoppas på
positivt besked från länsstyrelsen vad
gäller statligt investeringsstöd även till
detta projekt, vilket i så fall kommer att ge
en rimlig hyresnivå.

Sol, värme och regn

Vädret har verkligen visat alla sina sidor
under den gångna sommaren. Det vi haft
under lupp tidigare år i våra bygder är
översvämningar i samband med långvarigt regn. Vad jag kan förstå finns en bra
beredskap och ett förebyggande arbete.
Men är riskbedömningen tillräcklig?
Efter regnovädren i Mellaneuropa och i
Gävle är det många krisberedskapsplaner
som måste ses över. Finnvedsbostäders
är förstås inget undantag. Och det gäller
inte bara utifrån översvämningsrisk, vi ser
över planen ur många andra aspekter.

Spännande idrottstider

Fotbolls-EM för herrar, OS-fotboll för damer, paralympiska sommarspelen och IFK
Värnamos framgångssaga i Superettan har
gett oss idrottsnördar flera högtidsstunder.
I skrivande stund möter Sveriges volley
bolldamer Nederländerna i kvartsfinal
och IFK:s herrar slog Akropolis med 2–1
och leder serien. Hösten kan verkligen bli
spännande även för våra lokala lag.
Jag önskar dig trevlig läsning och allt gott!
Stanley Guldmyr,
VD, Finnvedsbostäder

TIDNINGEN ANGELÄGET ges ut fyra gånger per år
och skickas till Finnvedsbostäders hyresgäster.
Ansvarig utgivare: Camilla Lundh.
Text: Evelina Kimmehed. Foto: Finnvedsbostäder AB.
Grafisk form/redigering: Newsroom.
Tryck: Fyra Punkter.

Värnamotjejen som tog sig
hela vägen till OS i Tokyo
Tänk att förbereda dig för något stort i flera år, och när
du äntligen står vid startlinjen avbryts allt och du får
packa och åka hem.
Så var det för Värnamotjejen Agnes Alexiusson den
där vårdagen 2020 när kvalet inför Tokyo-OS skulle
avgöras, men istället ställdes in på grund av en pandemi som vi då inte visste mycket om.
I stället för att gå upp i boxningsringen och slåss för en plats till
OS, fick väskorna packas ihop
och de tävlande reste hem i
ovisshet när eller om tävlingarna
skulle återupptas.
Men i somras – i Paris – fick
Agnes och hennes medtävlande
stiga upp i boxningsringen och
Agnes lyckades säkra en plats
till sommar-OS i Tokyo.
– Det var en sådan lättnad och
glädjen var obeskrivlig när jag
förstod att jag var klar för OS, säger Agnes, speciellt eftersom jag
fått vänta så länge på att kvala.
Det var nog den roligaste match

jag har vunnit i hela min karriär.
Den 27 juli var det dags och
Agnes kunde äntligen kliva upp
i boxningsringen i de Olympiska
Spelen. I en direkt avgörande
match i första omgången mötte
hon Taiwans Wu Shih Yi, vilken
tyvärr slutade i förlust och Agnes
var utslagen.

Blickar framåt

– Min målsättning var medalj, det
är det alltid när jag tävlar, så det
är klart att jag blev besviken över
att det tog slut så snabbt, säger
hon. När jag kom hem från Tokyo
kändes det väldigt tomt efter att

ha fokuserat på något i många år
och som plötsligt var över.
Men nu, efter ett par veckors
semester, där hon kunnat smälta
hela upplevelsen har hon kunnat
landa och se framåt.
– Jag känner mig inte klar med
boxningen. Dessutom är det bara
tre år till nästa OS, så jag vill ge
mig själv chansen att satsa igen.
Med andra ord kommer
förhoppningsvis Värnamo att få
heja fram hemmahoppet Agnes i
ytterligare ett OS.

