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"Av Värnamos 
cirka 14 500 
hushåll tillhör 
nästan 20 
procent,  
eller vart 
femte, oss"

Iår fick vi uppleva en mycket lång och varm 
sommar, det var i stort sett medelhavsklimat 
i tre månader med temperaturer på en bit 

över 30 grader. Detta frestade inte bara på 
grönskan och böndernas skörd, även inomhus
klimatet i hus och lägenheter påverkades under 
värmeböljan. 

Till detta kom lågt grundvatten, bevattnings
förbud och kanske det värsta av allt, stora 
skogsbränder på många platser i nästan hela 
landet. Trots påfrestningar är min uppfattning 
att Värnamo klarat krishanteringen på ett bra 
sätt. Jag vill även passa på och tacka Finnveds
bostäders personal för ett bra jobb under dessa 
förutsättningar.

Vi inom fastighetsbranschen, både privata 
och allmännyttiga, säger om oss själva att vi 
är samhällsbyggare, vilket är ett begrepp som 
förpliktigar. Vi har ett gemensamt ansvar för 
kommunens bostadsutveckling. 
   Finnvedsbostäder bygger mer än på länge 
och vi hoppas att fler planerade projekt blir 
verklighet, såväl egna projekt som byggprojekt 
av privata bolag. Det behövs för befolknings
ökningen ser ut att hålla i sig för Värnamo 
kommuns del, vilket är mycket glädjande.

En grundläggande idé för allmännyttiga 
bolag är att våra bostäder ska vara tillgängliga 
för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och 
hushållstyp. I vårt uppdrag ingår även ett aktivt 
samhällsansvar, bland annat att möta klimatut
maningen och bidra till en hållbar utveckling.

    Av Värnamos cirka 14 
500 hushåll tillhör nästan 
20 procent, eller vart femte, oss på   
Finnvedsbostäder.  Det innebär att omkring  
5 500 personer är hyresgäster hos oss och 
många av er kom till Gummifabriken den 8 
september då vi firade 70 år på bostadsmark
naden. Det var en trevlig och förhoppningsvis 
uppskattad lördagseftermiddag med ett pro
gram som verkade tilltala våra hyresgäster. 
   Gummifabriken med alla dess aktiviteter kom
mer att utvecklas till en fantastisk mötesplats 
för vår kommun.

Finnvedsbostäder har för tillfället många pro
jekt under genomförande förutom den dagliga 
servicen till våra hyresgäster. 

På sidorna 6 till 8 kan du läsa mer om 
pågående arbeten, både nybyggnationer och 
underhåll av befintliga kvarter. Vi har bland 
annat rivit en byggnad i Bor (Sjöborgen) och en 
i Rydaholm (Järnvägsgatan 2). Beslut har tagits 
att bygga fyra lägenheter i Bor, när det gäller 
Rydaholm har arkitektarbetet precis börjat.

Jag önskar er alla en härlig höst med utrymme 
för såväl vardagslunk och fritidsaktiviteter. Själv 
är jag fotbollsfantast och hoppas såklart att IFK 
Värnamo fortsätter på den inslagna vägen att 
vinna matcher i superettan. I skrivande stund 
är laget obesegrat under höstsäsongen. 

Trevlig läsning och allt gott! 
Stanley Guldmyr, VD

 BEKYMMERSFRITT BOENDE

Hemma hos hyresgästerna Carin och 
Bjarne pryds väggarna av teckningar 
av barnbarnen och i köket puttrar 
kaffe kokaren medan Carin visar runt 
i lägenheten. Här på andra våningen 
i radhuskvarteret har de bott sedan 
de sålde huset för 14 år sedan. 
   – Vi har inte ångrat oss en gång,  
konstaterar Carin nöjt och serverar 
kaffet som runnit klart. 

L ägenheten är ljus och hemtrevlig 
och trots att de trivs bra hörs en 
tydlig stolthet över huset de bodde i 

tidigare. 
– Bjarne byggde det när vi fick vårt 

första barn och sedan bodde vi där tills 

barnen flyttat hemifrån. Det var jättebra. 
Hon konstaterar dock att allt har sin tid 

och de började känna sig klara med allt 
som husliv innebär, så som skötsel, repara
tioner och pendling till jobb. 

