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Hyran – hit
går den
Liva upp
med färg

INVIGNING:

Välkommen
till Städet!
Stornummer till samtliga hushåll i Värnamo kommun – aktuellt hos kommunens största bostadsbolag
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ingång

HÖSTEN – DENNA
UNDERBARA TID!
Inte minst på kvällarna märker vi att ljuset
minskar och temperaturen sjunker, sakta
men säkert. Hösten är ändå en härlig tid
med kräftfest, tid för att sylta och safta,
och förstås älgjakt – för alla som gillar det.
Det är skördetid och med andra ord tid att
njuta av rotfrukter, svamp och frukt!

"I HÖST
MÄTER
VI FÖR
ANDRA
ÅRET
I RAD
KUND-
NÖJD
HETEN"

Hos Finnvedsbostäder innebär hösten att
det är full aktivitet överallt, såväl utvändigt
som invändigt och i projektgrupper.
Vi har bland annat haft invigning av Kvar
teret Städet, något som uppmärksamma
des av hyresgäster, entreprenörer, media
och intresserade besökare. Vi känner en
otrolig stolthet när vi ser resultatet av våra
ansträngningar.
Detta kvarter kommer att sätta sin prägel
på Värnamo och blir som en portal för
genomresande under lång tid framöver.
På sidorna 6–7 kan du se bilder från den
soliga invigningsdagen.
Planeringen för framtida bostäder pågår
för fullt hos Finnvedsbostäder, både sådant
som kommer att starta inom den närmaste
tiden och projekt på lite längre sikt.
I kommunens vision för år 2035 skall
kommunen vara 40 000 invånare och då
behövs fler bostäder, där skall vi på Finn
vedsbostäder dra vårt strå till stacken.
Vårt samarbete med Campus Värnamo
fungerar bra och det är mycket glädjande

att antalet studenter ökar
för varje år som går. Se si
dan 5 för mer information
kring studentbostäderna.
Marknadsavdelningen och
andra berörda har under en tid
jobbat hårt med att skapa en ny hemsida
för Finnvedsbostäder. Förhoppningsvis
ska vi under hösten/vintern kunna lansera
den med en ansiktslyftning som så väl be
hövs. Välkomna att höra av Er med både
felanmälningar och intresseanmälningar.
Finnvedsbostäders verksamhet går ut på
att få nöjda hyresgäster. Nu i höst mäter
vi för andra året i rad kundnöjdheten. När
det gäller social hållbarhet gäller det att
skapa förutsättningar för en bra integration
och att man som hyresgäst kan påver
ka sitt boende och sitt bostadsområde.
Tillsammans med Hyresgästföreningen
och andra samarbetspartners jobbar vi för
att göra det lättare för våra hyresgäster att
påverka sin boendemiljö.
Med detta vill jag önska att vi får en britt
sommar värd namnet.
Allt gott så länge!




Ny kollektion av
tapeter och färger
Nu kan du som hyresgäst
förnya ditt hem med Finnvedsbostäders nya kollektion av tapeter.
Vart tredje år släpps en ny kollektion tapeter som motsvarar dagens
trender och efterfrågan. Den nu

aktuella tapet- och färgkollektionen har tagits fram tillsammans
med Jehrens Färgcenter i Värnamo och varumärket Engblad &
CO. Deras nya serie, Decorama
Easy Up –19, är en bred kollektion för hemmets alla rum i en
genomgående modern skandina-

visk stil i ljusa och varma färger.
Bland blomsterslingor, stilsäker
retro och kaxigt tegel hittar du
ditt personliga uttryck för att skapa en skön och ombonad känsla.
Välkommen in till vår Bobutik
på huvudkontoret för att ta del av
den nya kollektionen.

Stanley Guldmyr,
VD, Finnvedsbostäder

Rebecka fixar
målningen

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.

Psst!

PERSONALNYTT Till detta
nummer av Angeläget har
vi glädjen att presentera en
ny medarbetare som du kan
komma att möta vid kontakt
med oss.
Rebecca är ny målare och
började i augusti. Hon har
precis flyttat hit från Öland och
spenderar fritiden med att trä
na och umgås med familjen.