Bra förutsättningar

Hur är det då att göra en så stor
satsning i en mindre stad som
Värnamo? Agnes tycker att hon
har bra förutsättningar och en
trygghet i boxningsklubben i Värnamo där hon har tränat sedan
åtta års ålder.
– Sen vet man aldrig vad som
händer i framtiden, avslutar hon
med ett leende.

												

Trivs. Hos Agnes
Alexiusson på
kvarteret Högaloft
i Värnamo står bal
kongdörren öppen.
– Jag har bott både
på Doktorn och
Lyckan men trivs bäst
här. Mamma bor på
samma gård så jag
är uppväxt i området
och gillar att se aktivi
teten på innergården
från min balkong.

Agnes
om...
...framtiden

"DET ÄR
BARA TRE
ÅR TILL
NÄSTA OS,
SÅ JAG VILL
GE MIG SJÄLV
CHANSEN ATT
SATSA IGEN"
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För Cordelia Wiik Ullman och Alfons Bengtsson
var det lika delar glädje som nervositet när
de fick veta att den nybyggda lägenheten på
Väduren hade blivit deras.
– Vi flyttar hemifrån för att bo tillsammans, så
det känns spännande, säger Cordelia.

DRÖMMEN BLEV SANN

KVARTERET VILLAN, Rydaholm

Nu går flyttlasset för Cordelia och Alfons
Att skriva kontrakt på en nyproduktion är speciellt då det inte går
att titta på lägenheten innan man
bestämmer sig. Men det gör också
alltsammans mer spännande.
Tänk att ingen annan har låst
upp lägenhetsdörren tidigare, inte
använt spisen och så vidare.
– Det var roligt att vi fick vara
med och välja kulörer till väggarna,
säger Cordelia. Att ha fått vara
delaktig gör att det känns lite mer
personligt.
– Och så vet man att allt fungerar

"DET VAR ROLIGT
ATT VI FICK VARA
MED OCH VÄLJA
KULÖRER TILL
VÄGGARNA"

som det ska, fyller Alfons i.
Deras första intryck var att det
kändes som ett trevligt kvarter.
– Att det är rökfritt är en bra
bonus, säger Alfons.
– Uthyrningen startade precis
när vi började titta efter en gemensam lägenhet, säger Cordelia.
Sedan gick det fort att bestämma
sig och skriva kontrakt.
– Det känns jätteroligt att vi nu
ska få bo ihop. Sen ser jag mest
fram emot att få inreda lägenheten,
säger Cordelia.

Bild: BSV Arkitekter och ingenjörer AB

Bild: Accent Arkitekter

nyproduktion

PRELIMINÄR
INFLYTTNING
TIDIGT 2023

Nu står det klart att Finnvedsbostäder kommer att bygga ett nytt hyreshus,
en stadsvilla med hiss, i centrala Rydaholm med åtta lägenheter i varierande storlekar. Bygget på tomten vid Västra Storgatan–Järnvägsgatan
påbörjas redan under hösten 2021 och beräknas stå klart för inflyttning i
början av 2023. Stor omsorg har lagts vid planteringar och grönområden
och ett mindre torg i korsningen framför huset blir en naturlig mötesplats.
Tillgängligheten och standarden är hög. Alla lägenheter blir ljusa och
välplanerade med fina materialval. Till utrustningen hör diskmaskin,
mikrovågsugn, tvättmaskin och torktumlare.
Fakta: 1 st 1 rok, 3 st 2 rok, 3 st 3 rok, 1 st 4 rok

KVARTERET SJUKSTUGAN,
Mossleplatån, Värnamo
På Mossleplatån i Värnamo
pågår bygget av en vårdcentral
samt 27 nya lägenheter. Arbetet
fortskrider enligt tidsplanen och
preliminär inflyttning är beräknad till årsskiftet 2022/2023.
Fastigheten kommer att bli ett
nytt landmärke i Värnamo och
lägenheterna får en fantastisk
utsikt över vyerna omkring
Värnamo.

