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går vidare. Här rivs
Plombohuset för att
ge plats åt det nya.
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Marknadschefen har ordet

Aktuellt

ÄNTLIGEN ÄR SOMMAREN
HÄR PÅ RIKTIGT!
■ C A R O L I N E FA G E R S T R Ö M , Ma r k n a d sc h ef, Finnve dsbo städe r

V

åren och försommaren har ju varit
något oberäknelig med lite blandat
väder och det borde sannolikt betyda
att sommaren inte kan bli något annat än
strålande!
Årets första halvår på Finnvedsbostäder
har varit väldigt spännande då vi i april
sjösatte vår nya organisation med kvartersoch miljövärdar. Arbetet med att vänja sig
vid de nya rutinerna pågår fortfarande och
det kommer att ta ytterligare några månader
innan allt är riktigt på plats.

”Årets första halvår
på Finnvedsbostäder
har varit väldigt
spännande"

I maj gjorde vi en mycket nyttig studieresa
till Berlin där vi fick se hur tyskarna bygger
nya områden och förtätar sin huvudstad.
Det gav oss alla inspiration inför kommande
projekt. Mer om detta inne i tidningen.

Snart är det semestertider och det är dags
för några lediga veckor och att försöka koppla
bort alla måsten och bara njuta av en god bok.
Är ni sugna på en utflykt rekommenderar

jag varmt en tur till Marstrand
och Carlstens fästning från
1658 som är en spännande
upplevelse med mycket
historia.
Själv kommer jag att
njuta av det bedövande
vackra sommar-Småland
och göra dagsutflykter, besöka sevärdheter och bada
i små, varma sjöar. Även i år
blir det säkert många bad på
Värnamobadet som är en härlig
oas väl värd att besöka. Glöm heller
inte att vi bjuder alla våra hyresgäster på
fri entré för hela familjen.

Viktig vetskap. Finnvedsbostäders Per Fredriksson och Anna Karlsson övar första hjälpen under sakkunnig ledning. Personalen har
också lärt sig hur man agerar vid bränder (nedan).

Kunskap som
ökar tryggheten

En tur med husbilen till Italien skall jag också hinna med innan det är dags att återvända
till kontoret och förbereda för alla studenter
som flyttar till Värnamo i augusti. De är ett
viktigt tillskott för kommunen och vi är måna
om att ge dem ett så varmt välkomnande som
möjligt.
Med detta vill jag önska er alla en skön
sommar och glöm inte solskyddsfaktorn!
PS: Missa inte fotbollsmatchen IFK–Öster på
Finnvedsvallen måndagen den 28 augusti
med GRATIS inträde för alla besökare!

Personal övade nödsituationer
KOMPETENS Under våren har
Finnvedsbostäders personal genomgått flertalet utbildningar i brandoch hjärt-lungräddning eftersom
det är viktigt att ha uppdaterade
kunskaper.
Alla har lärt sig att hantera en

Färre missförstånd med ny pekbok
Nu finns en ny pekbok med foton
på vanliga detaljer i en lägenhet.
Den är tänkt som ett hjälpmedel när
det finns språkliga hinder vid kommunikationen med hyresgäster.

Finnvedsbostäder AB
Sveavägen 1E
Box 446 / 331 24 Värnamo
Kundtjänst: 0370- 484 00
info@finnvedsbostader.se
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hjärtstartare och har fått prova att
släcka bränder i olika situationer.
Dessutom har en utbildning i hantering av hot och våldssituationer
hållits där personalen har fått lära
sig att hantera olika situationer som
kan uppstå i arbetet.