... vart 12:e år kan
du som hyresgäst
få omtapetserat/ny
målat i ditt hem utan
att det kostar dig
något. Denna förmån
kallas Hyresgäststyrt
Lägenhetsunderhåll
och syftar till att våra
bostäder skall hålla
en jämn och bra stan
dard år efter år.
Läs mer på hem
sidan eller kontakta
oss så berättar vi
mer.

Rebeckas favoriter

• Trendigaste väggfärgen just nu?
– Överlag behagliga färger i
naturnära toner.
• Bästa höstaktiviteten utomhus?
– Att gå ut i naturen och njuta av
den friska luften.
• … och inomhus?
– Att bara få krypa upp i soffan
och tända ljus.
• Ser särskilt fram emot?:
– Framtiden här i Värnamo med
allt vad det innebär.
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Foto: Accent Arkitekter

stort
smått
RÖKNING

– har du koll
på lagen?

Vi välkomnar de nya studenterna
som nyligen påbörjat sina studier vid
Campus Värnamo. Flera av dem bor
i vårt studentkvarter precis bredvid
campus, här har Finnvedsbostäder
74 enrumslägenheter med pentry.
I skrivande stund är 71 av lägenheterna uthyrda.
Vad händer med de lägenheter
som står tomma?
De lägenheter som inte behövs till
eleverna som studerar på Campus
Värnamo erbjuds till studenter vid

Den 1 juli trädde en
ny tobakslag i kraft i
Sverige. Lagen innebär
bland annat förändringar
om på vilka platser det är
tillåtet att röka.
Numera råder förbud för rökning på flera platser
utomhus, som allmänna lekplatser och busshållplatser. Det finns flera anledningar till den nya
lagen. En är avnormalisering genom att minska
rökningens sociala exponering, något som är
extra viktigt i förhållande till ungdomar som kan
vara känsliga för sociala normer.
Sedan rökförbud infördes på allmänna
inomhusmiljöer år 2005 har rökningen minskat i
Sverige och lagstiftaren utgår från att ett rökförbud på allmänna platser utomhus kommer att få
en liknande effekt.
Den nya lagen minskar också passiv rökning,
vilket är extra viktigt i miljöer där barn eller personer som av hälsoskäl inte vill eller kan utsättas
för rök vistas.
Hos Finnvedsbostäder innebär detta att
det numera är förbjudet att röka på samtliga
lekplatser. Finnvedsbostäder äger och förvaltar
även en hel del lokaler i kommunen som nyttjas
till allmänna verksamheter, så som vårdcentraler,
matbutiker och förskolor. Lagen omfattar entréer
till dessa ställen, här ansvarar verksamhetsutövarna att lagen efterföljs.

HÄR ÄR DET RÖKFRITT:
• Lekplatser
• Utanför förskolor
• Utanför vårdcentraler
• Utanför butiker/restauranger

VILKEN RÖKNING
OMFATTAS AV LAGEN?

• Tobak (cigaretter, rulltobak, vattenpipa,
cigarrer m.m)
• E-cigaretter (med och utan nikotin)
• Örtprodukter för rökning
• Vattenpipor (med och utan nikotin)
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Årets studenter
har flyttat in!
andra lärosäten. Vi samarbetar bland
annat med Jönköping University
och Linnéuniversitetet i Växjö då det
råder bostadsbrist för studenter på
de platserna.
Visar det sig att vi har vakanser
kvar längre fram i höst kommer vi
kunna erbjuda korttidskontrakt även
till icke-studerande.

Sjöborgen
är fullt uthyrt
Kv. Sjöborgen i Bor blir Finnvedsbostäders
nyaste bostadshus med 4 lägenheter.
Samtliga lägenheter är 3 ROK på 67 m2
och lägenheterna blir de första rökfria
bostäderna i beståndet. Här bor du
centralt mitt i samhället med den här
vackra utsikten över dammen.

Urban – ny miljövärd
PERSONALNYTT Urban har under två säsonger arbetat som miljövärd hos oss och från
oktober är han istället fastanställd. På fritiden
gillar han att meka med maskiner och bilar
samt att umgås med familjen.

Urbans favoriter

• Finaste med hösten?
– Alla färger som blir i naturen
• Bästa höstaktiviteten utomhus?
– Att bara komma ut i den friska luften.
• … och inomhus?
– Se en bra film om vädret spökar utomhus,
alternativt en heldag inne i verkstaden.
• Ser särskilt fram emot:
– Att träffa mycket nytt folk i jobbet, denna
tjänst innebär många sociala kontakter.
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invigning

DAGEN DÅ
ALLA VILLE
SE STÄDET

Det fina
vädret
lockade till
samtal och
umgänge på
kvarterets
innergård.