PRELIMINÄR
INFLYTTNING
TIDIGT 2023

Fakta: 4 st 1 rok, 13 st 2 rok,
10 st 3rok

Är du nyfiken
och vill veta mer?

KVARTERET RÖNNBACKEN, Bredaryd

INFLYTTNING
1 APRIL 2022

Många har redan visat sitt intresse för lägenheterna som byggs på Rönnbacken i Bredaryd, men än går det inte att anmäla sig på lägenheterna.
Bostäderna i kvarteret Rönnbacken är ljusa, välplanerade och tillgänglighetsanpassade och ligger centralt i Bredaryd.
– De släpps för uthyrning och intresseanmälan den 30 oktober, säger
ansvarig uthyrare Josefina Erlandsson. Se planritningar och läs mer om
lägenheterna samt kvarteret på www.finnvedsbostader.se.

✔ Håll utkik på www.finnvedsbostader.se där
vi lägger ut mer information löpande. Du
kan också kontakta oss och registrera ditt
intresse. Då håller vi dig uppdaterad och
meddelar när uthyrningen startar.
✔ Tänk på att redan nu ställa dig i vår
bostadskö via hemsidan om du inte redan
är registrerad. Lediga lägenheter tilldelas
enligt den ordinarie bostadskön.

Fakta: 7 lägenheter, 2 rum och kök, 52,5 kvm.
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valfrihet

SMÅ HYRESGÄSTER, STOR NYTTA
Under vår och sommar har vi på
Finnvedsbostäder gjort plats för
våra allra minsta hyresgäster i
kvarteren.

"PRECIS SOM
I ETT EGENÄGT
BOENDE – MEN
MED HYRES
RÄTTENS ALLA
FÖRDELAR."

Viktigt med valfrihet. – Att som hyresgäst själv få sätta sin prägel på sitt boende betyder mycket för trivseln,
säger Berit Johansson på Finnvedsbostäders kundtjänst.

PIFFA UPP HEMMA?

Genom tillval påverkar du ditt boende i hyresrätt
Visste du att du när som helst,
antingen till högre månads
avgift eller en engångskostnad,
kan fräscha upp och beställa
nya och förbättrade tillval till
din hyresrätt?
Precis som i ett egenägt boende – men
med hyresrättens alla fördelar. Ljusare
köksluckor som gör att köket ser större
ut? Nya duschväggar istället för badkar?
Eller varför inte uppgradera din lägenhetsdörr till en säkerhetsdörr?
Välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig att se vad din
lägenhet har för förutsättningar.

På vår hemsida, www.finnveds
bostader.se, kan du läsa mer om
vilka tillval som finns samt skriva
ut en beställningsblankett.

6
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Tillval – några exempel
Digitalt
dörrlås

Nya
köksluckor*

Säkerhetsdörr

Ny
köksbänk*

* Köksluckor och köksbänk ingår i ett kökspaket, där även stänkpanel och handtag ingår.

I vissa slänter och grönområden har vi låtit
gräset växa sig högt och ängsblommor har
såtts för att främja den biologiska mångfalden.
Samtidigt har vi monterat mini-hus med hål
i, så kallade ”insektshotell” för de små som
söker sig ett boende.
– Det känns bra att ge våra pollinerare någonstans att bo och att få ge något
tillbaka till naturen, tycker Mikael Engstrand,
servicechef på Finnvedsbostäder.
Det är inte bara för blommornas skull vi
behöver våra pollinerare. Bina är livsviktiga
för vår matproduktion och spelar en central
roll i naturen. Men våra vilda små trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges
vilda biarter riskerar att försvinna enligt
Naturskyddsföreningen.
Det är därför viktigt att göra det möjligt för
småkryp, insekter, humlor och bin att både
överleva och trivas i stads- och boendemiljö.
Det här är vårt sätt att bidra till ett mer
insektsrikt Värnamo och på sikt ett bättre
klimat.