– Vi har en liten gräsplätt som vi klipper 
här och diskmaskinen ansvarar vi för själva, 
men i övrigt ringer vi Finnvedsbostäder 
om det händer något i lägenheten. Det är 
en väldig trygghet. 

Utanför fönstret går en granne förbi och 
vi kommer in på samtal om grannsämja 
och att bo tätt inpå andra som det ju blir i 
ett lägenhetskvarter.

– Visst är det skillnad på att bo i fler
familjs hus jämfört med villa, men vi har en 
bra relation med våra grannar och pratar 
ofta när vi möts ute, säger hon. 

Att Carin och Bjarne är nöjda med livet i 
hyresrätt råder det inget tvivel om.

–  Det var fantastiskt att bo i villa och väl
digt vemodigt den dagen som vi lämnade 
den till nya ägare, men nu när vi vet hur 
bra vi har det här finns inget som kan få 
oss att ångra beslutet, här blir vi kvar. 

”Vi sålde huset och  
flyttade till hyresrätt”
Ingen ånger – Carin och Bjarne fick ökad livskvalitet 

Intresserad  
av hyresrätt?
Kanske känner du igen dig i Carins och 
Bjarnes historia och funderar på att sälja 
huset? På sidan 10 kan du läsa om hur 
Finnvedsbostäders bostadskö fungerar. 
På www.finnvedsbostader.se publicerar 
via nya lägenheter varje vecka.  
   Välkommen till oss! 

 "Om det händer  
något i lägenheten 
ringer Vi Finnveds-
bostäder. Det är en 
väldig trygghet" 
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Vilket kalas! 
Många ville fira Finnvedsbostäder 70 år!  
Stort tack till alla hyresgäster som var med och  firade 
Finnvedsbostäders 70-årsjubileum lördagen den  8 sep-
tember! Det blev en lyckad dag på Gummifabri ken med 
bland annat gemensam lunch, guidad rundtur och 
föreläsning med äventyraren Kristina Paltén.  

JUBILEUMSFESTEN
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Studenterna  
i Väktaren  
har flyttat in
NYBYGGT  Precis lagom till att höstter-
minen drog igång stod det nya huset 
med 24 lägenheter på Flintgatan redo 
för inflyttning. Huskroppen har med sina 
sex våningar och fasad i svart, vitt och 
orange blivit ett nytt blickfång i Värna-
mo. Även de två befintliga huskroppar-
na har rustats upp med liknande fasader 
och yttermiljön har förbättrats med såväl 
plattläggningar som cykelparkeringar. 

Vi har pratat med en av de nya studen-
terna för att se hur han trivs i sin nya 
lägenhet.

Hallå där och välkommen ...
... till Värnamo! Du har nyligen flyttat 
in. Hur trivs du i din nya bostad?
– Tack, bra. Jag har inte hunnit få hit alla 
mina saker än, men det viktigaste är 
på plats och lägenheten känns bra. Det 
är grymt smidigt att lägenheten ligger 
precis vid skolan mitt i Värnamo.

Att vi byggt detta nya hus beror till stor 
del på att Campus Värnamo växer och 
att allt fler vill flytta till Värnamo för 

att studera. Har du hunnit lära känns 
fler i kvarteret som också är nya 

i stan?
– Ja vi är ett litet gäng 

som umgås en del och 
pluggar ihop. Alla bor 

inte i huset men 
det är kul med nya 
vänner. 

aktuella byggprojekt

 Här bygger 
Finnveds  bostäder  

nya hyresrätter

Kvarter Städet – Etapp 2

Den som passerat Jochnicktomten det 
senaste året har säkert sett att den histo-
riska industritomten förvandlats till ett nytt 
bostadskvarter. Bygget görs i två etapper, 
där etapp 1 är helt inflyttad. 
   Just nu pågår arbetet med att färdigställa 
etapp 2 med 70 lägenheter. De första hy-
resgästerna flyttar in i mitten av december 
och när vi besöker byggarbetsplatsen råder 
full aktivitet.