Boken är i fickformat och kan till
exempel användas av kvartersvärdar,
reparatörer och miljövärdar som möter
hyresgäster ute i bostadsområdet. Den
är också mycket användbar i Finnveds-

bostäders reception och vid introduktion av nya hyresgäster.
– Inom allmännyttan bor det ofta
människor från olika delar av världen
och ibland kan det uppstå missförstånd
av språkskäl, till exempel när en felanmälan ska göras, säger Lena Liljendahl
på SABO som varit med och tagit fram
boken.
– I fastighetsbranschen används en
del ord som kan vara svåra att förstå

Pekvänligt. Bild ur pekboken som SABO tagit
fram och som tydligt visar sakers namn.
även för oss infödda svenskar, som till
exempel ”blandare” eller ”radiator”,
därför är det alltid bra med bilder i
kommunikationen, avslutar hon.
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Nu kommer information på arabiska

Pizzeria Babylon
utökar lokalerna

Träffa Finnvedsbostäder på
Seniormässan

HJÄLPMEDEL Finnvedsbostäder har nu ett material på
arabiska som ska användas i
kontakten med hyresgästerna
för att kommunicera trivselregler och annan viktig information
på ett bra sätt. Materialet är
framtaget av bransch- och
intresseorganisationen SABO*

EXPANSION Det går bra för Pizzeria
Babylon på Sveaplan. Samtidigt som
det blev lokaler lediga på baksidan av
fastigheten passade ägaren Ferhat Ter
(t v) på att överta dem för att möjliggöra en utökning av pizzerian.

AKTIVITET Tisdagen den 24 oktober träffar du oss på Seniormässan
i Gummifabriken. Passa på att
besöka oss där och prata om
kommande trygghetsboende.

tillsammans med en referensgrupp med kommunikatörer och
bovärdar från SABO:s medlemsföretag. Det är rikt på bilder
och illustrationer och texterna
är skrivna enligt principen om
klarspråk.
*Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

Inspirerande byggande i Berlin
Igenspikat. Så här
såg det ut på väggarna i det glömda
och igenspikade
rummet. Av idolbilderna på väggen
tillhörde popbandet the Monkees
favoriterna.

Skeletten – mysteriet som blev riksnyhet
Som taget direkt ur mästerdetektiven Kalle Blomkvist påträffades en
märklig tidskapsel i samband med att
byggstarten för etapp två av kvarteret Städet förbereddes.
Mysteriet gav gåshud och efterlysningen av de fyra skeletten blev en
riksnyhet under våren.

H
4

usen i etapp 1 på kvarteret Städet
börjar ta form och mer än en tredjedel av lägenheterna är redan uthyrda.
Detta gör att Finnvedsbostäder nu sparkar
igång etapp två av byggnationen. Starten för
den etappen var rivningen av de gamla hus
som stod kvar på tomten. I samband med
att vi gick igenom Plombohuset och Joel
ANGELÄGET 2/2017

Olssons gamla lager hittade vi en närmast
magisk tidskapsel.
– En låst gammal dörr fick brytas upp och
när vi kom in var det som om att kastas bakåt
i tiden. Det finns spår efter att någon eller
några har haft sitt gömställe här under slutet
av 60-talet, säger en av Finnvedsbostäders
medarbetare som var med vid upptäckten.
På väggarna satt filmisar med häftstift och
tidningsurklipp på olika musikgrupper, bland
annat en välbevarad bild på the Beatles. På
golvet hittades en
läskback med tomma
läskflaskor från
Värnamo bryggeri. En
godispåse från Joel
Olsson låg i ett hörn.
Plötsligt upptäck-

”1969 fick
man nog och
dörren spikades igen"

tes en affisch på väggen med texten ”De fyra
skeletten” och två korslagda benknotor. Mystiken tätnade, fantasin tog fart och nyfikenheten
väcktes. Vilka var de fyra skeletten?
Sedan efterlysningen blivit en riksnyhet
under våren har detektivarbetet lett till ett
flertal olika teorier.Tipsen har strömmat in
och intresset har varit mycket stort.
Ett av Joel Olssons barnbarn har hört av
sig och berättade att han tydligt minns hur
fyra flickor som bodde i kvarteret lekte och
höll till i den del av huset där tidskapseln
fanns. Flickorna fick naturligtvis inte vara
där men smög ändå dit så ofta de kunde.
1969 fick man nog och dörren spikades igen
och flickorna fick hitta ett annat gömställe
att vara på. Sedan dess kom rummet att stå
orört i nästan ett halvsekel.

