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Hyresrätten – ett utmärkt  
boende i sju årtionden

vd:n har ordet

Stanley Guldmyr  |  VD,  F innvedsbostäder

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: Camilla Lundh.
Text: Linnea Håkansson. Foto: Finnvedsbostäder AB.
Grafisk form/redigering: Newsroom.
Tryck: Fyra Punkter.
 

”Reservera 
lördagen den 
8 september 
för en aktivi-
tetsfylld dag 
på Gummi
fabriken"

I skrivande stund har vi just gått in i juni  
och det går inte annat än förundras över 
hur välvilligt solen skiner över oss, vi är 

många som passar på att njuta av livet och 
tillvaron nu. 

Det måste ha varit en av de snabbaste 
vårarna på länge, lantbrukarna har tagit 
första skörden och de svenska jordgubbarna 
började säljas redan i maj, ett säkert sommar
tecken om något. 

Sommarens snabba ankomst 
gjorde att gräset började 
växa ovanligt fort, det fanns 
knappt tid att sopa undan 
vintern innan våra miljö
värdar var igång med  
sommarens uteskötsel. 

På s. 5 kan du lära känna 
några av våra säsongsan
ställda, det är mycket möjligt 
att du kommer träffa några 
av dem i ditt kvarter nu i 
sommar.  

Trygghet, det är en otroligt viktig del av vår 
tillvaro. Händelser under det senaste året har 
påverkat oss alla negativt i detta hänseende.  
Finnvedsbostäder har engagerat sig i den ideella 
föreningen Huskurage för ökad trygghet i våra 
kvarter, mer om det på s.7. 

Det finns ett stort värde i att lära känna 
sina grannar och jag önskar att vi alla visar 
omsorg för varandra och ger en hjälpande 
hand där den kan behövas. 

Hos oss på Finnveds
bostäder är det alltid 
full aktivitet, både vad gäller underhåll av 
befintliga fastigheter och inte minst när det 
kommer till nyproduktion.  
   Längre fram i tidningen kan du ta del av 
vad som är på gång i våra kvarter just nu, och 
trots att semesterperioden ligger framför oss 
är vi mitt uppe i att färdigställa 24 stycken 
studentbostäder med inflyttning lagom till 

höstens terminsstart på  
Campus Värnamo.

Under 2018 har Finnveds
bostäder verkat i hela 70 år! 
Vi har sedan 1948 arbetat för 
att människor i vår kommun 
som väljer att bo i hyresrätt 
skall ha ett utmärkt boende. 

Detta vill vi såklart fira till
sammans med er så reservera 
lördagen den 8 september 
för en aktivitetsfylld dag på 
Gummifabriken, se inbjudan 
längre fram i tidningen. 

Avslutningsvis vill jag önska er alla en fortsatt 
trevlig och skön sommar. Som den fotbollsfan
tast jag är hoppas jag såklart på ett spännande 
och lyckat fotbollsVM för vårt landslag.
   Sommaren 94 när Sverige tog brons var 
även den varm. Det kanske är ett gott omen? 

 Trevlig läsning och allt gott! 
Stanley Guldmyr, VD

 aktuellt

Ögonblicket
24 MAJ, KL. 07.28 / Urban Johansson bekämpar 
ogräs i rabatterna på Vråen med ångande 
vatten. Den miljövänliga tekniken heter 
Heatweed. Sedan några år tillbaka använder 
vi den på Finnvedsbostäder. Det heta vattnet 
skadar ogräsets rötter och hämmar tillväxten. 
   Eftersom det bara går åt 1½ liter vatten per 
kvadratmeter kyls vattnet av på några sekun-
der, vilket gör att varken människor eller djur 
riskerar att bränna sig.  
   Inga kemikalier behövs för behandlingen och 
vattnet hämtas i ån Lagan, miljösmart! 

Fira 70- 
årskalas
med oss 

 Nya 
student-
bostäder

 Huskurage 
för ökad 
trygghet

Sid. 7

Sid. 4

Sid. 7

Vi behandlar personuppgif
ter när du söker bostad, 
under tiden du är kund 

hos oss och även en tid efter att 
din tid som hyresgäst hos Finn
vedsbostäder upphört. 

Din integritet är viktig  
för oss och vill du veta mer 
om hur vi hanterar dina 
person uppgifter så har vi 
publicerat mer information 
kring detta på vår hemsida, 
www.finnvedsbostader.se.