"DET
KÄNNS
BRA ATT
FÅ GE
NÅGOT
TILLBAKA
TILL NA
TUREN"

Våra minsta
lägenheter.
Servicechef
Mikael Eng
strand
visar ett av
de insekts
hotell som vi
monterat.

Stora lyftet för Giggen
På kvarteret Giggen,
Tryggarpsbacken 1–5, har
en större ombyggnad av
lägenheter och allmänna
utrymmen startats.
Den pågår till hösten 2022 och
boende får möjlighet att flytta till
en evakueringslägenhet medan
arbetet sker i deras lägenheter,
cirka fyra–fem veckor.
Lägenheterna har olika
förutsättningar och kommer att
renoveras något olika. För mer
detaljerad information, kontakta
vår kundtjänst.

EXEMPEL PÅ VAD SOM
GÖRS I LÄGENHETERNA:

✔ Badrum. Plastmatta på

golv, kakel på väggar, ny
toalett/tvättställ, duschplats med draperistång,
belyst badrumsskåp, skåp
under handfat, nya krokar,
ny dörr. Jordfelsbrytare
monteras. Vissa lägenheter förbereds för egen
tvättmaskin.
✔ Kök. Fläktkåpa monteras. Spisbyte. I vissa lägenheter byts köksinredning
och/eller förbereds för
installation av egen diskmaskin.

✔ Övrigt. Strömbrytare,

vägguttag och elcentral
byts. Ventilationen byggs
om för bättre inomhusklimat. Stambyte utförs.
I trapphus monteras
skivor av träull för bättre
akustik och vissa väggar
målas om. Tryggarps
backen 3 får ytterligare
en tvättstuga jämte befintlig medan tvättstugan
på Tryggarpsbacken 1
tas bort.
✔ Källare: Gamla lägenhetsförråd ersätts av nya
och säkrare. Källarkorridorer och förråd målas och
ny belysning monteras.
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aktivt hållbarhetsarbete

lokalhyresgäster

Förföriska dofter
från Emys kök
När vi kliver in i köket på Valdemarsgatan möts vi
av underbara dofter av bakverk. Här träffar vi Emy
Karlsson, ägare till nystartade Emys bakverk samt
nybliven hyresgäst i lokalen.
– Här får jag verkligen möjlighet att utveckla
min idé, säger hon.

Finnvedsbostäder
laddar för framtiden
Finnvedsbostäder arbetar ständigt med att
underlätta för sina hyresgäster att göra miljöoch klimatsmarta val, bland annat genom att
verka för omställning till mer hållbar mobilitet.

8

I flera av våra bostadsområden finns laddstolpar där
du parkerar medan bilen
laddas – (max fyra timmar)
– mot egenavgift. Även de
som inte är hyresgäster får
nyttja laddstolparna, som är
anslutna till Park & Charges
betallösning.
Har du carport i anslutning
till din lägenhet och är intresserad av en laddstolpe?

Kontakta oss så ser vi över
de tekniska och ekonomiska förutsättningarna.
Här hittar du
våra laddstolpar:
VÄRNAMO: Sveavägen 1,

Pilagårdsgatan 9, Vädursvägen, Malmgatan/Birger Jarlsgatan, Malmgatan, Birger
Jarlsgatan/Malmstensgatan.
BOR: Gällarydsvägen 39.
RYDAHOLM: Fabriksgatan 11.

Fina bakverk. Emy Karlsson har startat eget finbageri i Värna
mo. Hon har arbetat som konditor sedan 2007 och började
på Tössebageriet i Stockholm, där hon fick lära sig hantver
ket från några av Sveriges skickligaste konditorer.

Det var i augusti som Emy
äntligen vågade ta steget och
säga upp sig från sin tjänst på
ICA Kvantum och satsa helt
på sitt företag.
Tidigare tog hon emot
beställningar vid sidan av
sin ordinarie tjänst men allt
eftersom förfrågningarna
ökade blev det en fråga om
att behöva tacka nej eller att
köra fullt ut med bakningen.
En av sakerna som be
hövde lösas för att möjliggöra
drömmen var att hitta en
passande och fungerande
lokal, då den lokal som Emy
tidigare hyrt in sig i endast var
tillgänglig kvällar och helger.