STÄDET
Arbetet med
att bygga
kvarteret Städet fortsätter som planerat och
den första inflyttningen
sker den 1 november i
höst då radhuset Banet
står klart för inflyttning.
Vi planerar också för uthyrningen av etapp två.
Det finns fortfarande
lägenheter kvar till
uthyrning, du hittar
dem på vår hemsida:
www.finnvedsbostader.se

I maj åkte en delegation
från Finnvedsbostäder på
studieresa till Berlin för
att studera hur bostäder
byggs och renoveras där.
Berlin är en bra stad för inspi
ration då den i likhet med Finnvedsbostäder kämpar med att
snabbt bygga bostäder med
högsta kvalitet. Dessutom
krävdes krafttag efter andra
världskriget för att få trasiga
hus och områden beboeliga
igen. Att berlinarna kallas
experter på området är så
ledes ingen slump.
Senaten i Berlin välkomnade
oss med öppna armar och visade
sin verksamhet och nybyggda
bostadsområden. På Stadsoperan pågår en flerårig ombyggnation som vi fick ta del av.
Resan innehöll också ett

studiebesök hos Balco, ett
svenskt balkongföretag med
många uppdrag i Berlin där vi
studerade ett nybyggt område
tillsammans med arkitekt och
byggherre.
Avslutningsvis bjöds vi på
en intressant föreläsning hos
Senatsverwaltung där de för-

klarade hur de arbetar för att
hitta nya områden att bygga
på och utveckla de områden
som redan finns.

Spaning. Personal från Finnvedsbostäder på plats i Berlin. Det
svenska företaget Balco, som fått en mängd uppdrag i den tyska
huvudstaden, deltog i visningen av ett nybyggt område.
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Aktiviteter

Nya ansikten
på Finnvedsbostäder

En oas för
t matälskare
Guldklubbens vårresa gick i år
till Vikentomater. 20 reslystna
deltagare samlades i maj för
avresa från Värnamo.
Första stoppet på resan var Godisflyget
där alla passade på att köpa en massa gott.
Nästa stopp var för lunch vid Hamnkrogen i
Höganäs med en vacker utsikt över hamnen.
När alla var mätta och nöjda gick färden
vidare till Vikentomater i Kullabygden där
över 80 olika sorters tomater odlas. Inne
i växthusen rådde närmast tropisk värme
och tomaterna dinglade i mängder.
Efter guidad visning blev det kaffe och
wienerbröd och besökarna kunde handla
godsaker i gårdsbutiken. Sedan var det dags
att styra kosan hem mot Värnamo igen,
nöjda efter en intressant och givande resa.

Vi hälsar två nya medarbetare
välkomna till oss på Finnvedsbostäder. Möt Evelina och
Begzudin.

Detta är
Guldklubben
• Guldklubben är till för Finnvedsbostäders mest trogna
hyresgäster. Alla som bott 40
år eller längre hos Finnveds
bostäder har möjlighet
att bli guldklubbsmedlem.
Medlemmarna bjuds på aktiviteter varje år, exempelvis
dagsutflykter, julbord och
sommarfirande.
• Medlemskap och alla aktiviteter är kostnadsfria.

EVELINA KIMMEHED

Ny medarbetare som började hos
oss den 22 maj.
Ålder: 29 år.
Befattning: Kundtjänst.
Bakgrund: Jobbat på ICA i Vaggeryd.
Hobby: Elitmålvakt i Mariebo.

Fem snabba till Evelina
Nyskördat. Vikentomater, som odlat tomater sedan mitten av 60-talet, var målet för resan. Med över
80 sorter i sortimentet är färgprakten och dofterna en fröjd för både ögon och näsa. Guldklubbsmedlemmarna som deltog på resan fick både guidad visning i växthusen och möjlighet att handla i gårdsbutiken.
Bilden till höger: Kerstin Malmsten, som bott hos Finn vedsbostäder i 66 år, var en av deltagarna.