GDPR – Så hanterar vi dina personuppgifter 
Den 25 maj trädde en ny dataskyddsförordning i kraft, 
även kallad GDPR. För dig som hyresgäst innebär det 
inte några större förändringar, men kraven på hur vi som 
bolag får hantera personuppgifter skärps. 

25 
maj
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jubileum

Finnvedsbostäders stora 70-årskalas 8 september

Kom och fira med oss!
L ördagen den 8 september vill vi 

fira tillsammans med dig i Gummi  
fabrikens nya lokaler  på Järnvägs

gatan 15 i Värnamo.  Det blir en full  
späckad dag med mat och spännande 
aktiviteter. Anmäl dig redan i dag – via 
mejl eller genom att lämna kupongen 
nedan – och säkra din plats till årets 
största 70årskalas! 

För att så många som möjligt ska få 
plats och kunna fira med oss kommer 
aktiviteterna att ske i flera omgångar. 

Några veckor innan kalaset får du som 
anmält dig brev från oss med biljetter 
till de olika aktiviteterna samt  kom
pletterande information med tider och 
hållplatser för dagen.  

Hoppas vi ses!  

 

Under 2018 fyller Finnvedsbostäder, 
kommunens största fastighetsbolag, 
70 år och vill fira med dig som hyres-
gäst. Sedan 1948 har vi arbetat för att 
du som väljer att bo i hyresrätt skall 
ha ett utmärkt boende, ett viktigt och 
roligt uppdrag. 

Anmälan 70-årskalas!
Ja tack, jag/vi kommer gärna på 70-års jubileumskalaset den 8 september!

Namn: .....................................................................................................................................

Hyres-id (står på din ytterdörr) ...................................................................................................  

Telefonnummer .......................................................................................................................

Jag anmäler _____ stycken personer till (max 2 personer/hushåll) till följande:

        Lunch             Föreläsning med Kristina Paltén            Rundtur i Gummifabriken
         Jag bor i en av kransorterna och vill åka buss till Gummifabriken 

 Kristina Paltén  
–  184 mil av tillit
Träffa och lyssna till äventyra-
ren Kristina Paltén som sprang 
ensam genom Iran – en sträcka 
på 184 mil.

I en tid när det mesta med Mellan-
östern förknippas med problem och 
konflikter snörade Kristina Paltén på 

sig löparskorna och korsade Iran. 
    Syftet var att utmana sina egna 
fördomar och upptäcka ett land med 
vacker natur. Under resan sov hon 
hemma hos familjer, hamnade i iransk 
TV, blev stoppad av en ilsken polis, 
välsignad av en mulla och intervjuad av 
Iranska revolutionsgardet. Människor 
samlades längs vägen för att hylla hen-
nes mod och stötta henne i den varma 
ökensolen.
   Kom och lyssna på Kristina Palténs 
berättelse när hon besöker Finnveds-
bostäders 70-årsfirande i Gummifa-
briken. Det är en historia om mod, att 
förverkliga sina drömmar, våga göra det 
annorlunda och förmågan att påverka 
sin omvärld.  

Foto: BjörnSthlm
.se

Lämna eller skicka din anmälan till Finnvedsbostäder, Box 446, 331 24 Värnamo,  
senast tisdag 7 augusti. Du kan även mejla din anmälan till info@finnvedsbostader.se 
OBS begränsat antal platser.  

Årets säsongsanställda på plats
PERSONAL Visst är det härligt med all grönska och blomster som hör sommaren 
till? Sommarmånaderna är alltid intensiva för oss på Finnvedsbostäder eftersom 
vi har ett stort bestånd med många blomrabatter, häckar och gräsmattor som ska 
skötas om. Nu är årets säsongsmedarbetare på plats och snart fyller vi på med 
ytterligare några sommarjobbare. Tillsammans arbetar vi för att ditt kvarter skall 
vara välkomnande och trevligt under hela sommaren! 

Höj värdet på din bostad genom tillval
STANDARD Visste du att du som hyresgäst själv kan påverka standarden i din 
bostad genom olika tillval? Du kan bland annat välja att installera diskmaskin, 
montera säkerhetsdörr eller byta köksluckor. Tillvalsblanketter med aktuella priser 
finns i vår kundtjänst. Vänligen notera att Finnvedsbostäder alltid äger rätten att 
neka ett tillval, till exempel om åtgärden inte är möjlig i din bostad. 
 

