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Nytt arbete, ny stad och nytt hem

TRYGGT BOENDE I
FINNVEDSBOSTÄDER
OCH I VÄRNAMO

Beata har landat i Värnamo
Efter att ha bott runtom i
världen ser AT-läkaren Beata
fram emot sin nya tillvaro i
en nyproducerad lägenhet i
kv. Städet.

Sta n ley Gu ld my r | V D, F i n nved s b o stä d e r

F

örra sommaren skrev vi i Angeläget om
trygghet som en mycket viktig del i vår
tillvaro, detta efter förra vårens händelser
i Värnamo. Vi engagerade oss bland annat i den
ideella föreningen Huskurage som ett led i det
förebyggande arbete som Finnvedsbostäder
medverkar i.
Under hösten och vintern har sprängningar, skjutningar, hot och bilbränder förgiftat
stämningen bland invånarna i hela kommunen.
Så här vill vi inte ha det! Det är många aktörer
som jobbar förebyggande och det måste
fortsätta långsiktigt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Ansvaret för det mest
akuta arbetet ligger på brottsbekämpande
myndigheter och vi märker en ökad närvaro av
polisen och ser också att det sker insatser som
förhoppningsvis får dessa oönskade aktiviteter
att minska eller helst upphöra.
Finnvedsbostäder har stort förtroende för
polisens arbete och de åtgärder som vidtas.
Alla i vår bygd måste hjälpas åt på olika sätt
för att lämna upplysningar till polisen och
försvåra för de kriminella elementen att verka
i vår kommun.
På senaste styrelsemötet beslutades att
genomföra nyproduktion av 12 lägenheter
plus gemensamhetsutrymmen på Kv. Ling i
Värnamo. Kommunen hyr och kommer att
inrymma bostäder med särskild service enligt
LSS i fastigheten. Beräknad inflyttning till
våren 2020. Totalentreprenör är Naij Bygg AB
från Smålandsstenar.

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

Hyresbortfallet och antal lediga lägenheter
har under det senaste året varit lågt, vilket har
gjort att intäkterna blivit bättre än förväntat.
Även räntenivån har varit låg under 2018. Detta
i kombination med att året varit varmt vilket
gynnar uppvärmningen i fastigheterna samt att
vår duktiga personal jobbar kostnadsmedvetet
och med åtgärder för att minska driftkostnaderna för energi och andra förbrukningsvaror gör
att resultatet för 2018 kommer att bli riktigt bra.
Under 2018 blev personallokalerna för område öst klar på Vråen, där kommer kvartersvärdar, reparatörer och målare att utgå ifrån
och genomföra många av sina administrativa
uppgifter. Just nu pågår ombyggnad för personalen på område väst samt våra drifttekniker
i markplan på Sveavägen 1. När detta är klart
har vi funktionsdugliga och ändamålsenliga
personallokaler för all personal.

Sportlovsveckan såg mycket lovande ut bara
några dagar före vecka 7, men så regnade
nästan all snön bort. Det var tråkigt för alla
lediga skolungdomar. Vi behöver snö som lyser
upp denna mörka del av året. Dock går det att
se att ljuset är på väg tillbaka och snart är det
dags att plantera frön för tomater, grönkål och
andra nyttiga grönsaker. Ljuset gör också att
det ofta känns lättare att komma ut i naturen
och röra på oss, en promenad eller cykeltur i
friska luften mår vi alla bra av.

"Alla i vår
bygd måste
hjälpas åt på
olika sätt för
att lämna
upplysningar
till polisen och
försvåra för
de kriminella
elementen att
verka i vår
kommun.

Allt gott!

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

När man kliver över tröskeln
hemma hos Beata sprider
sig en härlig energi i en och
runt om i lägenheten finns
minnesgrejer och möbler med
spännande historier.
– Snäckorna som hänger
på väggen är från när jag
pilgrimsvandrade den 900 km
långa El Camino de Santiago
i norra Spanien och då min
syster är filmregissör så har de
flesta möbler här hemma varit
rekvisita i olika filmer.

Det nyaste bostadskvarteret

Beata har precis flyttat till
Värnamo och in i en nyproducerad lägenhet i kv. Städet,
Finnvedsbostäders nyaste bostadskvarter. Lägenheten har
en öppen planlösning och det
stora fönsterpartiet som vetter
ut mot trädäcket i västerläge
gör rummen ljusa. Bostaden är
enligt Beata perfekt och medan kaffet rinner igenom pratar
vi om vad som fört henne till
Värnamo och hur hon gör för
att känna sig hemma.