Och där möttes vi, Finnvedsbostäder som turligt hade
en tillgänglig kökslokal redo
för uthyrning och Emy med
stora visioner för sitt företag.
– Jag blir så inspirerad
här, säger Emy. Det är så
trevligt med alla fönster som
gör lokalen ljus, något som är
ovanligt i de flesta bagerier.
Emys bakverk har ingen servering eller butik utan arbetar
enbart med beställningar och
utlämning.
– Eftersom jag bara bakar
på beställning kan jag ta till
vara på allt och behöver aldrig
slänga någonting. Det ligger
verkligen i tiden, säger Emy.

Vi bygger ut för
mer solenergi

Dubbelt upp för
Pizzeria Babylon

MILJÖ Finnvedsbostäder fortsätter att bygga ut
egna solcellsanläggningar. I september monterade
vi sex nya anläggningar på Gränsgatan 13, Salvia
vägen 3, Birger Jarlsgatan 43, Malmgatan 124,
Brushanegatan 3 och Valdemarsgatan 44. Även i
våra nybyggda kvarter Rönnbacken i Bredaryd, samt
Väduren och Sjukstugan i Värnamo, monteras solcellsanläggningar. Det blir totalt 14 anläggningar i drift
och planer finns för ännu fler.
Redan i dag kommer all el till våra fastigheter från
förnybara källor, men det känns förstås ännu bättre
att en del av elen produceras på våra tak.

LOKALER Mehmet Yesil,
som driver Pizzeria Babylon på Sveaplan i Värnamo,
har byggt ut rejält. Bland
annat har det blivit en modern inglasad del medan
antalet sittplatser ökat från
38 till 90 – alltså mer än en
fördubbling.
– Vi har en populär
restaurang. Därför är det
fantastiskt med fler sittplatser, säger Mehmet.
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Satsning. Mehamet Yesil har byggt ut Pizzeria Babylon på Sveaplan.

												

Den inglasade delen
är monterad för att kunna
justeras efter väder.
– Taket och glaspartierna kan öppnas vid fint
väder och det är uppvärmt
för att kunna nyttjas även
på vintern, säger Mehmet.
Under pandemin har
restaurangen satsat på
onlinebeställningar och
hemleverans av mat, något som givit gott resultat.
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Vi jobbar ständigt med
underhåll och förbättringar i
våra fastigheter. Det här är
på gång just nu:
Mossleplatån
Nybyggnation av vårdcentral i två
plan och 27 lägenheter fördelade
på sju våningar ovanför på-går. Projektet utförs av byggföretaget JSB
Construction. Arbete med montering
av betongstomme pågår. Inflyttning i
januari 2023.
Kv. Väduren
Nybyggnation av 48 lägenheter, varav en gruppbostad med sex lägenheter pågår. Entreprenör är LJ Bygg.
Inflyttning i två av fyra huskroppar
har skett. Hela projektet kommer
färdigställas i december 2021.
Rönnbacken, Bredaryd
Nybyggnation av sju lägenheter på
Klockaregårdsvägen pågår. Arbetet
utförs av Bygga GWG och kommer
vara klart under våren 2022.
Villan, Rydaholm
Nybyggnation av åtta lägenheter.
Tilldelning för totalentreprenaden
gick till Stensnäs Bygg AB som skriver kontrakt med Finnvedsbostäder
när upphandlingen vunnit laga kraft.
Bygglov har sökts.
Takbyte Magnusgatan/Valdemarsgatan och Grevevägen 6–8 i
Värnamo, Stationsvägen 20 i Bor
samt Hovslagaregatan 15–49 i
Rydaholm
Projektet utförs av Bygga GWG.
Totalt 33 huskroppar. Arbete pågår
på Magnusgatan/Valdemarsgatan.
Ombyggnad Kv. Giggen,
Tryggarpsbacken 1, 3 och 5
Projektet utförs av Lagans Byggnads
och består av stambyte, ny ventilation, nya badrum, nya lägenhetsförråd med mera. Arbete på Tryggarpsbacken 1 pågår.
Solcellsprojekt
Installation av sex solcellsanläggningar utförs under september på
följande adresser: Gränsgatan 13,
Salviavägen 3, Birger Jarlsgatan 43,
Malmgatan 124, Brushanegatan 3,
och Valdemarsgatan 44. Entreprenör är NP Gruppen.
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ROBERT TAR
PLATS SOM
DRIFTSTEKNIKER

