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2018 – ett år då vi blickar
både bakåt och framåt
S ta n l ey Gu l d my r | V D, F in nve d s b ostä d e r

T

rots att vi redan är inne i mars och igång
med årets arbeten har vi inte helt släppt
2017 än. Just nu pågår utvärdering av det
gångna året, inte minst i form av det ekonomiska bokslutet. Finnvedsbostäder AB lägger ett
fantastiskt år bakom sig där flera faktorer spelat
stor roll. Uthyrningsgraden har varit hög vilket
gett goda intäkter. Personalen har arbetat
kostnadsmedvetet med åtgärder för att minska
driftkostnaderna vilket i kombination med något
varmare klimat än normalt gjort att uppvärmningskostnaderna blivit lägre än beräknat.
Att vi dessutom har ansvarsfulla hyresgäster
som månar om sina bostäder gör även att kostnader för reparationer hållits till en bra nivå.
I år är ambitionerna att fortsätta de pågående
nybyggnationerna, både på kvarteret Städet
etapp 2 samt kvarteret Väktaren och Trygghetsboendet i Bor. Vid sidan av detta pågår ständigt
arbetet med att ta fram nya byggprojekt.
Finnvedsbostäder har flera framtida projekt
på gång. I vissa fall är ansökan om bygglov
inlämnade, i andra har projekterande och
skissande inte kommit lika långt.

Under 2018 har Finnvedsbostäder verkat i 70
år! Sedan 1948 har vi arbetat för att människor
i vår kommun ska ha möjlighet att bo tryggt och
bra i hyresrättsform. På sidorna 4–5 kan du ta
del av en historisk tillbakablick, helt klart har
förutsättningarna och resultatet förändrats ordentligt under åren.
Vårt 70-års jubileum vill vi såklart fira med er
under året, mer information kommer löpande
både här i Angeläget och på annat sätt.

Finnvedsbostäder AB
Sveavägen 1E
Box 446 / 331 24 Värnamo
Kundtjänst: 0370- 484 00
info@finnvedsbostader.se
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Finnvedsbostäder AB har
också fått en ny VD, styrelsen beslutade att
anställa undertecknad och det är med stor
glädje och engagemang som jag tar mig an
uppgiften. Jag känner ett stort förtroende för att
tillsammans med den kompetenta personalen,
professionella styrelsen, de visionära ägarna
och ansvarstagande hyresgästerna få möjlighet
att leda Finnvedsbostäder AB in i framtiden.
Vi stöttar kommunens vision om att år 2035
vara den mänskliga tillväxtkommunen med
40 000 invånare. Detta ska ske genom nybyggnation, förädling av det befintliga beståndet,
service och dialog med hyresgästerna samt
fortsatt digitalisering.
I takt med att vårt fastighetsbestånd växer ökar
behovet av personal. Under vintern har
dessutom några anställda valt att söka sig till
nya utmaningar. Därför har vi nu en period med
både interna och externa rekryteringar.
På sidan 7 lär du känna några av våra nyanställda som du kan komma att möta vid kontakt
med oss på Finnvedsbostäder. Jag hälsar så
klart samtliga varmt välkomna och ser fram
emot ett bra samarbete.

”Vi stöttar
kommunens
vision om att
år 2035 vara
den mänsk
liga tillväxt
kommunen
med 40 000
invånare."

I skrivande stund pågår OS i Sydkorea och visst
är det härligt när unga idrottare överraskar
positivt. Den eufori som det förmedlar behöver
vi verkligen denna mörka del av året.
Det märks dock att våren och ljuset närmar
sig. Snart är det dags att plantera frön för tomater, svartkål och andra nyttiga grönsaker att njuta
av längre fram i år. Det är något att se fram emot.
Trevlig läsning!

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

Vill du bo i kvarteret Städet?
Det finns fortfarande några lediga lägenheter i etapp 1. Se
dem på www.finnvedsbostader.se. Just nu byggs ytterligare
71 lägenheter i etapp 2 med beräknad inflyttning våren 2019.
Uthyrningen av dessa påbörjas inom kort.

Folkvandring till kvarteret Städet

Högtryck då Värnamos nyaste bostadsområde visades

Den 13 januari öppnade Finnvedsbostäder upp portarna för
allmänheten och visade lägenheter och bjöd på rundvandring
i kvarteret Städet.

