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Stornummer till samtliga hushåll i Värnamo: Aktuellt hos kommunens största bostadsbolag

VD har ordet



Aktuellt

Så bygger vi framtidens Värnamo
■ MI K A E L N O R D H O L M , V D, F in nve d sb ostäde r

N

ytt år, nya möjligheter brukar man säga, och
det gäller i högsta grad för oss på Finnvedsbostäder. Vi har flera intressanta och
viktiga projekt och processer på gång. Inom bolaget
genomförs en omorganisation för att ge personal
och hyresgäster högre service, ökad närhet till våra
medarbetare, samt bättre förutsättningar för framtida utveckling och nyproduktion.
Dessutom händer det mycket inom IT- och system
sidan, där vi tänker nytt och tar stora omtag för att
anpassa systemen för både personal och kunder.
Vår nya hemsida är en del av detta.
Personligen anser jag att den största möjligheten,
näst efter utvecklingen av bolaget, är att vara med
och bygga vårt framtida Värnamo.
Här menar jag inte bara tätorten utan även våra
levande kransorter. Det är en ynnest som är förknippat med stort ansvar. Jag har sagt och skrivit det
många gånger tidigare, men det tål att upprepas:
Inte många kommuner av vår storlek har så många
aktiva fastighetsägare och lokala byggare som vi.
Vi på Finnvedsbostäder skall självklart ta vårt
ansvar, men det känns tryggt med andra aktörer
som också ser möjligheter för utveckling.
När det gäller tätorten måste vi förtäta, vilket
innebär fler bostäder på befintlig yta. Varför det är
så viktigt ser man från andra städer: En viss mängd
bostäder behövs för en fungerande stadskärna med
handel, nöjen, restauranger med mera.
När vi förtätar innebär det nästan alltid förändringar
för dem som redan bor i området. Oftast skall det
göras förändringar i detaljplanen och då får man
tillfälle till samråd mellan berörda parter. Helt
förståeligt är det en åsikt som nästan alltid återkommer i dessa sammanhang: Bygg gärna mer och
förtäta, men inte just här.
För att nå framgång är det viktigt att vi alla delar
samma vision om stadens utveckling samt går fram
med ömsesidig respekt och förståelse.

I kransorterna är det
oftast inte brist på mark
eller förtätning som är
den stora utmaningen
utan höga byggkostnader och varierad
efterfrågan.
Jag är mycket glad över
att vi nyligen har fattat ett
styrelsebeslut om att bygga
fler bostäder i Bredaryd och
Bor. En byggare är redan upphandlad och vi samverkar för att sänka produktionskostnaden så att vi uppnår rimliga hyresnivåer. Förhoppningsvis kommer bygget igång efter sommaren.
Vårt bokslut för 2016 är klart och vi lägger ett
väldigt bra år till handlingarna. Underhållet i våra
fastigheter har slagit nytt rekord, vakanserna är
nästan obefintliga, och vi gör ett resultat som möjliggör framtida satsningar på både nyproduktion
och utveckling av verksamheten.
Det är med andra ord ganska ”lätt” att vara VD på
Finnvedsbostäder just nu. Dock ska man alltid ha
respekt för att förutsättningarna kan ändra sig fort
vad gäller konjunktur, räntor och byggkostnader.
Men som jag inledde, möjligheterna är trots allt
väldigt fina för oss i Värnamo kommun.
Vi på Finnvedsbostäder ser fram emot en studieoch utvecklingsresa till Berlin innan sommaren.
Företaget och trivselklubben arrangerar och vi
hoppas få inspiration och nya intryck i en stad
som bygger och renoverar i en nästan ofattbar
omfattning.
Jag önskar er ett par härliga vårmånader med
gott om tillfällen att ladda D-vitaminer ute i naturen. För mig är det dags att plocka fram löpardojjorna. Kvartsmaran här i stan blir årets första
lopp och brukar vara en riktigt trevlig tillställning.
På återseende!