Hallå där Niclas Davidsson ...
... platschef på Bygga 
GWG. Nu byggs etapp 2 
av kvarteret Städet, hur 
går det?
– Det går bra, vi är många 
på plats och håller tidspla-
nen. Efter första etappen 
känner vi oss varma i kläderna och vet vad 
som krävs i de olika byggstegen.

Är det något från etapp 1 som  
ni gör annorlunda i etapp 2?
 – Ja, jättemycket. Själva slutresultatet 
blir detsamma i båda etapperna, men 
vi har hittat effektivare arbetssätt i flera 
processer. Vi har utvärderat vad som var 
svårt och tog lång tid i första etappen, 
bland annat att göra taket tätt, och arbetat 
annorlunda nu. 

I våras flyttade hyresgästerna in i  
lägenheterna i etapp 1, och har nu 
hunnit bo in sig i området. Har ni fått 
några reaktioner från dem?
– Eftersom vi spenderar nästan all tid inne 
på byggarbetsplatsen träffar vi inte så 
många hyresgäster, men de vi pratat med 
verkar vara överens om att det har blivit 
ett väldigt fint kvarter. 

Sjösala:

I Bor byggs kommunens första trygghetsboende 
med inflyttning under hösten. Det handlar om 
14 nya lägenheter i tidigare service hemmet i 
kvarteret Norrhamra. Då denna tidning kommer 
ut har de första hyresgästerna precis flyttat in.  
   Till Trygghetsboendet hör också 19 radhus 
i kvarteret. Trygghetsboendet är för dig som 
fyllt 65 år och som önskar bo i ett kvarter med 
gemenskap. I kvarteret finns två värdar som hjäl-
per till, arrangerar aktiviteter och ser till att du 
trivs. På sidan 9 presenteras värdarna!

Hallå där Caroline Olsson ...
... projektledare på Finnveds-
bostäder. Nu har de första 
hyresgästerna flyttat in i de 
nybyggda lägenheterna i kvar-
teret Sjösala. Hur har bygget 
gått?
– Det har gått bra. Vi har jobbat 
tillsammans med Eidenskogs Bygg.

Till skillnad från våra övriga nybyggnads projekt 
byggs dessa lägenheter i en befintlig byggnad, 
vad är största utmaningen med det?
 –  Planeringen skiljer sig från nyproduktion efter-
som man måste förhålla sig till hur byggnaden 
ser ut, vad gäller vissa väggar, avlopp och ventila-
tion med mera. Standarden på lägenheterna blir 
dock lika hög som vid nyproduktion.

Kommunens vision är att vi skall vara 40 000 invånare år 2035 och då 
behövs fler bostäder. Finnvedsbostäder är en av aktörerna som är med och 
arbetar för att detta skall bli möjligt, under 2018 färdigställs strax över 100 

lägenheter och arbete pågår även med att bygga lägenheter som blir klara under 
2019. Vi har varit i kontakt med byggfirmor, projektledare och hyresgäster för att 
kolla status i de olika projekten. 

  Vill du flytta  
  in hos oss?
   Om du är intresserad av att flytta in i en av 
      våra nyproducerade lägenheter är du väl-     
          kommen att kontakta oss så berättar vi 
              mer. Läs mer om våra olika bostads-
                    kvarter och lämna intresse för 
                       såväl nyproducerade som 
                          befintliga lägenheter på  
                              vår hemsida,  
                                  www.finnsvedsbostader.se

Flygande start. Här tar lägenheterna 
i kvarteret Städet etapp 2 form. 
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 aktuellt

Finnvedsbostäder har totalt  
97 tvättstugor runt om i bestån-
det där syftet är att hyresgäster 
som bor i huset skall dela på 
såväl tvättider som ansvar för att 
utrymmet hålls i gott skick. 