Malek, Urban, Line, Karl-Erik och Luis är några av de säsongsanställda som du 
kan möta i våra kvarter under sommarsäsongen. 
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ATT TA SIG  
TILL KALASET 
Antalet P-platser 
är begränsade vid 
Gummi fabriken, därför 
bjuder Finnvedsbostäder på 
busstransport för dig som bor i 
våra kransorter. Anmäl buss-
transport på anmälningstalongen 
här intill. 
   För dig som bor i Värnamo 
finns såväl lokalbussar att nyttja 
som bra cykelparkeringar precis 
utanför Gummifabriken. 

Finnvedsbostäder behöver din anmälan senast 
7/8, obs begränsat antal platser. Har du frågor 
kring denna dag är du välkommen att kontakta oss, 
info@finnvedsbostader.se eller 0370 – 484 00.

PROGRAM: 
 Rundvandring i Gummifabriken.
 Föreläsning av Kristina Paltén.
 Lunch från Restaurang Madame:
 Honungsstekt kyckling 

med dragonsås, rostad 
potatis och grönsaker.  
Kaffe och nybakad 
kaka efteråt. 

 Fler aktiviteter runt om i 
   Gummifabriken.

Välkommen Adis och Thomas 
PERSONAL I detta nummer har vi glädjen att presentera några nya medarbetare 
som ni kan komma att möta vid kontakt med oss. Det är dags att välkomna Adis 
och Thomas till Finnvedsbostäders team!

Hund eller katt
 Solresa eller  fjällvandring

Film eller bok
Fotboll eller ishockey

Restaurang eller picknick

 ADIS VÄLJER

Hund eller katt
 Solresa eller  fjällvandring

Film eller bok
Fotboll eller ishockey

Restaurang eller picknick

THOMAS VÄLJER

ADIS DADIC är 
34 år och sedan 1 
april kvartersvärd 
på område Öst.  
   Adis har arbetat 
som inhyrd perso-
nal hos Finnveds-
bostäder sedan juli 
i fjol och har innan dess arbetat som 
maskinställare. Fiske är ett av hans 
stora intressen.

THOMAS TAGESSON 
är 30 år och arbetar 
sedan 23 april som 
miljövärd. Han har varit 
säsongsanställd hos 
Finnvedsbostäder i 
flera omgångar. 
  Thomas har bakgrund 
som montör av solcellsanläggningar 
i södra Sverige. Till intressena hör forsk-
ning inom atmosfärisk elektricitet och 
elektrokemiska signaler inom växtriket.  

Lämnas 
senast 

7/8
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lokalt  tips och föreningsnytt

I våra områden är det alltid full aktivitet. Vissa saker, som exempelvis 
målning av fasader, märks på en gång 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.

OMRÅDE ÖST
 Dennis McCrady 

Underhåll av varierat 
slag pågår som vanligt 

i våra fastigheter.  På Vråen fortsätter vi 
med fasad målningen i sommar, likasom 
arbetet med att fräscha upp uteplatserna 
med nya plattor och skärmväggar (bilden 
nedan). På Oxtorget ska staketet intill ån 
bytas ut och i studentbostäderna på Flint-
gatan ska tvättstugan fixas till. 
   Första etappen av kv. Städet är helt 
inflyttad. En del mindre detaljarbeten 
återstår liksom att se till att utemiljön blir 
en trevlig plats att umgås i. 
   Utöver löpande underhåll förbereder vi 
oss för att vårt område växer med cirka 
180 lägenheter de närmaste 1,5 åren i  
och med kvarteret Städet, de nya student
bostäderna samt Sjösala i Bor.
   Vi är också glada över att vårt team växt 
med nyrekryterade Adis, som du lärde 
känna på sidan 5. 
   Torsdagen den 24 maj var det bomöte 
med Vråen 3–4, där pratades bland annat 
om trygghet.  

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

• FLINTGATAN, Värnamo.  
Nybyggnation av 24 st student-
lägenheter, klara till HT –18.
• KVARTERET STÄDET, Värnamo. 
Nybyggnation av etapp 2 i kvarteret, 
inflyttning våren 2019.
• VRÅEN 1, Värnamo. Rustar upp 

utemiljön med nya samlingsplatser, 
ställen att leka på, belysning och 
gångstråk. 
• VRÅEN 3-4, Värnamo.  
Fortsatt målning av fasader och 
upprustning av uteplatser med ny 
plattläggning och skärmväggar.
• KVARTERET SJÖSALA, Bor.  
Ombyggnation av servicehus till 13 
nya bostadslägenheter. Kommer 
tillsammans med befintliga radhus-

lägenheter i kvarteret att  
ingå i kommunens första trygghets-
boende. 
• GÄSTGIVAREVÄGEN 4, Bor.  
Rivning av befintligt hus och ny-
byggnation av 4 stycken lägenheter, 
fördelade på 2 plan. 
• JÄRNVÄGSGATAN 2, Rydaholm. 
Nyförvärvad fastighet där befintlig 
byggnation skall rivas för att kunna 
ge plats åt nya lägenheter. 