Söndagen den 8 september hölls invigningen för Finnvedsbostäders nya
bostadskvarter kv. Städet.
Den soliga höstdagen bjöd bland annat
på rundvandring i tre olika lägenheter,
invigningstal av styrelseordförande Lars
Lejon och solsafari med information om
kvarterets solcellsanläggning.
Ett stort tack till alla er som besökte
oss under dagen!

Äntligen grillsäsong
Tipsen för

säkrare

och läckrare grillning

Mio Möbler i Värnamo hade möblerat en av
visningslägenheterna (nedan). T.h. styrelseordförande Lars Lejon höll invigningstal och
klippte band.

Intresserad
av att bo i
kv. Städet?
Kvarter Städet består av 144
lägenheter i varierande storlekar i tre olika hustyper.
Varje lägenhet är smakfullt
inredd med fina materialval och
egen tvätt- och torkmaskin. Till
kvarteret hör en kvarterslokal
och en övernattningslägenhet
som de boende kan hyra vid
behov. På innergårdarna finns
lekplatser och grillstationer
som lockar till gemenskap.
Vi har fortfarande några
lediga lägenheter kvar på
kv. Städet. Är du eller någon
du känner intresserad av att
bo här är du välkommen att
besöka vår hemsida, www.finnvedsbostader.se eller kontakta
oss så berättar vi mer!
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144
lägen
heter totalt,
varav några
fortfarande
är lediga.

Angeläget 3 | 2019

7



Väst: Stort intresse för "kökspaket"
All personal som tillhör område Väst har
nu flyttat in i nya, gemensamma, lokaler
på Sveavägen. Tidigare satt vi utsprid
da, men i och med detta blir kommuni
kation och samarbete enklare.
Under sommaren har vi arbetat
mycket utomhus. På Högaloft har
bland annat utemöbler fräschats upp
och på Fjärilsvägen har vi målat car
portar, skärmväggar och spaljéer.
Även äldreboendet Bredäng i
Bredaryd har fått fasaden målat under
sommaren. Ett löpande underhåll
sker i lägenheterna i form av målning,
tapetsering och byte av golvmattor.
Många hyresgäster väljer även

standardhöjning genom tillval av till
exempel våra populära kökspaket
med nya luckor, lådfronter, hand
tag, bänkskivor och stänkskydd.
Som tillval finns även säkerhetsdörr,
duschhörn, installation av diskmaskin
med mera.
Intresserad av
ett tillval hemma?
I vår kundtjänst
finns mer infor
mation om vad
som är möjligt.
Du kan även
Områdeschef
kontakta oss så
Catherine Steiner
berättar vi mer.

Öst: Lägger kursen för 2020
Vi på Öst jobbar för fullt med diverse
projekt runt om i kvarteren, bland
annat pågår arbete med ventilationen
på flera platser vilket gör att ni säkert
kommer se oss ute i områdena. Vi
jobbar också för fullt med att se över
behoven inför kommande år och
fördelar budgeten till projekt som
planeras till 2020.
Tillsammans med Finnvedsbostä
ders avdelning för Fastighetsutveck

ling arbetar vi för att underhålla våra
fastigheter på bästa sätt.
Slutligen vill vi passa på att hälsa
målaren Rebecca
och snickaren
Marko välkomna
till oss på Öst
och hoppas att
de ska trivas
hos oss!
Områdeschef
Malin Kilén

Ute: Drönarna gör entré
Vi har precis genomgått en utbildning
för att kunna flyga med drönare, ett
verktyg som skall underlätta vårt arbe
te med inventering av tak/stuprännor
och beräkning av ytor.
Sommarblommorna har gjort sitt
och nu påbörjas istället plantering av
ljung och höstväxter. Efter sommarens
bekymmer med fluglarver är kärltvät
ten extra välkommen, nu gör vädret
att larverna inte trivs längre. Även om
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snön kan kännas avlägsen ännu så
pågar arbetet med en ny upphand
ling av snö- och
halkbekämpning,
vi passar även på
att se över våra
egna maskiner
och redskap så
att vi är redo
Områdeschef
när vintern väl
Ragnar Warelius
kommer.