D etta fungerar i de flesta tvättstugor 
mycket bra, men ibland får vi 
information om att tvättstugor 

missköts, vilket drabbar den hyresgäst 
som kommer efter. 

Här intill finns en checklista över 
vilket ansvar du har när du använder de 
gemensamma tvättstugorna:

Gemensam tvättstuga  
– ett delat ansvar för hyresgäster

Möt våra nya 
trygghetsvärdar

Vi välkomnar Alexandra 
Fäst och Anna-Lena Lind-
kvist till oss!

Från 1 oktober arbetar 
Alexandra och AnnaLena 
som värdar på vårt nya 

trygghetsboende Sjösala i Bor. 
Alexandra kommer tidigare 

från Lindgården i Rydaholm 
medan AnnaLena senast kom
mer från ett serviceboende i 
Värnamo. 

Tjänsterna som värdar på 
trygghetsboendet är helt nya 
hos oss på Finnvedsbostäder 
och när vi pratar med dem är 
de förväntansfulla på det nya 
jobbet. 

 – Det känns spännande att 
starta något från grunden,  
säger Alexandra.

AnnaLena håller med och 
tillägger att det ska bli roligt 
att jobba nära hyresgästerna.

Nu mäter vi kundnöjdheten         

Löpande underhåll ger  
bättre boendemiljöer
Finnvedsbostäder bygger inte bara 
nytt utan arbetar även löpande 
med underhåll och förädling av det 
befintliga beståndet. 

Under 2018 har vi hittills bytt 52 kök, 
och målat i 308 lägenheter. Just nu 
pågår två omfattande underhåll i 

beståndet: 
   • På Vråen 1 , Malmgatan/Birger 
Jarlsgatan i Värnamo,  jobbar Finnveds
bostäder tillsammans med Långhults 
Marktjänst och arbetet påbörjades efter 
semestern och beräknas pågå till hösten 
2019. Bland annat förbättras miljön runt 
husens entréer, lekutrustning skall bytas 
och ny belysning skall upp i området.  

• På Fänestadsvägen/Ringvägen i  
Forsheda genomgår två fastigheter en  
ordentlig förvandling. Den som passerat 
har kanske sett att byggbolaget Naij 
Bygg är på plats och har rivit fasaderna.

När arbetet är klart framåt våren 
2019 kommer de båda byggnaderna ha 

nya fasader, nytt tak och nya fönster. 
Inne i lägenheterna skall samtliga 

badrum renoveras, ventilation skall 

installeras och köken får en uppfräsch
ning med nya luckor, bänkskivor och 
stänkskydd.  

boendemiljö

UNDERSÖKNING  Är du en av 
de 750 hyresgäster som den 
senaste månaden fått hem en 
undersökning från Wikner & CO 
gällande NKI, Nöjd Kund Index?
   Just nu pågår en stor under-
sökning där vi vill ha hjälp av dig 
som hyresgäst för att veta vad vi 
är duktiga på, och vad vi kan för-

bättra. I vår NKI-undersökning 
har vi delat upp samtliga hushåll 
i tre grupper, där 1/3 får möjlig-
het att svara på enkäten i år och 
de resterande två grupperna de 
kommande två åren. 
   Därför är det möjligt att din 
granne får svara på enkäten i år, 
medan det blir din tur nästa år.  

   Du som deltar i undersökning-
en är anonym och resultatet av 
samtliga svar används för att 
utvärdera vårt arbete och se hur 
du som kund upplever oss. 
    Du som svarar är dessutom 
med och tävlar om ett fint pris  
– en månadshyra står på spel. Ta 
chansen att påverka! 

Fint och fräscht. På Vråen 1 (t v) och Fänestadsvägen (t h) pågår genomgripande renoveringar 
som ska vara klara under nästa år. På stora bilden överst syns arbetet med utemiljöer, även det 
i Vråen.