PÅ GÅNG I OMRÅDENA
Väst: Nya lägenheter på liten yta
Under sommaren har yttre underhållsarbete utförts i flera kvarter, bland
annat på Lyckan och Citronen.
Vårt största projekt nu är stambytet
på Tryggarpsbacken, där samtliga
lägenheter får nya badrum, nya lägenhetsförråd och ny gemensam tvätt
stuga med mera. Läs mer på sid. 6.
I I höghusen på Gränsgatan 13–17
finns ett fåtal mindre övernattningslägenheter utan kök. Då efterfrågan på
lägenheter är fortsatt stor har vi testat
att bygga om ett par av övernattningslägenheterna för att kunna erbjuda

dem till vår bostadskö. De har utrustats
med ett kompakt kök samt rymliga
garderober i hallen för att utnyttja den
begränsade ytan maximalt.
De första är redan uthyrda och vi
fortsätter att inventera andra små
lägenheter för att
kunna fortsätta
med konceptet.

Områdeschef
Catherine Steiner

Öst: Ökad trygghet på Vråen
Nu har ett par månader gått sedan jag
tillträdde som ny områdeschef på Öst.
Dagarna är fyllda av spännande uppdrag och jag hoppas kunna träffa fler
av er hyresgäster under resans gång.
Vi hade första inflyttning i vårt nya
Kvarter Väduren 1 september. Resterande hyresgäster flyttar in senare i höst
och vi hälsar alla välkomna.
På Vråen 3–4 pågår takbyte och i
skrivande stund är snart fyra hus klara.
På Vråen har vi trygghetsvandrat
tillsammans med polisen och Värnamo
kommun för att identifiera åtgärder

som ökar tryggheten.
Och så har Städet har fått två nya
papperskorgar med inbyggd komprimering i syfte att uppmuntra att skräp
slängs på rätt ställe.
Ni som ännu
inte provat dem,
bli inte bli skrämda om korgarna
svarar när ni kastar ert skräp! ...
(Läs mer på
sidan här intill.)
Områdeschef

PERSONAL Vi välkomnar en

Klimatveckan 2021

Klimatveckan: Jaga ord
och tävla om elcykel
AKTIVITET Den 18–24 oktober arrangerar Finnvedsbostäder,

Värnamo Energi och Värnamo kommun en Ordjaktstävling
i syfte att uppmärksamma Jönköpings läns klimatvecka
2021. Delta kan du göra i Värnamo, Forsheda eller Bor och
innebär att du ska hitta de ord som vi placerat ut på orten.
Läs mer på vår hemsida www.finnvedsbostader.se
Genom att delta har du chans att vinna en elcykel.

Här kan
du tävla: Bor,
Värnamo och
Forsheda

Soptunnan som
tackar när du
slänger skräp

Joakim Sandahl

teret Prästen drabbats av sjukdom, och
vi har tvingats ta det svåra beslutet att
avverka dem under hösten. Det gör vi i
samarbete med Värnamo kommun som
också har almar som drabbats.
För övrigt planerar vi inför vinter
säsongen som
ligger framför oss
och förbereder
både fordon,
material och
Servicechef
avtal för snöMikael Engstrand
skottning.

nygammal bekantskap till Finnvedsbostäder, Robert Karlsson. Han har
studerat Fastighetsingenjörsprogrammet på Campus i Värnamo och
har sedan examen sommaren 2020
haft en projektanställning hos oss.
Nu tar han klivet in i organisationen
som ny driftstekniker.