– Jag har bott runt om i
världen i flera stora städer
och är verkligen glad över att
flyttlasset nu gått till Värnamo
i samband med att jag påbörjat
min tjänst som AT-läkare på
sjukhuset. Storstäder i all ära
men det finns otroligt mycket
gott att hämta ur livet i en
mindre stad. Här har jag möjlighet att promenera till jobbet
varje dag, tempot är generellt
lugnare och många hälsar på
en ute vilket är ovanligt i en
större stad.
Hon slår sig ner i en fåtölj
från en Wallander-film och
berättar att hemmet på kort
tid blivit en trygg bas i den
nya omgivningen, här finns
utrymme för reflektion och
återhämtning. De senaste
åren har hon utövat mycket
yoga och meditation och säger
att genom att vårda sig själv
med motion, bra kost och
sömn har hon en inre ro som
gör att hon känner sig väl tillfreds även i nya miljöer, något
hon tror att många människor
mår bra av.

Recept för slaskiga dagar

Medan mörkret faller utanför
slår sig Beata ner på yogamattan som ligger utrullad i

Beatas
må-bra-tips

1. Ge dig tid för
reflektion, när du
enbart fokuserar på
dig själv
2. Börja varje dag
med att anteckna
tre saker du är
tacksam över
3. Vårda dig själv
med motion, bra
kost och sömn

vardagsrummet och tar några
djupa andetag.
– Jag har en sak som jag vill
att alla ska veta, som skapar
förutsättningar för att känna
lycka även under slaskiga,
kalla vinterdagar. Älska dig
själv, på riktigt. Genom att älska varenda sida och vrå av oss
själva ger vi oss möjlighet att
även se på omgivningen och
vissa utmaningar med mildare
ögon.

Intresserad av
kv. Städet?
Just nu pågår det sista arbetet
med att färdigställa resterande
bostäder i kv. Städet etapp 2
med inflyttning under april och
maj. På www.finnvedsbostader.
se publicerar vi lediga lägenheter och där finns även mer att
läsa om kvarteret. Du är också
välkommen att kontakta oss så
berättar vi mer!

VAD HÄNDE PÅ FINNVEDSBOSTÄDER UNDER 2018?

102

102 nyproducerade lägenheter blev
färdiga för inflyttning

484

Totalt tecknades 484 nya bostadskontrakt
med inflyttning under 2018

138

Vi ersatte 138 gamla kylskåp/frysar
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Fyra enkla tips

Så lyckas du med
sopsorteringen
hemma

Ny hantering av sopor
Nu ska dina matrester bli nytt bränsle
Kanske har du redan hört talas om
SÅM, det kommunala förbundet
mellan Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd
och Värnamo vars syfte är att hantera
sopsortering och återvinning i våra
kommuner.
SÅM står för Samverkan Återvinning Miljö
och har sedan 1 januari 2018 ansvaret för
bland annat sophämtning och kommunernas återvinningscentraler.

SÅM arbetar för att minska avfallet i
vår region, och för att hantera det avfallet
som uppstår på bästa sätt genom återanvändning eller återvinning.
I de flesta kvarter hos Finnvedsbostäder
finns redan goda möjligheter att källsortera sina sopor, så som kartong, plast, metall
och glas vilket är en bra insats för miljön.
Tillsammans med SÅM fortsätter Finnvedsbostäder att utveckla sopsorteringen i miljöhusen och kommer

Hur berörs du som hyresgäst?

under våren/sommaren införa särskild
sortering för matavfall, det vill säga rester
från livsmedel som tidigare kastats med
annat avfall som inte gått att sortera.
Att sortera sina matrester separat och
lämna i särskilda kärl möjliggör nämligen
att dessa rester kan omvandlas till biobränsle som sedan kan användas för att
värma byggnader eller driva fordon. På så
sätt får dina matrester en värdefull
funktion.

R
NY PÅSE FÖ
MATAVFALL

Varje hushåll kommer under året få ett särskilt kärl med tillhörande
papperspåsar till att placera under diskbänken ihop med de vanliga
soporna. I papperspåsen kastas rester från livsmedel, så som grönsaksskal,
kaffesump, äggskal och ris. I påsen är det även tillåtet att kasta hushållspapper,
vissna blommor och tepåsar. Påsen är tillverkad på ett sätt som gör att ånga kan passera medan
vattendroppar hålls kvar, detta gör att det inte rinner vätska från påsen. När du sedan skall kasta
ditt matavfall vrider du ihop påsen och lämnar i angivet kärl. I ditt vanliga kärl för restavfall
kommer du fortsätta att kasta blöjor, dammsugarpåsar, disktrasor, kuvert och annat som inte
lämpar sig för sortering.
Implementeringen av denna nya sortering kommer ske succesivt i våra bostadskuvert och mer
information kommer framöver.
4
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Vill du veta mer?
Du kan läsa mer om SÅM och deras arbete på www.samiljo.se. Där finns även bra
information om övrig källsortering och
vart du kan lämna exempelvis möbler,
elektronik eller annat avfall som inte går
sortera i Finnvedsbostäders miljöhus.