Hund / Katt
Solresa / Fjällvandring

Film / Bok
Fotboll / Ishockey

Restaurang / Picknick

Hund / Katt
Solresa /  Fjällvandring

Film / Bok
Fotboll / Ishockey

Restaurang / Picknick 

 ALEXANDRA VÄLJER

 ANNA-LENA VÄLJER

Alexandra Fäst       Anna-Lena 
                Lindkvist

• ÄR DU OSÄKER på hur maskinerna fungerar? 
Läs instruktionerna noga! 

• HÅLL TIDEN, om din tvättid slutar klockan 13 
skall tvättstugan vara tömd och städad innan 
dess.

• ÖVERDOSERA INTE tvättmedlet, det gör inte 
din tvätt renare men både maskinerna och 
miljön belastas hårt.

• DET ÄR INTE tillåtet att färga kläder i tvätt-
maskinerna, inte heller att tvätta grovtvätt så 
som mattor. Vill du tvätta mattor är du väl-
kommen att boka en av våra grovtvättstugor.

• TORKA AV maskiner och arbetsbänkar med 
fuktig trasa efter användning.

• RENSA FILTRET i torktumlaren på ludd efter 
användning, släng eventuellt skräp i soptun-
nan.

• TORKA OCH MOPPA golvet när du är klar. 
• STÄNG DÖRREN ordentligt efter dig så att 

ingen obehörig kommer in i tvättstugan.
• VID FELANMÄLAN av maskin, lämna gärna in-

formation om viken maskin som inte fungerar 
samt eventuell felkod som visas i displayen. 
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guide till att bo i hyresrätt  områdesnytt

Bli med hyresrätt
Här är din guide till Finnvedsbostäder 

Hos oss på område Öst är det 
som vanligt full aktivitet. Den 
senaste tiden har vi haft förmå

nen att få flytta in nya hyresgäster både 
i de nybyggda studentbostäderna och 
på Trygghetsboendet i Bor. 

Vi har ett stort underhållsarbete 
igång med yttermiljön på Vråen 1, det 
kan du läsa mer om på sidan 8. 

Några av er har säkert märkt att vi 
ersatt sanden på ett par lekplatser med 
träspån, det är ett projekt som just nu 
utvärderas och syftet är att förbättra 
miljön och minska besvär med ogräs 
och katter på lekplatserna. Vid ett 

bomöte på Vråen 3–4 beslöts att sätta 
upp belysning vid fotbollsplanen för 
ökad trygghet.  Parallellt med pågå
ende underhåll och löpande arbete 
jobbar vi även för fullt med att planera 
kommande års underhåll, på agendan 
står bland annat att fortsätta med såväl 
uteplatser som målning på Vråen.

V i är precis i färd med att 
plantera höstblommor runt 
om i kvarteren och samtidigt 

pågår arbetet med att beskära buskar. 
Efter sommarens värme och torka 
är vi glada över regn som får fart på 
gräsmattor och andra växter igen. I 
sommar använde vi vatten från Lagan 
för att vattna en del. 

Under oktober och delar av novem
ber är det dags att samla upp löven. 
Det blir en hel del löv varje år och ni 

kommer säkert se oss med lövblås och 
uppsamlare i kvarteren. 

Avslutningsvis vill jag tacka våra 
sommarjobbare och säsongsanställda 
som arbetat med oss de senaste måna
derna för ett bra jobb.

PÅ GÅNG I OMRÅDENA

Vanliga frågor 
om bostadskön:
 Fråga:  Jag har stått i kö 
jättelänge, varför kontaktar 
ni aldrig mig och erbjuder en 
lägenhet?

 Svar:   För att bli erbjuden 
en lägenhet behöver du själv 
anmäla intresse för lägenheter
som är publicerade på hemsidan. 

Du anmäler intresse för de lä-
genheter du tycker passar dina 
önskemål. Vi ringer således 
aldrig till någon som inte själv 
anmält intresse för en specifik 
lägenhet. 

 Fråga:  Jag har bott i min 
lägenhet i fem månader men 
vill byta, varför kan jag inte 
anmäla intresse för lägenhe-
ter på hemsidan?

 Svar:  För att kunna byta 
lägenhet behöver ditt kontrakt 
ha varit gällande i minst 12 
månader.