Ordjakt 18-24 oktober

Ute: Sjuka almar och nya naturängar
2021 har varit ett konstigt år så här
långt. Dels brottas vi fortfarande med
pandemin, dels har det varit svårt att
rekrytera säsongsarbetare. Är du
intresserad av att säsongsarbeta hos
oss under 2022? Skicka i så fall gärna
en intresseanmälan redan nu på
info@finnvedsbostader.se.
Sommaren har väldigt gynnsam för
växtligheten. Förutom att vi har klippt
mycket gräs har vi också anlagt natur
ängar och placerat ut insektshotell,
läs mer om det på sidan 7.
Tyvärr har våra ståtliga almar på kvar-

till sist

Finnvedsbostäder är först i
kommunen med
dessa innovativa
soptunnor.

Vad sägs om en soptunna som tackar
för skräpet du slänger i? Eller som rapar
när soporna landar i dess mage? Det är
nu verklighet på kvarteret Städet som
fått två talande, smarta soptunnor för
att göra skräphanteringen roligare och
främja att soporna slängs på rätt ställe.
Bigbelly, som soptunnorna kallas, är
ett slutet avfallssystem som begränsar
obehöriga och skadedjur från att nå
innehållet. De smarta funktionerna drivs
av solenergi och tunnorna meddelar
själva när de behöver tömmas. En annan finess är inbyggd komprimator.
Har du vägen förbi kvarteret Städet,
mata en av soptunnorna med lite skräp
och se vad du får för svar som tack.

Var kommer du ifrån?
– Sundsvall, som är
Västernorrlands största
kommun.
Vad lockade dig att
stanna kvar i Värnamo
efter studierna?
– Jag gillar staden och
tillgängligheten till större städer.
Dessutom träffade jag min fästmö
här och fick chans att jobba på Finnvedsbostäder så allt föll på plats.
Bästa höstaktiviteten?
– Att vara ute och springa nu när
det inte är för varmt ute. Och att gå i
skogen och plocka svamp är mysigt.
Och vid regn?
– Jag gillar att spela datorspel med
vänner som jag inte träffar så ofta.
Ser fram emot?
– Att återigen kunna hälsa på folk
med ett handslag.

Populär sommaraktivitet. Det var
hög energi hos barnen som besökte
vår basketskola som arrangerades
av Värnamo Basketklubb i somras.
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Hos oss
hittar du flest
lägenheter
i Värnamo
kommun!

Öppettider i vår kundtjänst
Ordinarie telefontider:
MÅNDAG:
TISDAG:
ONSDAG:
TORSDAG:
FREDAG:

08.00–16.00
08.00–16.00
08.00–16.00
08.00–17.30
08.00–14.30

Ordinarie besökstider:*
MÅNDAG:
TISDAG:
ONSDAG:
TORSDAG:
FREDAG:

13.00–15.30
13.00–15.30
13.00–15.30
13.00–17.30
09.00–14.30

* = OBS! På grund av coronaviruset
är kundtjänst stängt för spontana
besök till och med 1 november, och
vi tar enbart emot bokade besök.
Se vår hemsida för uppdaterad
information.

Vid akuta fel (som vattenläcka)
när kontoret är stängt: Ring bered
skapen, 0370-484 26.
Vid pågående störning som hög
musik eller bråk när kontoret
är stängt: Ring störningsjouren,
0370-484 12.

Lunchstängt varje dag mellan 12.30–13.00

✆
Felanmäl

Mejla oss

Ring oss

www.finnvedsbostader.se

info@finnvedsbostader.se

0370–484 00

Besök oss
Sveavägen 1 E
Värnamo

Följ oss

... på Instagram,
@finnvedsbostader

Följ oss

... på Facebook
@finnvedsbostader

