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Aktuellt

FIXARTJÄNST – SÅ FUNKAR DET
Värnamo kommuns verksamhet med
fixartjänst riktar sig till dig som är ålders
pensionär och/eller funktionsnedsatt
i ordinärt boende och som inte kan få
hjälp på annat sätt. Räddningstjänsten
utför denna tjänst med syftet att öka
tryggheten för ålderspensionärer och
funktionsnedsatta i Värnamo kommun.

2017 GÅR MOT SITT SLUT OCH ETT
NYTT 2018 VÄNTAR RUNT HÖRNET!
■ S TA N L E Y G U L D M Y R , Ti l l förord n a d V D, Finnve dsbostäde r

D

e första frostnätterna har varit och snart dröjer
det väl inte länge innan snön och vintern kommer.
Under denna tid planerar vi för nästa års budget
med underhåll och driftkostnader inom Finnvedsbostäders verksamheter. Det pågår också hyresförhandlingar
med Hyresgästföreningen, ett arbete som ligger till grund för
nästa års hyror.
På Finnvedsbostäder är det bråda tider med nybyggnation
både på Kv. Städet och Kv. Väktaren (studentbostäder). Totalt
rör det sig om nästan 175 lägenheter med bra standard och
centralt läge. Första inflyttning var den 1
november 2017 för etapp 1 på Städet, studentbostäderna beräknas vara klara till
höstterminen 2018 och etapp 2 på Städet
kommer därefter.

vi just nu med att
justera bygglovsritningarna så att
de blir godkända.
Resultatet måste bli
attraktiva bostäder
för blivande hyresgäster
till en rimlig hyra. I Bor är
bygglovsritningarna klara och
planen är att kunna bygga nya lägenheter i både Bor och
Bredaryd samtidigt för att få god ekonomi i
byggnationen.
När det gäller studentbostäderna i Kv.
Väktaren så reser sig byggnaden sakta men
säkert upp ur marken. Tidsplanen hålls och
inflyttning är planerad till hösten 2018.

”Det har varit ett
händelserikt år för
Finnvedsbostäder,
då syftar jag främst
på de olika byggnationsprojekten vi
har igång."

DET HAR VARIT ett händelserikt år för
Finnvedsbostäder, då syftar jag främst
på de olika byggnationsprojekten vi har
igång. Kvarter Städet har varit, och är
fortfarande, det största projektet vi haft
på flera år och där har vi nu haft inflyttning i radhuset, glädjande nog är alla 12
lägenheter där uthyrda. Arbetet med kvarteret kommer pågå
även under 2018, både med att färdigställa etapp 1 men
även med att bygga etapp 2. Ett viktigt uppdrag för oss nu
är att säkerställa att de hyresgäster som flyttar in i kvarteret
har en god boendemiljö samtidigt som byggnationen pågår
med allt var det innebär vad gäller säkerhetsavspärrningar,
maskiner och ljud.
UNDER ÅRET har även beslut tagits om kommunens
första Trygghetsboende som Finnvedsbostäder ska skapa
tillsammans med Värnamo Kommun. Vi är redo att påbörja
ombyggnationen och ser projektet som ett spännande och
viktigt samarbete mellan kommunens enheter, läs mer på
sidan 3.
I Bredaryd vill vi gärna bygga nya bostäder och där jobbar

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

I BÖRJAN AV NOVEMBER spelade IFK Värnamos herrar sin sista match för säsongen
i superettan. Som den fotbollsfantast jag är
känns det givetvis stort att laget inte bara
gjorde en fin avslutningsmatch mot Örgryte
IS utan även hamnade på en sjätteplats i
tabellen. Vi gratulerar till en lyckad säsong 2017 och önskar
lycka till med förberedelserna inför kommande år.
På tal om kommande år, under 2018 fyller Finnvedsbostäder 70 år och det ska givetvis firas! Det finns en hel del idéer
för detta och planeringen är igång. Vi får se längre fram vad
det kommer att resultera i för aktiviteter.

VÄRNAMO VÄXER och befolkningen ökar vilket är mycket
glädjande för framtiden. För att hålla takten med kommunens vision om 40 000 invånare år 2035 så krävs det nya
bostäder och nya arbetstillfällen. Det är glädjande att se alla
bostadsprojekt där nya hem växer fram, både av privata fastighetsägare och de nästan 200 lägenheterna som Finnvedsbostäder har under produktion just nu.
Med detta vill jag önska en god jul och ett gott slut på 2017.