"Att sortera sina
matrester separat
och lämna i
särskilda kärl
möjliggör nämligen
att dessa rester kan
omvandlas till biobränsle som sedan
kan användas för
att värma
byggnader
eller driva fordon."

Mjölkpaket, tidningar och tomma ketchupflaskor. Plastpåsar,
tandkrämstuber och en tom tonfiskburk. I vardagslivet förbrukar
vi produkter och råvaror som ofta går att återvinna när vi inte
längre skall ha kvar dem, här följer tips och trix för att lyckas med
sopsorteringen i hemmet.

1
2
3

1
Skölj ur förpackningarna när
de är tomma för att undvika att
de börjar lukta.
Platta till papp-förpackningar
så tar de mindre plats både
hos dig och i miljöhuset.
Särskilj olika material på en
gång så slipper du göra det i
miljöhuset.

4

Förvara din återvinning i en
låda under diskbänken. När
du skall tömma dina vanliga
sopor tar du med återvinningen på en
gång, på så sätt får du inte så mycket
återvinning.
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PÅ GÅNG I OMRÅDENA
VÄST: Anmäl gärna avvikelser

T

illsammans med hyresgästföreningen kommer vi under våren genomföra en översyn av yttermiljön runt Gränsgatan 13–17 för att se om vi skall
komplettera med fler sittplatser och eventuellt en grillplats. Vi fortsätter
med att byta ut en del garageportar och under våren pågår arbetet både på
Doktorsområdet och på Lyckan.
I ett kvarter upptäcktes en vattenläcka i en bostad som hade kunnat ge
omfattande skador på hela fastigheten om inte en observant granne kontaktat
oss. Vi på Finnvedsbostäder är mycket tacksamma över att hyresgäster i våra
kvarter kontaktar oss om de ser något avvikande i en bostad, exempelvis att
ett fönster eller en balkongdörr står öppen under lång tid eller om det plötsligt
börjar låta annorlunda någonstans i fastigheten.

Catherine Steiner

ÖST: Nya rutiner för avflyttning

S

om ny områdeschef för de östra delarna av fastighetsbeståndet ligger
fokus på att lära känna all personal och samtidigt sätta sig in i de olika
kvarteren och de verksamheter som vi på öst jobbar med. Vi arbetar just
nu övergripande över hela beståndet med rutinen för vårt arbete i samband
med avflyttning. Vi ser en potential att förbättra vissa delar i samband med flytt
för såväl våra hyresgäster som för oss internt.

Malin Kilén

UTE: Sopa grus och plantera

N

u märker vi tydligt hur dagarna blir ljusare igen och våren ligger som på
vänt, det är helt klart en härlig tid på året. Det är dock inte omöjligt att
vi får någon mer omgång med snö så vi håller oss redo för såväl vårens
arbete som med snöröjning. Om ett par veckor sopar vi upp gruset igen vilket
väl är ett tydligt vårtecken om något och därefter
planteras vårblommorna i kvarteren. Varvat med
arbete i våra kvarter planerar vi även för sommarens bemanning och söker både efter säsongs- och
sommarpersonal, se annonsen på sista sidan för
mer information.

Ragnar Warelius

PÅ GÅNGKALENDERN
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• FÄNESTAVÄGEN/RINGVÄGEN, Här
pågår en omfattande renovering av
två huskroppar. Husen förses med nya
fasader, nytt tak och ny ventilation och
i de 26 lägenheterna byts samtliga kök,
badrum och alla fönster.
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• VRÅEN 1, Värnamo – Yttermiljön rustas upp rejält med nya stenläggningar,
nya lekplatser, gångstråk och belysning.
• HÖGALIDSGATAN, Här byggs 12 nya
lägenheter med start under våren 2019.
• GÄSTGIVAREVÄGEN 4, Här byggs 4
nya lägenheter med start under våren
2019.
• Pågående på flera platser – Byte till
iLoq. Runt om i kvarteren byter vi ut de

En skräck för både avloppet och miljön

Risk för stopp
i avloppet

"Fokus ligger på
att lära känna all
personal och
samtidigt sätta
sig in i de olika
kvarteren"

Vi får ofta anmälningar om att
hyresgäster råkat spola ner sin
doft-renare i WC-stolen och att
denna fastnat längre ner i avloppet
vilket orsakar problem inte bara
i det aktuella badrummet utan
för hela fastigheten. Vi
rekommenderar
därför till att
inte använda
denna produkt
utan istället
hitta ett annat
alternativ.