EFTER

FÖ R E

Sortera och slänga. Det kan ta emot att sätta igång ... men ofta är det en lättnad när den är över,
vårstädningen alltså. I utrymmen som garderober och förråd har vi en tendens att spara och samla prylar
som kanske inte alltid är helt nödvändiga.

”Det är
viktigt att
vi delar
samma
vision om
stadens
utveckling"

Bästa tipsen inför
vårstädningen
Vi går mot ljusare tider och ordspråket "det som göms i snö kommer upp i tö" verkar stämma även i
år. Dags för vårstädning med andra
ord – här är våra bästa tips.
Även om snön inte varit så djup denna
vinter så har vintermörkret legat som ett
tjockt täcke de senaste månaderna. Det
har gett utrymme för att ställa undan både

?

Tidningen Angeläget ges ut fyra gånger per år
och skickas till Finnvedsbostäders hyresgäster.
Ansvarig utgivare: Caroline Fagerström.
Text (där inget annat anges): Linnea Haraldsson.
Foto (där inget annat anges): Finnvedsbostäder
Grafisk form/redigering: Tommy Apelqvist, Newsroom.
Tryck: Fyra Punkter.

nödvändiga och onödiga saker i garderober
och förråd.
Bara tanken på att börja rensa i sitt överfyllda förråd kan orsaka en viss stress, men
ofta är det en lättnad när det är klart.
Vill du också vårstäda i förrådet så att du
får fram grillen inför säsongen?
Genom att gå igenom följande frågor
med dina saker i förrådet kan du börja med
att sortera allt i tre högar:

SPARA
• Används saken regelbundet?
• Har saken ett personligt värde som
inte går att ersätta?
KASTA
• Är saken trasig?
• Är saken så pass använd att den inte
längre går att sälja?
SÄLJ
• Är saken användbar för någon annan?
Högen med grejerna som skall sparas
lägger du tillbaka i förrådet. Små saker kan
läggas i lådor och märkas upp. Grejerna
som skall kastas skall sorteras och återvinnas på rätt sätt, och saker som ska säljas
vidare kan du lämna till en second-handbutik eller sälja själv på loppis.

NI FRÅGAR

Vad gör vi med sängen?
Fråga: Vi har köpt ny säng och ska
kasta den gamla, kan man ställa den
vid miljöhuset på gården?

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

VISSTE DU AT
T...
... Finnvedsbost
äder
mellan 14 april
till 28 april
placerar ut con
tainrar i
bostadsområde
na för att
samla upp avfa
ll?

Svar: Miljöhuset på din innegård är
endast till för dina vardagliga hushållssopor
som skall sorteras och slängas i rätt kärl.
Kärlen är uppmärkta med vad som får

slängas i dem. Miljöfarligt avfall, elektronik eller större saker som exempelvis
möbler ansvarar du själv för att lämna
till någon av kommunens återvinningscentraler, det får alltså inte lämnas i
Finnvedsbostäders miljöhus. På kommunens hemsida, www.varnamo.se finns
mer information om hur du ska sortera
ditt avfall och vilka öppettider de olika
återvinningscentralerna har.

Miljöhusen är inte till för möbler och prylar.
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Detta är Städet

Bostadskön – vägen
till ditt nya hem

Städet byggs på den så kallade Jochnicktomten. I första etappen handlar det om 74
bostäder med inflyttning under november
2017 till april 2018. Här byggs olika typer av
lägenheter, allt från mindre bostäder lämpade
för ensamhushåll till större lägenheter och
radhus med egen uteplats. Det centrala läget
mitt i Värnamo gör att det blir ett bekvämt
boende med närhet till såväl butiker, skolor
och grönområden.

L

Håller byggtakten. Michael Stener är VD
på Bygga GWG som bygger Städet.

Foto: Thomas Lund

Några ord
direkt från
bygget

ISTORISK MARK.
ER. PÅ HKvarteret
Städet byggs av bygg-

N TILL
KVARTER

bolaget Bygga GWG, ett lokalt
företag aktivt i Gnosjö, Värnamo och Gislaved.
Hallå där VD Michael Stener,
hur är läget?

– Utmärkt, tack! Vi på Bygga GWG är både
stolta och glada över att vi fått uppdraget
at en viktig
kt spåtelFinnvedsbostäder.
attst
bygga
orisStädet
hi

ark som
innen
er stafettppå?
övbyggnationen
nick
löper
rald JochHur
s
– Bra, ig
nuhi stomskedet
på at
samtliga
central pl
vikt vi äroc
skapa en huskroppar,
och kommer att börja på takpå den låga huskroppen
.
ret Städetkonstruktionen
längs Pilagårdsgatan under vecka 9–10.

tadet

Hur mycket personal är på plats?
– Just nu är vi 20–25 personer från oss.
Det är arbetsledare, snickare, betong
arbetare och murare. Dessutom har
vi ett drygt tiotal underentreprenörer
från regionen på plats. Städet är ett
spännande och utvecklande projekt som
engagerar många.
Vad betyder det centrala läget för er?
– Det har både för och nackdelar. Många
av våra medarbetare kan gå eller cykla
till arbetsplatsen, vilket förstås är jättebra. Samtidigt kan det vara lite problematiskt med logistiken när material ska
köras till bygget, men det har hittills
fungerat förhållandevis bra.
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Städet tar form. Til

Högtryck när lägenheterna
på Städet släpptes
Conny första hyresgästen

Är du nyfiken
och vill veta mer?
Vill du ha mer information om Värnamos
nyaste bostadskvarter?
På www.finnvedsbostader.se/stadet
finns mer information om kvarteret
och de olika lägenheterna.
Önskar du istället att få material
skickat hem till dig går det bra att
kontakta kundtjänst, info@finnveds
bostader.se.

Fredagen den 10 februari öppnade intresseanmälan för de 74 lägenheterna på Kvarteret Städet. Efter bara ett par timmar fanns intressenter till samtliga lägenheter.
Nu är det första kontraktet skrivet och det står klart att Conny
Wildh ska flytta in i en av de nyproducerade lägenheterna.
– Jag är så klart jätteglad över detta,
vilken lättnad! Jag har bott i ett par
olika lägenheter hos Finnvedsbostäder
i snart tjugo år. Sedan 2008 bor jag i
en lägenhet på Gränsgatan, vilken är
bra, men jag fram emot att få komma
ner från berget och flytta in i en mindre

lägenhet, säger Conny Wildh.
Intresset för de nyproducerade
lägenheterna i Värnamos nyaste kvarter har under lång tid varit stort och
redan innan lägenheterna släpptes
för anmälan hörde ett hundratal personer av sig till Finnvedsbostäder.

ivet består av flera olika skeden som
ställer olika krav på boendet. Ibland är
hus den bästa lösningen, ibland passar
det bäst att bo i studentkorridor, och
vid vissa tillfällen är hyresrätt det mest lämpliga alternativet.
Oavsett hur din boendesituation ser ut i
dag, så kan tillvaron kräva annat i morgon.
Kanske får du jobb på annan ort som gör att
du behöver flytta, familjen kan växa vilket
kräver mer utrymme, eller så bestämmer
ni er för att separera och behöver nya
mindre bostäder.
En av de vanligaste frågorna till oss på
Finnvedsbostäder handlar om hur bostadskön fungerar och hur snabbt det går att
få en lägenhet. För att söka bostad hos
Finnvedsbostäder krävs att du har skapat
ett konto på vår hemsida, www.finnvedsbostader.se. Är du inte hyresgäst hos oss
får du 1 poäng för varje dag du står registrerad medan befintliga hyresgäster
som är aktivt sökande får 1,5 poäng.
För att behålla poängen måste du logga
in minst en gång varje år.
Köpoängen använder du sedan när
du på hemsidan anmäler intresse för
lägenheter som du anser passar dig.
När du blir tilldelad en lägenhet och
skriver kontrakt nollställs dina köpoäng
och du måste aktivt ställa dig i kö på nytt.
Ju fler köpoäng, desto
större chans, eftersom
många köpoäng gör att
du hamnar högre upp
Den ungefärliga
i listan bland dem som
snittiden för att
anmält intresse för en läbli tilldelad en
genhet. Det är alltid den
lägenhet.
med flest köpoäng som
blir erbjuden bostaden.
Hur många köpoäng behövs för att bli
tilldelad en lägenhet? Det beror alltid på hur
många som söker den. Till vissa lägenheter
kommer det över hundra intresseanmälningar
vilket gör att det kan krävas att du stått i
bostadskö i flera år. I dag är snittiden för att
bli tilldelad lägenhet ungefär 1,5 år.

1,5 ÅR

SNABBFAKTA
BOSTADSKÖN

Kontraktet påskrivet! "En lättnad" säger första hyresgästen Conny Wildh (t v),
som här gratuleras av Finnvedsbostäders
VD Mikael Nordholm.

Ovan. Så här såg det ut när Harald
Jochnick och Erik Norrman drev sin
maskintillverkning på tomten. För 100
år sedan en toppmodern industri, vida
känd utanför Sveriges gränser.

• Du får 1 poäng om dagen (1,5 poäng
om du redan är hyresgäst).
• Den med högst poäng som sökt
bostad blir tilldelad lägenheten.
• Det är gratis att stå i bostadskön.
• Registrering kräver att du fyllt 18 år.
• För att behålla dina poäng måste du
logga in minst en gång varje år.
• På www.finnvedsbostader.se finns
mer information om bostadskön.
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– därför är det viktigt att bygga nytt
Ibland hörs åsikten att nybyggnation av hyresrätter är onödigt och att
hyrorna ändå blir för höga. Men bostadsbristen, antalet aktivt sökande
i Finnvedsbostäders bostadskö och den stora efterfrågan på så väl äldre
som nyare bostäder visar motsatsen. Boendecirkeln här nedan visar tydligt hur behovet av olika bostadstyper kan variera under livets gång.

Barnen lyttar hemifrån!

I detta nummer hälsar vi en
ny medarbetare välkommen
till oss på Finnvedsbostäder.

Sälja hus och flya ll
nybyggd 2:a eller 3:a

Vi har fått
barn igen!

Flya ll hus

Egen lägenhet!

Flya ll 1:a eller 2:a

Vi har fått barn!

Flya ll 3:a eller 4:a

ANGELÄGET 1/2017

SERVICE På vår nya hemsida finns instruktions
filmer på flera språk som visar hur du som
hyresgäst ska hantera de vanligaste felen i din
lägenhet och tvättstuga.
Här kan du bland annat se hur du rensar vattenlåset under handfatet, rengör maskinerna i
tvättstugan när du tvättat klart och flyttstädar
din lägenhet.
Du hittar filmerna genom att gå till Frågor och
Svar överst på sidan och sedan klicka på länken
Instruktionsfilmer i listan till höger.

www.finnvedsbostader.se

Flya ll 2:a eller 3:a

Det är inte bara i Kvarteret Städet
som Finnvedsbostäder bygger nytt.
Just nu planerar vi för flera nybyggnationer i kommunen. Här är några
av de projekt vi jobbar med.
• Kvarteret Sjöborgen i Bor
I nära anslutning till Finnvedsbostäders andra
bostadsområden i Bor finns en tomt vars befintliga hus skall ersättas med 4 nya lägenheter
som är bättre anpassade efter dagens krav på
bostadsutformning. Byggnationen kommer
att genomföras tillsammans med byggbolaget
Bygga GWG. Beräknad byggstart i höst och
klart för inflyttning under 2018.

Fixa felen själv med
våra instruktionsfilmer

CAROLINE OLSSON

Ny projektledare för byggnationer
och underhåll. Började 30 januari.
Ålder: 25 år
Befattning: Projektledare
Bakgrund: Caroline är utbildad byggnadsingenjör och kommer senast
från Abetong i Växjö.
Dold talang: Vunnit JSM-guld i
bordtennis.

Fem snabba till Caroline
Hund eller katt
Solresa eller fjällvandring
Cykla eller promenera
Fotboll eller ishockey
Restaurang eller picknick

Bli sambo!

Titta! Här planerar vi fler lägenheter
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• Rönnbacken i Bredaryd
På en tomt mitt i Bredaryd kommer Finnvedsbostäder tillsammans med byggbolaget
Bygga GWG att bygga 9 lägenheter. Projektet
planeras att komma igång till hösten och vara
klart för inflyttning under 2018.

• Kvarteret Väktaren i Värnamo
I kvarteret Väktaren finns i dag 50 studentlägenheter för dem som studerar vid Campus
Värnamo. Efterfrågan och behovet av studentbostäder ökar i takt med att högskolan
växer. Därför bygger vi 23 nya studentlägenheter i kvarteret. Bygget ska enligt plan påbörjas till sommaren och beräknas vara klart
för inflyttning vid terminsstart hösten 2018.

PÅ-GÅNG
KALENDER
Vi jobbar ständigt med underhåll och förbättringar av våra
fastigheter. Här ser du aktuella
nyheter och vad som är på gång i
områdena just nu:

• KVARTERET STÄDET, Värnamo
Fortsatt byggnation av 74 lägenheter
med inflyttning i november 2017.
• VRÅEN 1, Värnamo
Fortsatt renovering av uteplatser med
nya skärmväggar, 178 lägenheter.
• VRÅEN 2–4, Värnamo
Fortsättning av fasadunderhåll och
målning av fastigheterna.

• SVEAVÄGEN 1 och 3, Värnamo
Köksrenovering, nya fönster och byte av
balkong- och entrépartier, 61 lägenheter.

• NORRHAMRA, Bor
Ombyggnation av servicehus med
14 renoverade lägenheter.

• HÖGALOFT, Värnamo
Digital installation av mätare för lägenhetstemperaturer, 249 lägenheter.

• FRIDHEMSGATAN, Rydaholm
Målning av fönster och balkonger.

På Stationsvägen 22 i Bor har taket fått
nya pannor
och är ett av de underhållsprojekt som
genomförts
under 2016. Bilden är tagen av Jörgen
Lindelöf.

På www.finnvedsbostader.se kan du under Mina sidor se information om ditt HLU, Hyresgäststyrt Lägenhetsunderhåll. Där
finns information om när din lägenhet renoverades senast och när det är dags för nästa renovering. Du kan alltid välja att
tidigarelägga HLU-arbeten mot en avgift, och även avstå HLU-renoveringen och istället erhålla en rabatt. Mer information kring
HLU finns att läsa på hemsidan eller kontakta oss så vi kan skicka en broschyr.
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Foto: Pixhill

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

Fördel
hyresrätten
– ett modernt och
bekvämt boende

När du flyttar till hyresrätt får du en trygg
och bekväm boendeform där vi tar hand om
många reparationer och fel i din lägenhet.
Det ger dig tid över till annat.
I guiden nedan visas några av de oftast förekommande
orsakerna till reparationer i lägenheter.
Här ser du vilka åtgärder som ingår i hyresavtalet
och vilka som hyresgästen själv ansvarar för att lösa.

GUIDE: Vem ansvarar för vad?
ÅTGÄRD SOM GÄLLER:

ANSVAR

Handfat, WC-stol
och badrumsskåp		
Rengöring av vattenlås
och golvbrunnar

KOMMENTAR

Värd

Gäst		

Brandvarnare inkl batteri		

Värd

Hatthylla och väggmonterade garderober		

Värd

Batterier finns hos kundtjänst

		
Värd
Vitvaror i köket
			

Lampor i spis och kyl/frys be-			
kostas och byts av hyresgästen.

Egen trädgård och entré

Gräsklippning, snöröjning med mera.

Gäst		

Väggar, golv och tak		Värd
			
Lysrör, glimtändare, lampor

Enligt HLU, hyresgäststyrt 			
lägenhetsunderhåll

Gäst		

Lås i ytterdörr		

Värd

Tvättmaskiner, tork-			
tumlare och diskmaskiner
Gäst		
i lägenheter

Får ej bytas på egen hand
Dessa vitvaror ägs och underhålls av hyresgästen.
Hyresrätt är ett bekymmersfritt
boende som ger tid över
till annat.