Tidningen Angeläget ges ut fyra gånger per år
och skickas till Finnvedsbostäders hyresgäster.
Ansvarig utgivare: Caroline Fagerström.
Text/foto (där inget annat anges): Linnéa Håkansson.
Grafisk form/redigering: Nils Pennlert, Newsroom.
Tryck: Fyra Punkter.

DU KAN FÅ HJÄLP MED
• Byte av glödlampor samt proppar
• Flytta möbler inom bostaden
• Sätta upp enstaka tavlor, gardiner,
lampor med mera
• Bära upp/ned saker från/till förråd
• Ordna med mattor och sladdar
• Bortforsling av mindre mängd återvinningsavfall

Sjösala i Bor – boende med
gemenskap för dig som fyllt 65
Vi är glada att kunna presentera
ett helt nytt boendealternativ
på den lokala bostadsmarknaden för dig som fyllt 65.

T

rygghetsboendet Sjösala är
under produktion och beräknas
vara klart till hösten 2018. Sjösala har dels välplanerade, nybyggda
lägenheter som färdigställs under
2018, dels charmiga radhus om 2 rum
och kök med uteplats.
Sjösala är ett koncept som bygger på
ett unikt samarbete mellan Finnvedsbostäder och Omsorgsförvaltningen.
Syftet är att ge kommunens äldre
invånare möjlighet till ett boende i

gemenskap med trygghet och engagemang – allt för att ge hyresgästerna ett
bättre och mer hälsosamt liv där var
och en kan anpassa aktiviteten utifrån
egna förutsättningar.
Mer information om Trygghetsboendet Sjösala presenteras på vår hemsida
allt eftersom projektet växer fram.
På seniormässan som hölls
24 oktober
var Maria och
Evelina på
plats för att
svara på frågor
om Sjösala.

DESSA TJÄNSTER ERBJUDS INTE
• Bortforsling av trädgårdsavfall och/eller
hushållssopor
• Biståndsbedömda insatser, såsom städning
och inköp av varor
• Uppgifter som kräver yrkeskunniga hantverkare, till exempel elektriker, snickare eller
rörmokare
• Tjänster som serviceföretag tillhandahåller,
såsom fönsterputsning, gräsklippning, snöskottning, flyttverksamhet med mera
• Borrning/montering i tak

FÖREBYGGANDE
Vid samtliga besök kontrollerar vi brandvarnare
och vid behov andra säkerhetsrisker i vardagen.
VAD KOSTAR DET?
Ingen avgift tas ut för dessa tjänster, men glödlampor och annat material skaffar du själv.

HUR BESTÄLLER JAG SERVICEN?
Du ringer fixartjänsten på telefon 0370-37 79 96
under telefontiden 08.00 - 10.00, eller så skickar
du e-post till trygghetsservice@varnamo.se

Ny rutin för nyckelhantering

Kundtjänst informerar: Ska du flytta vid nyår?

I mitten av oktober införde Finnvedsbostäder nya rutiner för utlåning av nycklar
till entreprenörer. Den nya rutinen är till
för att öka säkerheten kring hanteringen
av såväl nycklar till lägenheter som till
källarutrymmen och miljöhus. För att en
entreprenör ska kunna låna en
nyckel hos oss idag krävs att
personen är registrerad i
vårt system, kan visa giltig
legitimation och har en
aktuell arbetsorder med
sig.

Detta gäller för dig som flyttar in:
Måndagen den 1 januari är en röd dag och kundtjänst är
stängt. Nycklarna till din nya lägenhet kan hämtas efter
13.00 tisdagen den 2 januari.

Detta gäller för dig som flyttar ut:
Måndagen den 1 januari är en röd dag och kundtjänst är
stängt. Nycklarna och städbesiktningen ska lämnas in senast
10.00 tisdagen den 2 januari. Det går bra att lämna nycklarna tidigare i vårt brevinkast vid vår entré, viktigt är att ni
lägger dem i ett kuvert och märker med ert lägenhetsnummer.
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Vintertid

Levande ljus är en stor stämningshöjare under årets mörkaste månader, men
ljus är också den främsta orsaken till ökade antal bränder under denna period
av året. Finnvedsbostäder har tillsammans med Räddningstjänsten i Värnamo
tagit fram tips på hur du och dina nära kan minska brandrisken hemma.