 Fråga:  Jag bor på tredje 
våningen men vill hellre bo 
på markplan. Jag trivs dock 
i området och vill inte flytta 
härifrån, hur gör jag?

 Svar:  Finnvedsbostäder vill 
såklart att samtliga hyres-

gäster skall känna att de bor 
i rätt lägenhet men vi vet av 
erfarenhet att den som vill 
flytta internt och har specifika 
önskemål om vart och hur den 
vill bo kan få vänta länge. 
   Ett tips är därför att prata 
med dina grannar och se om 
det är någon som vill byta 
med dig. Om ni är två grannar 
som vill byta lägenhet hjälper 
vi till att skriva nya kontrakt. 

Hos oss finns i dag cirka 10 000 personer 
registrerade i bostadskön och även om 
inte alla av dessa aktivt söker ny bostad 

är vi dagligen i kontakt med många som 
vill veta hur bostadskön fungerar. Det går 
också att läsa mer på vår hemsida.  

Hyr ett garage
Vill du hyra ett garage eller 
carport? Finnvedsbostäder 
har flera platser lediga runt 
om i beståndet, besök vår 
hemsida eller kontakta oss så 
berättar vi mer.

Betala hyran med e-faktura
Gör som 300 andra hyresgäster och anmäl dig för 
e-faktura hos Finnvedbostäder. Då får du fakturan för 
din hyra levererad digitalt direkt till din internetbank 
istället för på papper. Du kan se din faktura i inter-
netbanken samt godkänna den för betalning. Både 
smidigt och miljösmart.  

Hemförsäkring i en  
hyresrätt, behövs det? 
Bor du i hyresrätt behöver du hem-
försäkring som skydd för dina saker. 
   En hemförsäkring kan exempelvis 
ersätta dig om du drabbas av inbrott 
eller om maten i din frys förstörs till 
följd av att frysen slutar fungera. 

Reparationer och underhåll av lägenheten 
efter normalt slitage, så som att laga eller byta 
en trasig kyl eller måla väggar, är Finnvedsbo-
städers ansvar så det behöver du inte ha en 
försäkring som täcker. 

Ersättningsskyldig?
Om du som hyresgäst är vårdslös och orsakar 
en stor skada i lägenheten, så som brand eller 
vattenskada, kan du bli ersättningsskyldig för 
skadorna som uppstår i lägenheten och då kan 
din hemförsäkring oftast hjälpa till att täcka 
det ekonomiska krav du får. Vid en brand kan 
skadeståndet bli hundratusentals kronor. 

Hur skaffar du en hemförsäkring?
Det finns flera försäkringsbolag som erbjuder 
hemförsäkring. Försäkringsbolagen har olika 
erbjudanden och kostnader så det kan vara bra 
att jämföra några olika. Företag som arbetar 
med hemförsäkringar är bland annat Trygg-
hansa, Folksam, If och Länsförsäkringar.   

Känns bostadskön som en djungel och omöjlig att förstå?  
   Här kommer en guide över hur vi på Finnvedsbostäder 
arbetar med uthyrning av våra bostäder. 

  OMRÅDE ÖST
 Dennis McCrady

  UTEMILJÖN
 Ragnar Warelius

Nu tar vi hand om löven

Träspån ska stoppa katterna 

Hos oss på väst fortsätter vi med 
parkeringsfrågan. Kvarteret Sal
vian i Värnamo blir det första i 

beståndet där vi arbetar med digitala 
parkeringstillstånd. Efter utvärdering 
finns möjlighet att utveckla detta till 
fler kvarter. 

Tidigt i våras brandskadades en 
lägenhet i Forsheda och arbete har 
pågått med att återställa den. Nu är 
den klar och i ett första skede kommer 
bostaden att användas som tillfälligt 
boende för några av de hyresgäster på 
Fänestadsvägen/Ringvägen som flyttar 
ut under renoveringen i deras lägen
heter. Bränder är alltid besvärligt och 

mest drabbad blir såklart hyresgästen 
och eventuellt grannar som kan få 
skador även i sina lägenheter.