D

et går inte säga annat än att det
blev en riktig succédag! Omkring
2 500 personer besökte kvarteret
och fick titta in i två lägenheter varav den
ena var möblerad av Bredaryds möbler.
Personal från Finnvedsbostäder
visade upp teknikrum och bjöd på fika i
den rymliga gemensamhetslokalen som
byggts för hyresgästernas hobbyverksamheter och fester. Kulturskolan stod
för musikunderhållning och besökarna
kunde tävla om fina priser.
– Vilken dag! Här har varit full fart
sedan öppning. Det är roligt att träffa
nyfikna kommuninvånare så här och
berätta om projektet, sa Finnvedsbostäders uthyrare Evelina Kimmehed
samtidigt som hon hälsade ett nytt
sällskap välkomna in.

Spana in utsikten.
Många tog chansen att
besöka visningslägenheterna och blicka ut från
balkongerna.
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jubileum

DET ÄR HÄR
ALLT BÖRJAR

1948
tiden efter kriget är boendestandarden på
många håll bristfällig, Värnamo inget undantag.
Förutom dålig standard på bostäderna råder
även akut bostadsbrist. Efter långa diskussioner
beslutas att bostadsbebyggelse skall bedrivas i
kommunal regi, Stiftelsen Värnamohus bildas.

Under 2018 fyller Finnvedsbostäder 70
år och kan titulera sig som en erfaren och stabil
jubilar i sitt livs form. Efterfrågan på bostäder är
god liksom ekonomin i företaget, nybyggnationer
pågår på flera ställen och vi har möjlighet att
underhålla det befintliga beståndet i god takt. Helt
klart befinner vi oss i en spännande tid med stora
möjligheter till utveckling av företaget. Samtidigt
bär vi med oss historiska händelser som spelat en
avgörande roll för Finnvedsbostäders verksamhet.

1990–nutid
under de senaste 30 åren har Finnvedsbostäder
varit ett stabilt bolag som klarat 90-talets tuffa
skatteomläggningar och höga arbetslöshet på ett
bra sätt. Tillfälliga uthyrningssvackor har funnits
under åren, ibland med nästan 200 lediga bostäder.
Under denna period har flera miljöåtgärder vidtagits, däribland konvertering till fjärrvärme i stora
delar av beståndet, certifieringar, byte till vattensparande kranar, utbyggning av IMD – individuell
mätning och inte minst byggnation av miljösmarta
kvarter med passivhus, solfångare och vindkraftsel.

Vi fyller 70!
Här i hörnet Sveagatan/Rydgatan
(området Lyckan) låg Värnamos första
snabbköp, en Konsumbutik. Den
separata mjölkbutiken – som sålde i
lösvikt – nåddes via en sidoingång.

1950
stiftelsen värnamohus
anlitar byggfirman Sandberg
& Rörström för att påbörja
stiftelsens första bostadshus i
kvarter Lyckan. Intresset för de
nya bostäderna är stort och styrelsen beslutar att det endast
är äkta makar som får flytta in i
lägenheterna. Månadshyran för
en tvåa var cirka 110:-/månad.
På Sveavägen 4 flyttar Konsum in och blir Värnamos första snabbköp samt mjölkbutik.

1986
värnamo
Kommunala Bostadsaktiebolag byter namn till Finnvedsbostäder
AB. En ny organisation införs och resultatet förbättras markant,
antalet outhyrda objekt sjunker till 17.

1954–1971
1951–1954
standarden moderniseras i snabb takt. Fyra halvautomatiska tvättmaskiner installeras i beståndets enda
tvättstuga. En tvättmaskin beräknas per 50 hushåll och
hyresgästerna blir i början tilldelade fyra tvättider per
år. Under 1953 installeras de första kylskåpen hos 82
hyresgäster, kostnaden är 350:-/kylskåp vilket då var en
ansenlig summa pengar. 1954 sätts den första TV-antennen upp hos en hyresgäst på Sveavägen, det begränsade
utbudet av kanaler gör dock att det dröjer tre år innan
nästa hyresgäst vill ha antenn.

6
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efterfrågan av bostäder är fortsatt
hög och flera stora bostadskvarter byggs,
däribland Högaloft, Prästen, Doktorn
och Tryggarpsbacken. I slutet av 1971
förvaltar Stiftelsen Värnamohus 1 115
lägenheter.

1973

stiftelsen värnamohus ingår i
fusion med övriga allmännyttiga
bostadsföretag i kommunen och
bildar Värnamo Kommunala Bostadsaktiebolag. Beståndet växer
till 1 657 lägenheter.

Dela med dig!
Har du ett minne från
Finnvedsbostäders historia du vill
dela med dig av i Angeläget i text
eller bildform? Hör av dig till oss!
Vi nås antingen via mejl,
info@finnvedsbostader.se eller telefon, 0370-484 00. Märk mejlet med
”Finnvedsbostäder 70 år”.