BRANDSÄKRA HEMMA

BRA ATT HA HEMMA

1.
Lämna aldrig tända ljus obevakade.

2.
Placera tända ljus på säkert avstånd
från gardiner och annan brännbar
inredning.

3.
Använd ljusstakar och ljusprydnader
som är obrännbara, undvik således
att dekorera adventsljusstaken med
mossa från skogen.

4.
Ställ inte flera värmeljus för tätt intill
varandra, den gemensamma värmen
som ljusen alstrar kan leda till att
ångorna från stearinet i ljuskopparna
antänds tillsammans vilket skapar
stark värme och en kraftig låga.

5.
Förvara inget brännbart i trapphuset,
detta är en gemensam utrymningsväg
för dig och dina grannar.

Utan hemförsäkring
kan branden bli en dyr historia
Inte nog med att en brand i ditt hem är direkt
livshotande och kan förstöra alla dina saker,
för den som saknar hemförsäkring kan det
även bli mycket kostsamt. Vid en brand orsakad av en hyresgäst kommer renoveringskostnaderna som uppstår till följd av att återställa
bostaden faktureras till hyresgästen, det kan
röra sig om flera hundratusen. För den som
har hemförsäkring blir hela ärendet ett fall
som utreds tillsammans med försäkringsbolaget, vilket skyddar den enskilda individen.

Fungerande brandvarnare.
Testa den på testknappen!

Brandsläckare

Brandfilt

OM OLYCKAN ÄR FRAMME
1. Rädda
Finns fler i lägenheten? Försök rädda
och varna dem. Utsätt dock inte dig
själv för livshotande fara, både lågor
och röken är farlig för dig.
2. Larma
Ring 112. Har du inte möjlighet att
larma själv så säkerställ att någon
annan larmar.

3. Släck
Finns möjlighet för dig att släcka elden
så försök göra det. Små bränder som
upptäcks tidigt brukar vid snabbt aggerande gå att kväva genom att täcka
över lågan.
Tänk även på detta
Om du utrymmer lägenheten så kom
ihåg att stänga din lägenhetsdörr för
att undvika spridning till trapphuset.
Öppna inte fönster i lägenheten då
tillförsel av syre får branden att växa.

Brinner det hos en granne som gjort
att trapphuset är rökfyllt? Lämna inte
lägenheten den vägen, öppna inte dörren till trapphuset! Lägenhetsdörren
är utformad för att stå emot brand och
rök en viss tid, informera räddningstjänsten om vart du befinner dig så
kommer de och hämtar dig.

Använd inte hissen vid brand i trapphuset, elcentralerna kan slås ut vid brand
och risken finns att hissen fastnar.

Visste du
… att vid en omfattande
brand i en hyresrätt där
hela lägenheten blir förstörd upphör hyresavtalet
att gälla? Eftersom att
lägenheten brunnit upp
finns inte längre något att
hyra. Således går det säga
att det inte enbart är den
faktiska lägenheten som
brinner upp utan även
hyreskontraktet.

Och nu blir det halt igen
Till vintermånaderna hör snötäckta
pulkabackar och isbelagda sjöar,
men inte fullt lika uppskattat är
igenfrusna entrépartier eller oplogade gångstråk. Hur arbetar Finnvedsbostäder med skottning, sandning
samt saltning och vad åligger hyresgästen att själv ta hand om?

U

nder vintermånaderna arbetar
Finnvedsbostäder med snöberedskap, vilket innebär att vi vid
behov plogar och säkerställer framkomlighet i våra områden även utanför ordinarie arbetstid. Beredskapsarbetet som

sker utanför ordinarie arbetstid har som
uppdrag att tillgodose det grundläggande
behovet av framkomlighet till våra fastigheter, medan vi under ordinarie arbetstid
har mer resurser och därför har bättre
möjligheter att ”städa undan” snö och is.
Kombinationen av snöberedskap och
kontinuerligt snöarbete under arbetstid
gör att Finnvedsbostäder arbetar för att
våra områden ska vara framkomliga och
säkra. Vi har som mål att de områden
som åligger oss att ploga ska vara åtgärdade inom tre arbetsdagar från att snön
föll, men för det mesta är plogningen
åtgärdad tidigare än så.