Förutom löpande arbete i våra 
kvarter fortsätter vi med att rensa i 
förråd och trapphus för att säkerställa 
framkomlighet både vid städning och 
underhåll, men även för eventuell 
utrymning. 

OMRÅDE VÄST
Catherine Steiner

Digital parkeringslösning i Salvian

Så fungerar  
bostadskön
Att stå i bostadskö hos Finn-
vedsbostäder är ett kostnads-
fritt och enkelt sätt att samla 
köpoäng. De flesta fastig-
hetsbolag har sin egen typ 
av kösystem. Så här fungerar 
kön hos oss:  

1)  Du registrerar dig som 
sökande på hemsidan, www.
finnveds bostader.se. Det är 
kostnadsfritt och tar bara 
några minuter. 

2)  När du regist-
rerat dig börjar 
du samla köpoäng 
och kan även bör-
ja anmäla intresse 
för lägenheter. Du 
får ett köpoäng 
om dagen. 

3)  På hemsidan 
publicerar vi samtliga lägen-
heter som finns tillgängliga för 
uthyrning. Om du ser någon 
lägenhet som passar dig klick-
ar du på ”Anmäl intresse”. Det 
publiceras lägenheter varje 
vecka. 

4)  Lägenheten 
ligger publicerad 
på vår hemsida 
under en vecka 
och efter det 
börjar vi arbeta 
med de intresse-
anmälningar som 
kommit in. De 
fem personer 

som stått längst i kö (och så-
ledes har högst köpoäng) blir 
erbjudna att besöka lägenhe-
ten och se om den motsvarar 
förväntningarna.

5)  Efter besöket i lägenheten 

bestämmer du dig för om 
lägenheten motsvarar 
dina behov/förväntningar 
och tackar sedan ja eller 
nej till erbjudandet. 

6)  Den person som tackar ja 
till erbjudandet och har högst 
köpoäng går vi vidare med. 
Nästa steg är att göra en kre-
ditupplysning och boka in tid 
för kontraktsskrivning.   
   Kom ihåg att du behöver 
logga in med dina använ-
daruppgifter minst en gång 
varje år för att behålla  
dina köpoäng!

Ställ dig i 
kö, det är 
gratis!  
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Avsändare: 
Finnvedsbostäder AB
Sveavägen 1E
Box 446
331 24 Värnamo

@finnvedsbostader
Följ oss på Instagram för att ta del av 
de aktiviteter som pågår i våra kvarter 
varje dag året om, allt från festliga 
invigningar till renoveringsuppdate-
ringar och trädgårdsskötsel. En härlig 
blandning av vår vardag helt enkelt!

Mejla oss 
på info@finnveds-
bostader.se

Besök oss på 
Sveavägen 1 E 
Kontoret är öppet:
Mån–ons 9.00–15.00
Tors 9.00 –17.30
Fre 9.00–14.30
Lunchstängt 12.00–12.30 
varje dag. 
 

✆
Ring oss
 på 0370 – 484 00

2) Som inloggad på Mina sidor kan du sköta en mängd ärenden.

Besök oss  
på webben!
– snabbaste sättet att få  
hjälp av Finnvedsbostäder

V ill du komma i kontakt med oss eller har du frå
gor om ditt boende? På hemsidan finns svar på de 
vanligaste frågorna som vi får och när du loggar 

in på ”Mina sidor” kan du bland annat anmäla intresse 
för lägenheter och uppdatera din kontaktinformation.

 Som hyresgäst kan du även se fakturasaldo, göra felan
mälan och skriva ut din HLUblankett.  

Att besöka oss på webben är det smidigaste och snab
baste sättet att få svar på dina frågor, där ser du även vad 
som är aktuellt hos oss just nu och eventuella tillfälliga 
driftstörningar i våra kvarter. Välkommen in till oss på 
webben! www.finnvedsbostader.se

1) Logga in på Mina sidor!

Fler sätt att kontakta oss:


