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2019 – NYTT ÅR MED FLER
SPÄNNANDE BYGGPROJEKT
Sta n ley Gu ld my r | V D, F i n nve d s b o stä d e r
2018, ett intensivt år som går mot sitt slut
och ett nytt 2019 väntar runt hörnet!
De första frostnätterna har varit och runt
om i hushållen pågår förberedelserna inför de
kommande högtidshelgerna, kanske kommer
även snön inom kort och förstärker vinterkänslorna. Under denna period planerar vi för
nästa års budget med underhåll och driftkostnader inom Finnvedsbostäders verksamheter.

Det är ett minst sagt händelserikt år vi på
Finnvedsbostäder lägger bakom oss, både vad
gäller nyproduktion, underhåll och aktiviteter.
Under året har vi färdigställt 126 nya lägenheter. Av dessa tillhör 14 kv. Sjösala vilket är
kommunens första trygghetsboende. 24 av
dem finns i kv. Väktaren, som är vårt kvarter
för studenter vid Campus Värnamo, och
resterande 88 lägenheter ligger i kv. Städet –
centralt i Värnamo – där etapp 2 nu börjar bli
inflyttningsklart.
Det är tre mycket lyckade projekt och under
kommande år fortsätter byggnationerna.
Förutom färdigställandet av kv. Städet skall
vi bygga fyra lägenheter på Gästgivarevägen
i Bor och planeringen pågår för fullt för fler
bostäder de närmaste åren. Detta återkommer vi till.
En viktig del i vårt arbete är att underhålla
det befintliga beståndet och under 2018 har
flera arbeten i varierande storlek genomförts,
bland annat en del panelbyten och uppfräsch-

ning av staket, samt
större arbeten som utemiljön på Vråen 1 med en budget på 20 miljoner,
och omfattande underhåll på Fänestavägen/
Ringvägen vilket du kan läsa mer om på sid 6.

Under året har Finnvedsbostäder firat 70-årsjubileum med bland annat aktiviteter för våra
hyresgäster på nya Gummifabriken i Värnamo.
Där bjöds på lunch, guidad rundvandring
och en intressant föreläsning av äventyraren
Kristina Paltén.
Att träffa våra hyresgäster i olika sammanhang är både trevligt och givande. För att få
ännu bättre vetskap om hur ni som hyresgäster upplever oss har vi under hösten genomfört en Nöjd Kund-undersökning. Den kan du
läsa mer om på sid 7.
Värnamo växer och befolkningen ökar vilket
är mycket glädjande för framtiden. För att
hålla takten med kommunens vision om
40 000 invånare 2035 så krävs både nya
bostäder och nya arbetstillfällen. Det är
glädjande att se alla projekt som planeras av
privata fastighetsägare, jag hoppas att alla
blir verklighet så att vi tillsammans kan
utveckla Värnamo till en mänsklig tillväxtkommun!

"Jag hoppas
att alla
projekt blir
verklighet
så att vi tillsammans
kan utveckla
Värnamo"

Tack för ett händelserikt år, jag önskar dig en
trevlig läsning och allt gott!

Nya studentbostäderna
på Flintgatan invigda
Torsdagen den 8 november hölls
invigning för Finnvedsbostäders
nya studentbostäder på Flintgatan
i Värnamo.

D

et var en härlig blandning av studenter, lärare från Campus Värnamo, personal från Finnvedsbostäder och
styrelsen som samlades i kvarteret och

under kvällen bjöds det på gulaschsoppa
från Madame Brasserie & Café.
På Flintgatan har Finnvedsbostäder 74
lägenheter som i första hand hyrs ut till
elever på Campus Värnamo. I det nya huset
finns 24 lägenheter fördelat på sex våningar. Lägenheterna är ljusa och välplanerade,
till varje våningsplan hör en balkong som
hyresgästerna kan nyttja.

Bra boende. Mysig invigning med levande
eld i novemberkylan. De 24 nya studentlägenheterna är fördelade på sex våningar, med
balkong på varje plan.

Köpoäng-systemet görs om
Mer rättvist för alla från årsskiftet

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

Tidigare har du som hyresgäst samlat 1½
poäng per dag medan de i vår bostadskö som

inte bor hos oss samlar 1 poäng per dag. Från
årsskiftet kommer samtliga i vår bostadskö
att samla 1 poäng per dag. De poäng du samlat hittills kommer att förbli oförändrade.
Bakgrunden är att vi vill ha en mer rättvis
bostadskö där alla behandlas lika.

												

Illustration: freepik.com

Från årsskiftet förändras hanteringen
av köpoäng för befintliga hyresgäster
i våra kvarter.
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ETT BIBLIOTEK
SOM VÄXER
Fröer – ny utlåning på Vråen
På Vråens bibliotek går det att
låna mer än bara böcker. Här
finns nämligen kommunens
första fröbibliotek, ett initiativ
från bibliotekets personal för
att öka intresset och kunskapen kring odling hemma.

I

dén är enkel och bygger på att
biblioteket tar emot fröer från
besökare nu under vintern och
bygger upp en så kallad frökatalog.
Till våren kommer det vara möjligt
att låna fröer gratis från biblioteket
som du sedan planterar hemma, antingen på balkongen, uteplatsen eller
i ett fönster inomhus.
Under sommaren får plantan växa
och av skörden eller blommorna tar
du sedan nya fröer som lämnas tillbaka till biblioteket. Om fröerna du
lånat inte ger några nya frön går det
lika bra att lämna tillbaka en annan
sorts fröer igen.
Fenomenet fröbibliotek har de
senaste åren växt upp på allt fler
bibliotek runt om i Sverige och på
många platser har det blivit succé,
vilket man såklart räknar med att det
blir här också. Under 2019 planerar
Vråens bibliotek för ett antal aktiviteter inom odlingstemat, bland annat
en skottbytardag i februari och någon

Lokaler att trivas i. Sjösala har fått ljus, modern och luftig inramning med många naturmaterial. Besökarna var talrika på invigningsdagen, men så är Sjösala också Värnamos första trygghetsboende.

Många ville se nya
trygghetsboendet
Närmare 300 personer kom till Sjösala i Bor
när kvarteret skulle invigas som kommunens
första trygghetsboende den första december.

F

örutom invigningstal och bandklippning fanns
även möjlighet att gå på rundtur i gemensamhetslokalen och ett par av lägenheterna, varav den ena
var trevligt möblerad av Mio Möbler.
Under dagen arrangerades även tipspromenad i kvarteret och samtliga besökare bjöds på adventsfika.

Ny personal på Finnvedsbostäder – möt Malin och Annett
I detta nummer har vi glädjen
att presentera två nya medarbetare som ni kan komma
att möta vid kontakt med
oss. Det är dags att välkomna
Malin och Annett till oss på
Finnvedsbostäder!
Malin Kilén börjar i februari 2019
som ny områdeschef för den östra
delen av Finnvedsbostäders bestånd,
inklusive Bor och Rydaholm. Hon
4
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är 33 år och kommer senast från
Gislaveds Kommun där hon arbetat
som byggprojektledare. På fritiden
gillar Malin att träna och att umgås
med familj och vänner.
Annett Deltin började som miljövärd i december och arbetar över
hela vårt bestånd. Hon är 46 år och
kommer senast från Forshedabygdens församling där hon arbetat
som kyrkogårdsvaktmästare. Annett
spenderar helst fritiden med att vara
i skogen eller på friidrottsbanan.

Malins topp-4:
Bästa aktiviteten
i kommunen: Bio
eller besöka biblioteket
på Gummifabriken.
Bästa julmaten:
Grönkålspaj.
Bästa utflyktsmålet i
kommunen: Badplatsen
vid Anneberg, både
sommar- och vintertid.

Odla ditt växtintresse. Barbro
Norberg, bibliotekarie på Vråens
bibliotek, slår ett slag för odling. Fröutlåningen är bara en del, på vårsidan
kommer de också att anordna en
skottbytardag.
aktivitet för lediga skolbarn under
ett lov.
Om du vill veta mer om fröbiblioteket eller bidra med frön hälsas du
välkommen till Vråens bibliotek, de
har bemannade öppettider under
måndagar, tisdagar och torsdagar.

Annetts topp 4:
Bästa aktiviteten i
kommunen: Åka skidor
i Alandsrydsbacken.

Bästa julmaten: Köttbullar.
Bästa utflyktsmålet i
kommunen: Store mosse.

Plantera mera. Kaffefilter –
perfekta att transportera fröer
i. Under hösten 2018 har fröer
samlats in, och under våren
2019 startar utlåningen.

Bästa med vintern: Snön.

Bästa med vintern:
Att åka skidor!
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PÅ GÅNG I OMRÅDENA
Väst: Digitala p-tjänsten på plats

P

å kv. Salvian testar vi en ny digital parkeringstjänst som tagits
fram tillsammans med Securitas.
Först ska den utvärderas och faller det
hela väl ut finns möjlighet att utveckla
denna lösning till fler kvarter.
Vi har haft bomöte med hyresgästerna på Doktorn och de som tillhör
område Trälleborg.
Det är givande med bomöten och
detta blev två positiva träffar där vi
bland annat pratade om tillgänglighe-

OMRÅDE VÄST
Catherine Steiner

ten och skötseln i trapphusen.
Vidare projekterar vi för ett nytt områdeskontor på Sveavägen där alla vi
som tillhör område Väst kommer utgå
ifrån. Vår förhoppning är att denna lokal
skall bli inflyttningsklar under 2019.