BRA ATT KÄNNA TILL OM ANSVAR VID SNÖRÖJNING
Entrépartier, gångstråk i
bostadsområden, öppna
parkeringar och miljön
kring miljöhus/tvättstugor:
Finnvedsbostäder
ansvarar för snöröjningen här och arbetar med
beredskap för att så
snabbt som möjligt kunna
åtgärda eventuella behov.
Vid kraftiga snöfall eller
plötslig isbildning prioriteras alltid områden kring
vårdcentraler och äldre-

boenden för att säkerställa framkomligheten till
dessa verksamheter.
Lägenheter med egen
ytterdörr:
Hyresgäster i radhus
ansvarar själva för
snöskottning från sin
ytterdörr ut till allmän
väg. De som har plats att
parkera sin bil i anslutning till lägenheten ska
även skotta sin bilplats.

Utanför hyrt garage/C-port:
Finnvedsbostäder
skottar med plogbil fram
till 50 cm från port, de
resterande 50 cm skottar
hyresgästen själv.

För att säkerställa effektiv snöröjning i våra områden samarbetar vi i
år med Lastbilscentralen AB. De kommer hjälpa oss att skotta större
parkeringar i Värnamo tätort och även våra ytterområden till viss del.
											

Fira gärna nyår
– men tänk på
dina grannar
Visst är det härligt att fira in det
nya året, men var rädd om dig
och dina grannar.

K

ring varje nyår får Finnvedsbostäder en hel del frågor från
oroliga hundägare och grannar
som tycker att det är besvärligt med
nyårsaftonens alla fyrverkerier. För att
nyårsaftonen ska bli en trevlig tid för
alla är det viktigt att du tar ditt ansvar
som hyresgäst och granne.

Tillstånd för raketer

I centrala Värnamo, Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm måste man
alltid ha polisens tillstånd för att skjuta
raketer. Utanför orterna får man skjuta
nyårsraketer utan tillstånd – men bara
på själva nyårsafton från kl. 16 till kl.
01 dagen efter. Övrig tid måste man ha
polisens tillstånd. Ska du fyra av många
raketer i ett tättbebyggt område eller
om det är mycket folk i närheten anger
ordningslagen att tillstånd ska sökas.

Inga fyrverkerier i våra kvarter

Det är förbjudet att skjuta fyrverkerier
i eller omkring Finnvedsbostäders hus.
Du som vill fira med ett eget fyrverkeri på nyårsaftonen bör visa hänsyn
genom att gå till öppet område eller
liknande en bra bit bort från våra bostadsområden. Då minskar risken för
rädda hundar, arga grannar och skador
på såväl människor som hus.
ANGELÄGET 4/2017
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Aktiviteter

Lägesrapport från fältet
I våra områden är det alltid full aktivitet. Vissa saker, som exempelvis
målning av fasader, märks på en gång och ger direkta resultat, medan
andra arbeten vi gör inte ger fullt lika synliga resultat omedelbart. Här
nedan låter vi de tre operativa cheferna för våra områden uttala sig om
vad som är på gång hos dem.

UTEMILJÖN
Ragnar informerar

Efter en sommar med bevattningsförbud
som ledde till att vi med
hänsyn till vår miljö lät bli
att plantera sommarblommor känns det extra roligt
att se hur ljungen nu är på
plats i sina krukor, det blev verkligen fint.
Förutom den vanliga skötseln av yttermiljön som jag och mina miljövärdar har
hand om har vi lagt mycket tid på att få upp
all vinterbelysning, då vårt bestånd är stort
blir det såklart många ljusslingor som ska
upp. Nu lyser det i alla fall fint runt om i
våra kvarter.
Vi rustar och förbereder för snösäsongen
och säkerställer att alla maskiner och verktyg som kommer behövas är i gott skick.

OMRÅDE ÖST
Dennis informerar

att förbrukningen av varmvatten mäts i
varje lägenhet och hyresgästen betalar bara
för det varmvatten den faktiskt förbrukar.
I de områden där det inte finns IMD är en
schablonkostnad för varmvatten inkluderad i månadshyran vilket gör att även den
som är sparsam med sitt vatten betalar lika
mycket som den som förbrukar mer.
Vi har haft en trygghetsvandring på
Vråen 3–4 tillsammans med Hyresgästföreningen, polisen och kommunens tekniska
avdelning. Där diskuterade vi bland annat
belysning och skymmande träd. Finnvedsbostäder ska titta på resultatet från denna
trygghetsvandring och se vilka åtgärder
som kan göras för en ännu bättre utemiljö.
Jag vill passa på att påminna om att testa
era brandvarnare nu inför adventstider, och
glöm inte att släcka ljusen!

Catherine informerar
Under november månad har vi haft bomöten både i kvarter Salvian
och i kvarter Doktorn. På
mötet med Salvian lyftes
parkeringsfrågan, många
upplever att antalet parkeringsplatser inte räcker till.
Utemiljöerna var en fråga på båda mötena
och Hyresgästföreningen ska ta fram
förslag på träffpunkter med plats att grilla
samt eventuell utökad utebelysning för att
främja umgänget grannar emellan.
På Gränsgatan 13-17 ska ett nytt bokningssystem installeras för tvättstugorna, i
samband med detta kommer även lokalerna fräschas upp.
Under året har vi bytt samtliga garageportar på Gränsgatan och näst på tur är
portarna på Rydgatan. I skrivande stund
planeras underhållet för 2018 och framåt
för hela vårt bestånd.
Jag vill påminna om att det inte är tillåtet
att förvara cyklar, barnvagnar eller annat i
trappuppgångar och entréer på grund av
brandfara. Våra trapphus är utrymningsväg
och det är ytterst viktigt att det alltid är
god framkomlighet där. På Tryggarpsbacken pågår utrensning av saker som står på
otillåtna ställen, liknande utrensning planeras framöver i övriga kvarter också.

Den 19 oktober hade vi Bomöte på Vråen
1 där vi tillsammans med
Hyresgästföreningen
träffade hyresgästerna
där. Efter omröstning togs
beslut att införa IMD – individuell mätning – i området från nyår. Det
är ett bra beslut som värnar om miljön och
ger hyresgästen större möjlighet att själv
påverka sin månadskostnad. IMD innebär

OMRÅDE VÄST

PÅ-GÅNG-KALENDERN

heter, spegelvänt område från etapp 1. Ska
stå inflyttningsklart till hösten 2018.

Hallå där kundtjänst!

SJÖSALA – Gästgivarevägen, Bor. Ombyggnation av befintligt servicehus till 14 nya
lägenheter. Blir kommunens första Trygghetsboende och ska vara inflyttningsklart i
september 2018.

Hemsidans utseende har förändrats och vissa funktioner
likaså – hur ser det ut med dess
funktioner nu?

HOVSLAGAREGATAN, Rydaholm. Fönsterbyte i 33 lägenheter.

Vi har fått igång felanmälan
via webben igen, det är det
snabbaste sättet att göra sin felanmälan. Man får numera även upp
sin historik på sökta lägenheter och
man ser vilken status sina intresseanmälningar har. Är det något som
inte fungerar på din sida, tveka inte
att höra av dig till oss.

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:
PRÄSTEN – Sveavägen 29-39, Värnamo.
Takbyte
VÄKTAREN – Flintgatan, Värnamo. Nybyggnation av 24 st studentbostäder. Klara för
inflyttning till terminsstart hösten 2018.
STÄDET Etapp 1 – Pilagårdsgatan, Värnamo.
Nybyggnation av 74 lägenheter. Inflyttning
sker i etapper under perioden 1/11-17 till
1/4-18.
STÄDET Etapp 2 – Pilagårdsgatan, Värnamo.
Nybyggnation av ytterligare cirka 70 lägen-

BOMÖTE – VAD ÄR DET?
Bomöten arrangeras av Hyresgästföreningen i alla de kvarter som har en aktiv förening. Det är ett tillfälle för dig som hyresgäst att komma och träffa Finnvedsbostäder
tillsammans med Hyresgästföreningen för att höra om pågående projekt men även
vara med och lämna önskemål och synpunkter på det kvarter du bor i. Många Det är
Hyresgästföreingen som bjuder in till ett bomöte, vanligtvis annonseras detta i trapphus eller genom direktutskick i brevlådorna.

Nu har de första hyresgästerna
i Kvarter Städet flyttat hem
Den 1 november flyttade de första hyresgästerna in i Finnvedsbostäders nya kvarter
Städet. Det är de 12 radhuslägenheterna ut
mot Pilagårdsgatan som inflyttning skett i
och glädjande kan vi meddela att samtliga
av dessa lägenheter är uthyrda.

T

otalt innehåller etapp 1 av kvarter Städet 74
lägenheter och nu fortsätter arbetet med att
färdigställa resterande av dessa. Inflyttning
kommer ske i omgångar i takt med att trapphusen
blir klara, 1 april 2018 flyttar de sista hyresgästerna
i etapp 1 in i sina nya hem.
Finnvedsbostäder har tillsammans med Bygga
GWG redan påbörjat etapp 2 av kvarter Städet,
planerad inflyttning är till hösten 2018. Det är en
fortsättning av kvarteret på Jochnicktomten med

nästan lika många lägenheter till. När byggnationen
är klar kommer den historiskt viktiga marken bestå
av nästan 150 hem och bli ett av Värnamos större
bostadsområden med hyresrätter, tomten kommer
således återigen få spela stor roll för Värnamo och
dess invånare.
VILL DU BO I KVARTER STÄDET?
Är du intresserad av att flytta in på Städet? Det
finns fortfarande några lediga lägenheter kvar i
etapp 1, gällande lägenheterna som byggs i etapp
2 har uthyrning inte påbörjats ännu. De lediga lägenheterna finns publicerade på vår hemsida och
söks därigenom. Kontakta oss gärna så skickar
vi en tidning med information om kvarteret och
planlösning för de olika lägenheterna.

?

!
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BANET

AMBOLTEN

FABRIKÖREN

HANDLAREN

HORNET

PLOMBOHUSET

VÄLKOMMEN TILL

DITT NYA
KVARTER
– MODERNA BOSTÄDER
I CENTRALT LÄGE
KV.
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KVARTERET STÄDET
– I FABRIKÖR MALMSTENS FOTSPÅR
1890
Pilagården var en stor gård med
djur och vidsträckta marker. Här
börjar historien om kvarteret
Städet.

1906
Josef Johansson uppför Plombohuset,
med bostäder för ett 30-tal personer
och en diversehandel på markplan.

1933
En godisautomat i trä sätts upp
på framsidan utanför skyltfönstret.

1900
JM Malmsten köper Pilagårdens
jordbruk och hela markområde,
med visionen att bygga en modern
mekanisk verkstad.

1905
Harald Jochnick och Erik Norrman
lockas till Värnamo. De etablerar
senare en egen verkstad på
”Jochnick-tomten”.

1906
Nya Möbelfabriken grundas av tre
snickare vid namn Gustav, med
efternamnen Pettersson, Lindberg
och Claesson.

1912

1916

1923

Karl Gustav Andersson startar ett
häståkeri, som med tiden utvecklades
till såväl taxi- som lastbilsåkeri.

Joel Ohlsson och Gustav Claesson
övertar diversehandeln efter Per
Johan Storck.

Skomakare Sven Nilsson gör om
en av lägenheterna till ett skomakeri
och tillverkar även egna träskor.

1939
Plombohusplan hade fått rollen av
som central samlingsplats i samhället
och fick 1939 sin första affischpelare.

1942
Georg Frank grundar en bildhuggarverkstad i Skomakeriets
gamla lokaler under namnet
Frank & Co.

1962

1993

2016

Diversehandeln byggs om till
snabbköpsbutik och Joel Ohlssons
son Torsten tar över ledningen.

Jochnick & Norrmans Mekaniska
verkstad rivs. Området står tomt i
cirka 25 år.

Finnvedsbostäder meddelar att
tomten åter ska få liv och rörelse,
när de nu ska bygga 74 bostäder.

VÄLKOMMEN PÅ

VISNING
LÖRDAG 13 JANUARI 2018 KL 10–16

Välkommen till en
av lägenheterna på
plan 5 i punkthuset
Ambolten!
Pilagårdsgatan 9
i Värnamo

1954
Dans kring julgran arrangeras och
den 24/12 klockan 15:30 kom också
tomten från Prostskogen på besök.

2017
Etapp 2 av kvarteret Städet
beslutas och 62 nya bostäder
börjar byggas.
Plombohuset rivs och första
inflyttningen i kv. Städet påbörjas.

Vi bjuder på fika, tävlingar och trevlig musikunderhållning.
KV.

2018
Första inflyttningen i etapp 2.

10
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2019
Kv. Städet står klart och blir ett av
Finnvedsbostäders största bostadsområden.

finnvedsbostader.se/stadet
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LJ

UL

5.PAKETPAPPER OCH SNÖREN
Julklappspapper ska sorteras som
pappersförpackning och julklappssnörena sorteras som restavfall och
läggs i soppåsen.

IA L

2. MATRESTER
Frys in maten som blir över eller
skapa nya kreativa måltider. Du bör
slänga så lite mat som möjligt då all
produktion belastar miljön. Det som
slängs sorteras som hushållssopor.

4. JULKLAPPSKARTONGER
Sorteras som pappersförpackningar.
Kom ihåg att särskilja eventuell plast
från kartongerna och platta till paketen ordentligt så att alla får plats i
miljöhuset.

EC

1. ADVENTSLJUSSTAKAR
Är de trasiga sorteras de som
elavfall i våra miljöhus. Har du bara
tröttnat på dem så skänk dem till en
välgörenhetsorganisation så får de
lysa upp ett annat hem nästa år.

SP

Även om adventsmånaden precis
börjat vill vi ändå skicka med
lite smarta tips för hur julen ska
sorteras på ett så schysst sätt som
möjligt för miljön.

3. JULGRANSPYNT
Beror på dess material. Trasiga
plastkulor sorteras som plast, glittergirlanger sorteras som brännbart
och pynt i glas sorteras som glas.
Är det helt bör det lämnas till en
välgörenhetsorganisation eller säljas
vidare.

UL

UL

Sortera julen rätt

LJ

LJ

Dela på ljuskoppen

SÄGNEN SÄGER att en blir snäll av att äta
pepparkakor och det ligger säkert något i
det. De där söta, krispiga kakorna som är så
starkt förknippade med decembermånadens
högtider kan få vem som helst att mjukna.
För den som inte bakar själv finns idag en
rad olika pepparkakor i butikshyllorna, många
utav dem innehåller palmolja. Mer än 85% av
världens palmolja utvinns i de sydostasiatiska länderna
för att sedan fraktas hit och på många håll har stora områden
regnskog fått ge plats åt oljepalmer istället vilket drabbat såväl
djurriket som miljön och människor. Idag finns en certifiering,
RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil, som visar på att olja
märkt med detta certifikat kommer från en hållbar produktion.
Välj helst pepparkakor som inte innehåller palmolja alls, men
säkerställ i alla fall att de produkter med palmolja du köper är
certifierade.

U L S P EC I A

J U L S P EC I A

Välj snälla pepparkakor,
är du snäll

IA L J

IAL

Grönt är skönt, och att anpassa sin livsstil till mer hållbara vanor är 
absolut helrätt. Små förändringar i vardagen ger stora resultat över lång tid,
tillsammans gör vi skillnad!

EC

EC

– SMARTA TIPS FÖR EN HÅLLBAR LIVSSTIL

SP

SP

EKO

UL

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

GENOM ATT PILLA BORT den lilla plattan där veken varit fäst ur värmeljuskoppen innan sortering
bidrar du till stor hjälp för återvinnandet av aluminium. När metallförpackningar ska återvinnas
dras nämligen en stor magnet över massorna som
fångar upp allt av stål (plattan
i ljuskoppen) och lämnar kvar
aluminium (ljuskoppen). Om
vekeshållaren sitter fast sorteras hela koppen
som stål, vilket
innebär att
aluminiumet
bränns upp
och försvinner
istället för att
återvinnas till
nya produkter.

Värnamo Energi bjuder
in till julgransplundring
VARJE ÅR när julen ska ut bjuder
vårt systerbolag Värnamo Energi in till
julgransplundring hos dem. Lördagen
den 13 januari håller de öppet och
välkomnar varje hushåll att återvinna
sin julgran* hos dem i utbyte mot
en trisslott. Samtidigt ges möjlighet
till rundvandring för att se deras
verksamhet och dessutom bjuder
de på fika.
Mer information ges på deras
hemsida: www.varnamoenergi.se
* Gäller riktiga granar fria
från pynt. 1 gran per hushåll.

INFORMATION I JULETIDER
ÖPPETTIDER UNDER JUL/NYÅR: fredag 22 december 09.00–12.00, 23 december till 1 januari stängt. Felanmälan under denna period kan göras via mina
sidor på hemsidan och behandlas så fort vi är tillbaka igen, akuta felanmälningar som vattenläckor eller fara för fastigheten görs till beredskapstelefonen
0370 – 484 26. Ska du flytta och önskar lämna nycklar och städbesiktning kan detta göras i vårt brevinkast vid vår entré, viktigt är att ni lägger dem i ett
kuvert och märker med ert lägenhetsnummer.