UTEMILJÖN
 Ragnar Warelius

Det växer och blommar 
för fullt i våra kvarter 
och vi är igång med 

sommarskötseln. Under sommarmånaderna 
utökar vi vårt team med säsongsanställda 
och sommararbetare för bästa möjliga 
skötsel då ordinarie personal har lite väl
förtjänt ledighet.  Just nu planterar vi årets 
sommarblommor och har även påbörjat 
klippning av häckar och buskar. 

Det rådande bevattningsförbudet gör 
att vi inte kan vattna rabatter och gräs
ytor i den utsträckning som hade behövts. 
För att kunna hålla lite grönska vid liv har 
vi införskaffat vattentankar som vi fyller 
med vatten från Lagan vilket inte påver
kar grundvattennivåerna. 

 

Finnvedsbostäder hyr ut 2 470 
lägenheter i Bor, Bredaryd, Fors-
heda, Rydaholm och i Värnamo. 
Tusentals människor i alla åldrar 
och från många länder samsas 
om samma service, utemiljö och 
boendestandard.  

Vi bad därför Hyresgästföreningen 
berätta lite om sig själva:

"Vi i Hyresgästföreningen vill vara 
till för alla hyresgäster. Boinflytandekom-
mittén är den arena där vi möter Finnveds-
bostäder två–tre gånger per år och tar upp 
de frågor, problem och behov av hjälp som 
har med hyresgästernas boende att göra. 

Vi vill vara den folkrörelse som garante-
rar alla hyresgäster inflytande, gemenskap 
och trygghet i boendet. Vi vill också lyfta, 
uppmuntra och inspirera personer som vill 
göra ett bra boende bättre. 

Hyresgästföreningen består av många 
lokala föreningar. I Värnamo finns Värnamo

föreningen som organiserar 2 060 medlem-
mar i Värnamo och Vaggeryds kommuner. 
Vi förhandlar hyrorna med Finnveds-
bostäder, men vi förhandlar också inför 
upprustningar, stambyten, nybyggnationer, 
utemiljösatsningar med mera. 

Våra lokala hyresgästföreningar ordnar 
aktiviteter i de olika områden där vi finns 
för att stärka boendegemenskapen. I dag 
finns vi i Vråen 1, Vråen 34, Trälleborg, Sal-
vian, Doktorn samt i VaggerydSkillingaryd. 

I förhandlingar med Finnvedsbostäder 
tar vi upp de saker som hyresgäster i olika 
områden vill förbättra. Därför vill vi veta 
vad vi kan göra för dig."

Finnvedsbostäder har tillsam-
mans med Hyresgästföreningen 
och andra lokala fastighetsbolag 
anslutit sig till den ideella fören-
ingen Huskurage som verkar för 
att förebygga och förhindra våld i 
nära relationer. 

Målet är att Huskurage ska bli en folkrörel-
se och att vi tillsammans gör civilkurage till 
en norm i våra kvarter.  Om du känner oro 
för din granne ber vi dig:
1.) Knacka på hos grannen och fråga hur det 

står till.
2.) Vid behov – hämta hjälp av andra!  Fler 

grannar kan skapa mer trygghet.
    Vid pågående våld ber vi dig ringa polisen 
    via larmnumret 112

• När barn far illa:
Vid oro för att barn utsätts för våld eller på 
annat sätt far illa i sin hemmiljö, kontakta 
kommunens jourhavande socialsekreterare 
(dagtid) på 0370 – 37 74 10, eller ring 112 
(kvällstid) och gör en orosanmälan. Du kan 
vara anonym.

• Är du själv utsatt för våld?
Ring Kvinnofridslinjen på 020 – 50 50 50 
för hjälp och stöd eller kontakta Värnamo 
kvinnojour på 0370 – 475 25. Både kvinnor 
och män som behöver hjälp kan ringa dessa 
nummer.  
 Läs mer om huskurage på www.huskurage.se
 

PÅ GÅNG I 
OMRÅDENA

PÅ GÅNG-
KALENDERN

Våga agera om du 
misstänker våld

Hyresgästernas förlängda 
arm vill ha din hjälp

KONTAKT
Du når oss via verksamhetsutvecklare Kristina 
Sellman, tel. 010-459 21 86 eller via mejl: 
varnamohgf@hotmail.com. Du når oss även på 
nr 073-836 10 25. Eventuella frågor besvaras av 
Majo på bmsed@hotmail.com. Välkommen! 

Fokus. Hyresgästföreningen 
vill göra ett bra boende bättre. 
Här nedan berättar de om sin 
verksamhet.

OMRÅDE VÄST
 Catherine Steiner

Den som åkte på Svea
vägen under maj lade 
säkert märke till alla 

blommande träd som kantar vägen. Ett 
härligt blickfång och ett gott tecken på 

att sommaren gjort efterlängtad 
entré. På tal om blomster, på 

Citronvägen har hyres
gästerna gått samman 
och planterat blomlådor 
som agerar väghinder för 

att hålla nere hastigheten i 
kvarteret (bilden t v) och på 

Rocknevägen har en dränering runt 
ett av husen gjort att utemiljön förnyats 
med markbeläggning och planteringar. 

Parkeringsfrågan är fortsatt viktig. I fle
ra kvarter upplevs tillgången på pplatser 
för liten och vi samarbetar  med Securitas 
kring lösningar. Vi ber också dem med fler 
än en bil att inte parkera alla fordon när
mast bostadshuset utan ge plats åt andra.
   Tvättstugan på Grevevägen 6–8 (ned
an) är nyrenoverad med praktiska maski
ner, nya arbetsbänkar och bra belysning. 
Vi fortsätter rusta tvättstugor framöver.

Lyckad infokväll  
för nya studenter
BOENDE  I slutet av maj träffade 
vi blivande studenter på Campus 
Värnamo för att prata om boende un-
der studietiden, en lyckad kväll med 
80-talet nyfikna studenter. Lagom till 
terminsstart -18 kommer Finnveds-
bostäder ha 74 studentlägenheter 
precis bredvid Campus, 24 av dessa 
är nyproduktion (bilden t v). 

Stopp för elektronik-
återvinning i miljöhusen
ÅTERVINNING Sedan en tid tillbaka har Finnveds-
bostäder slutat att ta emot trasiga elektronikpro-
dukter i miljöhusen, då sorteringen i dessa kärl 
inte fungerat. Trasiga elektronikprodukter hänvisas 
istället till kommunens återvinningscentraler i 
Värnamo, Bredaryd och Rydaholm. 
   Av miljöskäl ber vi er att inte kasta elektronikavfall 
i de andra kärlen och inte heller kasta produkter 
som fortfarande fungerar, tack! 



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

Ett dopp på Värnamobadet
Passa på att ta med hela familjen på ett svalkande dopp vid 
Värnamobadet i sommar. Finnvedsbostäder bjuder alla sina 
hyresgäster på fri entré vid ett tillfälle. För mer information 
och öppettider, ta en titt på www.varnamoss.se. 
   Klipp ut biljetten här intill och lämna i kassan. Vi bjuder alla 
som bor i lägenheten, stor som liten. 
 

Sommarbasketskola
Finnvedsbostäder sponsrar Apladalens  
Basketklubb som varje sommar anordnar 
gratis basketskola för våra hyresgäster.  
Passa på att prova en härlig sommaraktivitet 
som kanske blir din nya sport! 

PLATS: Högaloft, basketplanen
TID: Tisdagar och torsdagar kl. 18.30–20.00 (ingen  
för anmälan krävs).  I juni: 14, 19, 21, 26, 28
I juli: 3, 5. I augusti: 7, 9, 14, 16, 21, 23. 
OBS! Inställt vid regn. 

LJUVLIGA  
SOMMAR! 
Ta del av Finnvedsbostäders  
erbjudanden för dig som hyresgäst,  
vi önskar er alla en riktigt härlig sommar!

Öppettider i vår reception i sommar
SERVICE Receptionen stänger för besök under veckorna 28–29 och 
det är under den perioden endast möjligt att kontakta kundtjänst via 
telefon och mejl mellan kl 9 och 15 måndag–fredag. Under sommaren 
arbetar vi med minskad personalstyrka och vi ber er ha överseende 
med att vi under denna period har längre svarstider än vanligt.

   In- och utflyttningstider i juli:

• Du som ska flytta lämnar tillbaka nycklarna till Finnvedsbostäder 
senast kl. 10.00 måndagen den 2 juli. 

• Du som ska flytta in är välkommen att hämta dina nycklar från 
klockan 13.00 måndagen den 2 juli.” 

Klipp ut och 

tag med!
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