Öst: Underhållsfritt ersätter trä

I
FÖRVANDLINGEN
I FORSHEDA
RENOVERING På Fänestavägen / Ringvägen i Forsheda har Finnvedsbostäder
26 lägenheter som just nu genomgår en
ordentlig uppfräschning. I samtliga lägenheter renoveras allt från kök och badrum till
fönster och ventilation. Fastigheterna får
även nya fasader, nytt tak och nya balkong
räcken.
Renoveringen i varje lägenhet tar cirka
tre veckor och under denna period får
hyresgästen tillfälligt flytta till en annan lägenhet i Forsheda. Hela kvarteret beräknas
vara klart till våren men redan nu har de
första hyresgästerna fått flytta tillbaka till
sina nyrenoverade lägenheter.

februari tillträder den nya områdes
chefen Malin Kilén och fram till dess
hanteras frågor som rör den östra
delen av beståndet av förvaltnings
chefen Andreas Farving.
I november hölls ett bomöte på Vråen 3–4 där vi bland annat pratade om
skötsel av uteplatser och miljöhus. En
garagelänga med dålig träpanel skall
renoveras och istället för ny träpanel
sätts en underhållsfri WPC-panel,

D

e senaste veckorna har vi
arbetat med att få upp vinter
belysningen, vilket brukar
vara uppskattat av både hyresgäster
och besökare i kvarteren. Den stora
granen på taket på Gränsgatan 15 syns
på långt håll och har blivit något av ett
landmärke.
Vi är också igång med snöjouren och
är beredda när snön kommer, även i år
samarbetar vi med Lastbilscentralen
för att säkerställa effektiv plogning.
Vi har en del träd och buskar som

6
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• LAGMANSGATAN 13, Värnamo
– Här pågår byte av taket.
• VRÅEN 1, Värnamo – Rustar upp

utemiljön med nya samlingsplatser,
ställen att leka på, belysning och
gångstråk.
• GÄSTGIVAREVÄGEN 4, Bor
– Rivning av befintligt hus och
nybyggnation av fyra lägenheter
fördelade på två plan.

Höga betyg för Finnvedsbostäder
då hyresgästerna tycker till
Under hösten har Finnvedsbostäder
tillsammans med undersöknings
företaget Wikner & CO genomfört
en nöjd kund-undersökning där en
tredjedel av våra hushåll har fått svara
på frågor om sitt boende och om
upplevelsen av oss som företag.

F

rågorna har berört service, skötsel,
boendestandard, trygghet och övrigt
(såsom hemsidan).
Av 800 tillfrågade hushåll har 398 svar
kommit in vilket anses som en mycket god
svarsfrekvens. Resultatet visar ett generellt
snittbetyg på 3,8/5 för Finnvedsbostäder
(BILD 1).

Trygghet toppar
wood-plastic composite.
Från 1 april förändras sophanteringen
vilket är ett omfattande arbete som
inte bara berör öst utan hela beståndet,
mer information om detta kommer.

Ute: Tid att rusta för vinter och vår

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

PÅ GÅNGKALENDERN

OMRÅDE ÖST
Andreas Farving

UTEMILJÖN
Ragnar Warelius

I en nöjd kund-indexjämförelse (NKI) med
de 150 största bostadsbolagen i Sverige,
både privata och allmännyttiga, har Finnvedsbostäder ett snitt på 70/100 där den
hyresvärd med högst betyg fick 77 (BILD 2).
Frågor om tryggheten får höga betyg över
hela beståndet har hamnar på 4,2 / 5. De
svarande uppger att de trivs i sin lägenhet,
trivs i bostadsområdet och känner sig trygga
i sitt boende.
Frågor om skötseln hamnar nära, eller en
liten bit under, det totala snittet på 3,8 / 5. Vi
ser möjligheter till förbättringar inom vissa
områden gällande skötseln.

Fortsätter kommande år
behöver vinterbeskäras för att växa
bra till våren och det arbetet pågår.
Vi ser också till att serva och ta hand
om våra maskiner som använts mycket
under sommaren och hösten så att de
är redo inför kommande säsong.
• KV. STÄDET, Värnamo – Nybyggnation av etapp 2, första inflyttning
nu i december och helt färdigt i maj
• Pågående på flera platser – Byte
till det digitala låssystemet iLoq där
varje nyckel kan programmeras för
att passa i olika cylindrar.

ditt boende

kommande två åren med en tredjedel av
beståndet varje år. Under en treårsperiod får
således samtliga hushåll möjlighet att vara
med i undersökningen. Alla som deltar
är dessutom med i utlottningen av en fri
månadshyra!
Vill du läsa mer om undersökningen så
hittar du den på vår hemsida www.finnvedsbostader.se.

BILD 1. FINNVEDSBOSTÄDERS TOTALBETYG
4,2
3,8 3,8

4

3,8

3,6 3,7

3

Totalbetyg

2

Skötsel

Service
Boendestandard

1

Trygghet
Övrigt

0

BILD 2. NKI JÄMFÖRT MED DE
150 STÖRSTA HYRESVÄRDARNA
59

40

Undersökningen kommer att fortsätta de

70

77

Glad. Beatrice Mwapili gratuleras av Finnvedsbostäders Marie
Randow.

Beatrice fick
månadshyran!
Alla som deltog i nöjd kundundersökningen var med i utlottningen av en fri månadshyra och bland de 398 svarande
hyresgästerna denna gång var
det Beatrice Mwapili som
hade turen på sin sida.
När vi besöker henne för att
gratulera är det en glad hyresgäst vi möter i dörren:
– Tack så mycket, jag är jätteglad för detta!, säger hon.

Ny moms drabbar inte våra hyresgäster
Skatteverket har nya riktlinjer gällande hantering av
IMD, individuell mätning. Det innebär att du som bor
i en lägenhet med IMD kommer bli debiterad moms
för förbrukningskostnaden.

B

ranschorganisationerna
SABO och Fastighetsägarna är inte eniga med

Skatteverket i denna fråga
utan anser att hyra + IMD är
en sammansatt enhet som

inte bör hanteras olika, själva
hyran för din bostad är nämligen momsfri.
Finnvedsbostäder förhåller
sig till såväl Skatteverkets
regler som rekommendationer från SABO & Fastighets
ägarna.

												

För att inte du som hyresgäst skall drabbas ekonomiskt av momsen på IMD:n
så sänker Finnvedsbostäder
kostnaden för IMD:n med
motsvarande belopp som
momsen utgör.
Angeläget 4 | 2018
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Avsändare:
Finnvedsbostäder AB
Sveavägen 1E
Box 446
331 24 Värnamo

Autogirot blir pappersfritt efter nyår
MILJÖ Som ett led i Finnvedsbostäders miljöarbete kommer hyresgäster som
betalar hyran via autogiro inte längre att få sin faktura i pappersformat efter nyår.
Det gör att vi minskar förbrukningen av tusentals papper varje år. Alla fakturor
går att se via Mina Sidor på hemsidan, www.finnvedsbostader.se.
Den som även i fortsättningen vill ha sin faktura i pappersformat är välkommen att kontakta hyresadministrationen på mejl eller telefon. Mejla på:
hyresadministration@finnvedsbostader.se eller ring 0370 – 484 05.

Så brandsäkrar du ditt hem
Levande ljus är en stor stämningshöjare under årets mörkaste månader, men
också den främsta orsaken till ökade antal bränder under denna period av
året. Tillsammans med Räddningstjänsten i Värnamo har vi tagit fram tips på
hur du och dina nära kan minska brandrisken hemma.
Brandsäkra hemma:
1.) Lämna aldrig tända ljus obevakade.
2.) Placera tända ljus på säkert avstånd från gardiner och annan brännbar
inredning.
3.) Förvara inget brännbart i trapphuset, detta är en gemensam utrymningsväg för dig och dina grannar.
Kom ihåg! Testa brandvarnaren. Fungerar inte batteriet så kontakta oss:
info@finnvedsbostader.se eller 0370 – 484 00.

Följ @finnvedsbostader
på Instagram för upp
dateringar om vad som
händer i våra kvarter

Öppettider hos Finnvedsbostäder under jul/nyår:
21 december........... 9 – 14.30
22–26 dec................ Stängt
27 dec..................... 9 – 15
28 dec..................... 9 – 14.30
29 dec–1 januari...... Stängt
2 jan........................ 9 – 15
3 jan........................ 9 – 17.30
4 jan........................ 9 – 14.30

Felanmälan under denna
period kan göras via mina
sidor på hemsidan och
behandlas när kontoret är
bemannat, akuta fel som
vattenläckor eller fara för
fastigheten görs till beredskapen 0370 – 484 26.

✆
Mejla oss

Ring oss

info@finnvedsbostader.se

0370 – 484 00

Besök oss på
Sveavägen 1 E

Ska du flytta vid nyår?
Du som skall flytta ut vid nyår är välkommen att lämna in nycklar och
städbesiktning till Finnvedsbostäder onsdag 2 januari innan klockan 10.
Du som skall flytta in vid nyår är välkommen att kvittera ut nycklar till din
lägenhet hos Finnvedsbostäder onsdagen den 2 januari från klockan 13.
Vill du återlämna nycklar när kontoret är obemannat kan du lägga dem
och städbesiktning i ett kuvert i brevinkastet vid Finnvedsbostäders huvudkontor på Sveavägen 1E. Märk kuvertet med ditt lägenhetsnummer.