Hund eller katt
Solresa eller fjällvandring
Cykla eller promenera
Fotboll eller ishockey
Restaurang eller picknick

Varsågod! Två sköna sommarerbjudanden BARA för våra hyresgäster

Ta ett dopp – vi
bjuder på inträdet!
Finnvedsbostäder bjuder alla
hyresgäster på ett inträde på
Värnamobadet.
För att få inträdet hämtas
en biljett i finnvedsbostäders
kundtjänst. Biljetten gäller
som inträde vid ett tillfälle
för hela familjen.

Gratis basketskola
Finnvedsbostäder sponsrar Apladalens Basketklubb
som varje sommar anordnar gratis basketskola i våra
områden. Prova en härlig sommaraktivitet som kanske
blir din nya sport! Ingen föranmälan krävs.
PLATS: Högaloft, basketplanen.
TIDER: Tisdagar och torsdagar
kl 18–20 på följande datum:
I juni: 15, 20, 22, 27, 29
I juli: 4, 6
I augusti: 8, 10, 15, 17, 22, 24
Frågor? Kontakta Majo på mejladress:
bmsed@hotmail.com
Välkommen!

BEGZUDIN HOTIC

Ny medarbetare som började hos
oss den 2 maj.
Ålder: 33 år.
Befattning: Kvartersvärd.
Bakgrund: Kommer närmast från
VÅ-pressgjuteri där han arbetat som
ställare och ansvar för programmering av ABB-robotar.
Hobby: Bilar.

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

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

PÅ-GÅNG I
OMRÅDENA

OMRÅDE
VÄST
Områdeschef
Catherine Steiner

OMRÅDE
ÖST
Områdeschef
Dennis McCrady

SERVICE
Servicechef
Ragnar Warelius

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:

• Den 5 juni invigdes Hyresgästföreningens
lokalavdelning på området Trelleborg
(Prästen och Högaloft). Möte med
lokala hyresgästföreningar har också
hållits på Salvian under våren.
• Vi har bytt till mekaniska låscylindrar
på hela doktorsområdet (förutom
Gränsgatan 13–27) och tackar alla
hyresgäster för delaktighet under de
veckor då bytet skedde.

• Uteplatserna på Malmgatan 2–20,
90–106, 52–72 ska göras i ordning med
ny markbeläggning, betongplattor
samt nya skärmväggar.
• Bomöten har hållits på Vråen 1 och
Vråen 3–4 med syfte att öka hyresgästens inflytande i sitt boende. Kontakta
din lokala Hyresgästförening om du är
intresserad av att närvara vid dessa
möten och på så sätt påverka ditt
boende.

• Ogräsbekämpningen med Heatweed,
där ogräs bekämpas med kokhett vatten, fortsätter i sommar.
• På grund av bevattningsförbudet som
införts i Värnamo överväger vi att köpa
tankar/pumpar för bevattning från
bland annat Lagan. För att våra planteringar med sommarblommor ska trivas
är det viktigt att hitta alternativa vägar
för bevattning.
• I år har vi också valt att minska antalet sommarblommor för att inte ha så
mycket att vattna och därmed spara på
vattnet.
• Vi har köpt in två nya bilar till våra
miljövärdar med plats för sex personer
i varje bil. Detta för att bli mer flexibla i
vårt arbetssätt.

• Bytet av garageportar på Gränsgatan
är snart färdigt och de sista elva portarna kommer på plats efter semestern.
• Det stora projektet med renovering av
kök och balkonger på Högaloft är snart
klart och vi är glada över all positiv
feedback från våra hyresgäster som
trivs i sina nya kök.

• Vi har haft ett brandtillbud i en lägenhet som startade i samband med
matlagning. Med anledning av detta
vill vi påminna våra hyresgäster om
att en brandfilt är bra att ha i köket för
att snabbt kunna bekämpa eventuell
brand.
• På Hovslagaregatan 11–13 skall samtliga fönster bytas och på Fridhems
gatan byter vi de fönster som varit
mest utsatta av sol och vind.

Ånga. Så här såg det ut i fjol då Gjon Gjergja,
fastighetsskötare på Högaloft, testade den
miljövänliga Heatweed-utrustningen.