1980–1985
det är svåra år för Värnamo Kommunala
Bostadsaktiebolag. Bolagets senaste projekt, Vråen
med 447 lägenheter, belastas med dåligt rykte och
uthyrningen går trögt. Under 1982 uppgår antalet
outhyrda objekt till 384 st. 1983 är hyresförlusterna
rekordstora, hela 8 183 999 kronor.

												

Angeläget 1 | 2018

5



Precis som under förra
året jobbar vi mycket med
underhåll av våra fastigheter på den östra delen av Värnamo samt
Bor och Rydaholm. På Sandgatan har vi
precis bytt samtliga entrédörrar, på Hovslagaregatan och Fridhemsgatan i Rydaholm
byter vi fönster och på Vråen fortsätter
vi under året med uteplatserna, målning
av fasader och byte av garageportar där
behovet är som störst. På Oxtorget inne i
Värnamo behövs ett nytt staket ner mot ån
så det ska åtgärdas så snart som möjligt.
I Rydaholm har vi köpt en ny fastighet
och just nu pågår planeringarna med att i
första hand riva den befintliga byggnaden
då skicket på denna tyvärr är dåligt. Det
är en fin tomt med bra placering i centrala Rydaholm och målet är att bygga nya
bostäder på tomten. Vi har en nybildad
hyresgästförening på Sandgatan som vi
hoppas kommer igång bra framöver.

OMRÅDE VÄST
Catherine Steiner
Just nu arbetar vi mycket
med våra tvättstugor då
behovet finns att förtydliga ansvar och användning av dessa.
På Grevevägen 6–8 pågår en omfattande renovering av tvättstugan där såväl
väggar som golv och maskiner byts ut.
På Gränsgatan 13–17 installerar vi nya
digitala trapphustavlor som ersätter både
tidigare trapphuslista med hyresgästinformation samt bokningssystem till
tvättstuga.
På Högaloft har vi upptäckt ett läckage
problem med en kulvert för värmeförsörjningen. Här är åtgärd redan igång och
en ny kulvert grävs. Under tiden är vissa
delar av grönytan mellan husen avspärrade
för att inga olyckor skall uppstå. Vi planerar
även ett markarbete på Rocknevägen i
Bredaryd då det periodvis är bekymmer
med att grundvattennivåerna stiger för
högt.

Så funkar det !

Installation av diskmaskin
Har du tröttnat på att handdiska
och vill ha diskmaskin? I många
lägenheter är det möjligt att
installera en diskmaskin och Finnvedsbostäder hjälper dig gärna.
Nedan kan du läsa om villkor,
tillvägagångssätt och priser.
VILLKOR
1 Det måste finnas utrymme
bredvid diskbänken så att en
diskmaskin får plats, ett 60 cm
brett skåp måste finnas vid sidan
av din diskbänk.
2 Du köper diskmaskinen –
Finnvedsbostäder installerar den.
Det är inte tillåtet att installera
diskmaskin själv då det kräver
fackmannamässig utbildning.
Maskinen förblir din egendom
och Finnvedsbostäder ansvarar
inte för eventuella maskinfel.

6
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4 Eventuella skåp som behöver
demonteras skall sedan förvaras
av dig som hyresgäst i förrådet.

1 Köket är helt förberett för
diskmaskin. Köket anses vara helt
förberett när:
• El, kallvatten och avlopp finns
framdraget med ett maxavstånd på 1,2 meter.
• Det finns en fungerande och
lättåtkomlig avstängningsventil
vid vattenanslutningen.
• Hål för sladd och slangar är

Ålder: 62 år.
Bakgrund:
Stanley har
varit tillförStanley Guldmyr
ordnad VD för
Finnvedsbostäder sedan juni 2017.
Innan dess har han lång erfarenhet
av fastighetsbranschen och kommer
senast från Gislavedshus AB.
Intressen: Vara i skogen.

Hund eller katt
Solresa eller fjällvandring
Film eller bok
Fotboll eller ishockey
Restaurang eller picknick

Ålder: 50 år.
Bakgrund: Kommer senast från
DS Smith PackaCamilla Lundh
ging AB där hon
arbetat som Key Account Manager.
Intressen: Gruppträning, konst och
formgivning.

Miljövärd i
våra utemiljöer
sedan 26
februari.
Bild till vänster: En förutsättning för att en diskmaskin skall kunna installeras i
ditt kök är att det finns ett skåp eller tomt utrymme bredvid diskbänken som
är 60 cm brett. Bild till höger: Ibland gör hyresgästen en egen, icke tillåten,
installation av en diskmaskin. Att använda frystejp för att täta en koppling
är inte bara riskfyllt för diskmaskinen och köksskåpet, hela fastigheten kan
drabbas av omfattande vattenskador.

förberett i köksskåpet.
• Om ditt kök uppfyller dessa
krav kostar installationen 500
kronor.
2 Köket är inte helt förberett
för diskmaskin enligt listan ovan.
Finnvedsbostäder kan ombe-

sörja att dra fram alla ledningar
och sedan installera diskmaskinen. Detta alternativ ses som
en standardhöjande åtgärd i din
lägenhet och hyran höjs med
51:-/månad, i detta pris ingår
installationskostnaden.

Kvartersvärd
i Bredaryd,
Forsheda
samt några
kvarter i
Värnamo.
Ålder: 57 år.
Bakgrund:
Åke Karlsson
Arbetat på
Finnvedsbostäder sedan 2013. Den
senaste tiden har han varit miljövärd
och haft hand om våra yttermiljöer.
Intressen: Sport, bland annat golf,
och fiske.
Hund eller katt
Solresa eller fjällvandring
Film eller bok
Fotboll eller ishockey
Restaurang eller picknick

Arbetar med
uthyrning sedan
22 februari.

Ny marknads
chef, tillträder
16 april.

Hund eller katt
Solresa eller fjällvandring
Film eller bok
Fotboll eller ishockey
Restaurang eller picknick

3 Inför besöket av våra montörer skall maskinen vara uppackad
i köket och droppskyddet skall
finnas på plats.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Beroende på hur ditt kök ser ut
idag krävs olika åtgärder för att
installera maskinen.

Ny VD,
tillträdde
1 februari.

Ålder: 42 år.
Bakgrund:
Har tidigare
Branco Vidovic
varit säsongsanställd på Finnvedsbostäder och
arbetat i flera av våra områden.
Intressen: Film och familjen.

Hund eller katt
Solresa eller fjällvandring
Film eller bok
Fotboll eller ishockey
Restaurang eller picknick

Evelina
Kimmehed

Ålder: 30 år.
Bakgrund:
Evelina har
tidigare arbetat
i kundtjänst på

Finnvedsbostäder.
Talang: Tidigare elitmålvakt 
i Mariebos fotbollslag.

Hund eller katt
Solresa eller fjällvandring
Film eller bok
Fotboll eller ishockey
Restaurang eller picknick

Kundtjänstmed
arbetare sedan
22 februari.
Ålder: 31 år.
Bakgrund:
Alexandra har
tidigare arbetat
Alexandra
Frick Haglund
som kvartersvärd
på Finnvedsbostäder, ni kan ha
mött henne på Vråen eller i Bredaryd/Forsheda.
Intressen: Matlagning, vänner, familj och Hammarby fotbollsklubb.
Hund eller katt
Solresa eller fjällvandring
Film eller bok
Fotboll eller ishockey
Restaurang eller picknick
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Vintermånaderna har i år
inneburit ganska varierat
väder med snöfall i flera
omgångar vilket gjort att arbetet med
snöröjning varierat med intensitet, om
vi summerar snöröjningen så här lång
har det fungerat bra både för oss och
vår underentreprenör, vi har arbetat
systematiskt efter de prioriteringar vi har
att följa.
Just nu pågår vinterbeskärning av en
del buskar och träd och i mars/april
planerar vi för grusupptagning. Våren
innebär alltid att det händer mycket i
våra områden, allt från att containrar
placeras ut för att våra hyresgäster skall
kunna vårstäda till att vi tvättar sopkärl
och städar upp efter vintern.
Inte att förglömma är att vi planterar
vårblommor, detta brukar ske i april/maj
men styrs av hur vädret blir.

OMRÅDE ÖST
Dennis McCrady

I detta nummer har vi glädjen att hälsa flera nya medarbetare
välkomna till oss på Finnvedsbostäder. Rekryteringen har varit både
extern och intern så några ansikten är säkert redan bekanta.

R
BA

RES BA RO M

UTEMILJÖN
Ragnar Warelius

Nya på jobbet

HY

PÅ GÅNG I
OMRÅDENA

I våra områden är det alltid full aktivitet. Vissa saker, som exempelvis målning av fasader, märks på en gång och ger direkta resultat, medan andra
arbeten inte ger fullt lika omedelbara resultat. Här berättar de tre operativa
cheferna för våra områden vad som är på gång hos dem.

aktuellt

ET

aktuellt

Det är fortsatt hög efterfrågan på
bostäder, det märks inte minst på
antalet unika sökande under den första
perioden av året.
Kötiden är något kortare för våra
nyproducerade lägenheter samt i
ytterområdena Bredaryd, Forsheda, Bor
och Rydaholm.

584

Genomsnittlig köpoäng
för bostad i Värnamo.

297

Genomsnittlig köpoäng
för bostad i kransorterna.

394

Genomsnittlig köpoäng
för nyproducerad bostad.

811

Antal unika sökande under
perioden 1/1-2018 till 20/2-2018

Tänk på att genomsnittlig kötid betyder
att det både kan gå fortare och ta längre
tid att bli tilldelad lägenhet.
Det kan också vara stora skillnader i
kötid mellan bostäder i samma område.
Det beror bland annat på skillnader i
hyra, standard och antal rum.

Tänk på!

✓✓... att logga in regelbundet på
”Mina Sidor” på hemsidan för att
behålla dina köpoäng.
✓✓... att du måste bott i din lägenhet
minst ett år innan du kan anmäla
intresse att byta.
✓✓... att själv anmäla intresse för
lediga lägenheter på vår hemsida.
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Avsändare:
Finnvedsbostäder AB
Sveavägen 1E
Box 446
331 24 Värnamo

2017

Det hände under året som gick
Finnvedsbostäder har lagt 2017 bakom sig och ser
tillbaka på ett händelserikt år. Här följer en kort
årsresumé med lite av allt som hände under året.
JANUARI – Personalen på Finnvedsbostäder jobbar med
visionsarbete. En
omfattande omorganisation genomfördes under 2016
och arbetet med denna
fortsätter under 2017.
FEBRUARI – Det hålls
öppet hus för de som
är intresserade av
kvarteret Städet.
Intresset är stort
och Conny Wildh
(t v) blir först att
skriva kontrakt för
en lägenhet.
MARS – Personalutbildning inom DHLR och brand
kunskap för ökad kompetens och trygghet
i våra kvarter.
APRIL – I samband med att
etapp 2 av kv.
Städet påbörjas
rivs gamla Plombohuset. Bakom
en låst dörr hittas ett

rum där tiden stått
stilla sedan slutet på
60-talet. På väggen
sitter en bild med
”De fyra skeletten”
och nyfikenheten
kring rummet blir en
världsnyhet. Tips och
teorier kommer från olika
delar av Sverige, Holland, USA och
Australien. Det verkar ha varit
fyra flickor som lekte och
höll till i den delen av
huset trots att de
inte fick. Till slut spikades dörren igen
och rummet förblev orört tills nu.
MAJ – Guldklubben åker på resa till
Vikentomater i Kullabygden.
Förutom en guidad visning i det
dignande tomatparadiset görs
ett stopp på Godisflyget i Skånes
Fagerhult och på Hamnkrogen i
Höganäs.
JUNI – Som en ökad service till
hyresgästerna börjar Finnvedsbostäder erbjuda E-faktura.
JULI – Finnvedsbostäder bjuder

!
a
m
m
e
h
a
d
ä
t
s
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Vå
Under 13–25 april placerar
Finnvedsbostäder ut containrar
i de flesta kvarter, för att ni
hyresgäster enklare ska kunna
vårstäda hemma.

samtliga hyresgäster på gratis
dopp i Värnamos utomhusbad.
Under de fina sommardagarna
blir det en bra aktivitet för både
sommarlovslediga barn och
soldyrkande motionärer.
AUGUSTI – Den omfattande
renoveringen på Högaloft kan
ses som näst intill klar. Under
de senaste åren har samtliga
lägenheter rustats upp med
nya kök, nya fönster,
målade garderober och nya
entrépartier.

bostäder stöttar deras utveckling genom att ta första
spadtaget för 24 nya
studentlägenheter.
OKTOBER – Boföreningen Forsparken i Forsheda
fusioneras till Finnvedsbostäder AB.
NOVEMBER – Första inflyttning i kvarteret Städet!

SEPTEMBER
– Campus
Värnamo växer
och Finnveds-

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST
Har du frågor om ditt boende och
vill komma i kontakt med oss?
Telefon: 0370-484 00
Mejl: info@finnvedsbostader.se
ORDINARIE ÖPPETTIDER
Mån–ons: 09.00–15.00
Tors: 09.00–17.30
Fre: 09.00–14.30
Lunchstängt: 12.00-12.30

DECEMBER – Finnvedsbostäders dotterbolag,
Studentbostäder AB
med 50 lägenheter,
fusioneras till Finnvedsbostäder AB.

ÖPPETTIDER I PÅSK
Skärtorsdagen: 09.00–17.30
Långfredagen: Stängt
Påskafton: Stängt
Påskdagen: Stängt
Annandag påsk: Stängt