Det är inte alltid rosendoft man möts av på toaletten och antalet produkter för att stävja dålig lukt i
badrum är många, allt från luftspray till geléburkar och tabletter i vattentanken. En populär doft-renare är
den lilla plastdosan fylld med medel som fästs på insidan av WC-stolen och som utsöndrar en parfymerad
vätska i samband med varje spolning. Denna produkt riskerar dock att trilla ner i WC-stolen och fastna i
avloppet och medlet består ofta av kemikalier som är skadliga för miljön.

Innehåller skadliga ämnen för miljön
Flera av de vanligaste WC-doftisarna innehåller ämnen som är direkt
skadliga för miljön, bland annat parfymer och tensider. På vissa förpackningar står det att ”produkten är direkt skadlig för vattenorganismer och
kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön”, en anmärkningsvärd märkning på en produkt ämnad för vatten.

Husmorsknep

Gör din egen doftspray till WC:n
Du behöver:

Thomas Tagesson, miljövärd, är redo att snygga
till våra områden nu när det blir ljusare igen.

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

Doftis i WC:n

"Vi på Finnvedsbostäder är
mycket tacksamma över att hyresgäster i våra
kvarter kontaktar
oss om de ser
något avvikande
i en bostad"

"Det är helt klart
en härlig tid på
året. Det är dock
inte omöjligt att
vi får någon mer
omgång med
snö…"

ditt boende

mekaniska låssystemen till de digitala
låsen iLoq.
• KV. STÄDET ETAPP 2, Här pågår slutspurten av byggnationen av de två sista
huskropparna i kvarteret. Inflyttning
sker i april/maj.
DOKTORSGATAN & RYDGATAN, Byte
av garageportar pågår och fortsätter
under våren.

➺ 2 dl ättika 12%
➺ 1 ekologisk citron
➺ 2,5 dl vatten
➺ En tom sprayflaska

Pressa citronen och blanda ihop
citronjuicen med ättikan och vattnet i sprayflaskan. Förvara flaskan
i badrumet och spraya vid behov
i WC-stolen. Både ättikan och citronen är kalklösande vilket
bidrar till en renare WC samtidigt som det luktar fräscht.
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Avsändare:
Finnvedsbostäder AB
Sveavägen 1E
Box 446
331 24 Värnamo

Finnvedsbostäder söker
säsongs- och sommarpersonal
JOBB Nu går vi mot grönare tider och letar därför efter dig
som är intresserad av att arbeta med skötsel i våra kvarter.
Finnvedsbostäder söker efter så väl säsongs- och sommarpersonal och om du, eller någon du känner, är intresserad
hälsar vi dig välkommen med din ansökan.

Säsongsanställd

Som säsongsanställd arbetar du med utomhusskötsel i
våra kvarter under perioden april–september (ungefärlig
period). 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 anställer 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 då du även kan hantera maskiner och fordon i
tjänsten.
Du kan läsa mer om tjänsterna och hur du ansöker på vår
hemsida, www.finnvedsbostader.se.

Ändrade lunchtider
för Finnvedsbostäder
påverkar öppettiderna

Från årsskiftet har all personal på Finnveds
bostäder förändrade lunchtider för ökad service och tillgänglighet för dig som hyresgäst.
Om du vill besöka vårt kontor eller komma i
kontakt med någon av oss i kvarteren är du
välkommen under följande tider:

MÅNDAG:
TISDAG:
ONSDAG:
TORSDAG:
FREDAG:

09.00–15.00
09.00–15.00
09.00–15.00
09.00–17.30
09.00–14.30

Lunchstängt varje dag mellan 12.30–13.00
(tidigare 12.00–12.30 resp. 13.00–13.30)

✆
Mejla oss

Ring oss

info@finnvedsbostader.s

0370–484 00

Besök oss på
Sveavägen 1 E

Följ oss även på Instagram,
@finnvedsbostader, för ännu
mer uppdatering om vad som
pågår i våra kvarter.