Vi jobbar alltid med underhåll och förbättringar
i våra fastigheter. Här ser
du vad som är på gång:
VRÅEN 1, Värnamo: Yttermiljön rustas upp med nya
stenläggningar, lekplatser,
gångstråk och cykelboxar.
HÖGALIDSGATAN, Värnamo:
Här byggs tolv nya lägenheter
som skall bli gruppbostad.
Kv. SJÖBORGEN, Bor:
Här byggs fyra nya lägenheter med inflyttning
december 2019.
PÅGÅENDE PÅ FLERA
PLATSER: Byte till iLoq-cylindrar. Detta digitala låssystem
ersätter de mekaniska låsen
på flera platser och möjliggör
en snabbare och säkrare hantering av borttappade nycklar.
PÅGÅENDE I VÄRNAMO:
Montering av laddstolpar för
elbilar för att fler skall ha möjlighet att köra bil fossilfritt.
Kv. SJÖSALA, Bor: I radhusen
dras nätverk fram för fiberanslutning.
VALDEMARSGATAN 44,
Värnamo: Här dras nätverk
fram för fiberanslutning.
BIRGER JARLSGATAN,
Värnamo: F.d. förskolan
Kometen byggs om till fyra lägenheter. Planerad inflyttning
december 2019, bostäderna
publiceras på vår hemsida.

Vill du hyra Car port eller garage?
Intresserad av att hyra carport
eller garage för ditt fordon?
Finnvedsbostäder har bilplatser
för uthyrning i nästan alla bostadskvarter, i vissa är det gott
om platser och i andra kan det
vara kö. Lediga bilplatser publiceras och söks på vår hemsida,
www.finnvedsbostader.se.

SÄKERHET På hösten tar vi fram våra l
övblåsare. De för en del oväsen och många
vill ha kvar de fina löven på marken. Löven
ger näring till gräsmattor, men tyvärr skapar
de problem som gör att vi måste blåsa
bort dem. Löven kan sätta igen brunnar
där regnvattnet ska rinna ner och
skapa översvämning.
Löven samlas även lätt i drivor när det
börjar blåsa och kan göra gångbanor hala
och svåra att ta sig fram på. Medan vi
blåser bort löven kan det väsnas lite men
som tur är så är det inte många veckor om
året som detta arbete pågår.

Höst i trapphuset
SÄKERHET Färgglada löv på
träden och vattenpölar på marken,
även inne i trapphusen kan man
se att det är höst när skorna börjar
lämna leriga fotspår. Torka av skorna så slipper du och dina grannar
att halka.
Ett problem under hösten och vintern är att många förvarar barnvagnar, cyklar och andra uteleksaker i
trapphuset. På grund av brandrisk
är detta helt förbjudet.
Trapphuset är utrymningsväg för
dig och dina grannar och måste
därför alltid hållas fritt från saker.

Foto: Velria Aksakova/Freepik

Nu blåser
vi löven

PÅ GÅNG I OMRÅDENA

aktuellt

Seniormässan – succén är tillbaka!
AKTIVITET För fjärde året arrangeras Seniormässan i Gummifabriken
och vi deltar såklart även i år. Den
22 oktober finns Finnvedsbostäder
på plats för att informera om våra
bostäder och svara på era frågor,
oavsett om du är hyresgäst idag
eller nyfiken på hur det är att bo
hos oss.

Montrarna håller öppet mellan
10.30 – 15.30. Under dagen finns
möjlighet att träffa cirka 40 olika
utställare inom olika intresseorganisationer för seniorer i vår kommun.
Vid 9.30 föreläser författaren
Patricia Tudor-Sandahl om ”Mod att
åldras”, insläpp 9.00 så kom i tid för
att säkra din plats!

Nedgrävda sopkärl i Forsheda
AVFALL Boende på Fänestadsvägen/Ringvägen i Forsheda är först i
kommunen med nedgrävda sopkärl,
något som blivit mycket populärt på
andra platser i landet.
Som bilden nedan visar ser inte kärlen större ut än vanliga soptunnor, men

eftersom de fortsätter under marken
ryms lika mycket som i 8 respektive 13
vanliga kärl. I den ena behållaren på 3
m3 sorteras matavfall, i den andra på 5
m3 restavfall. Det möjliggör sophantering nära bostäder utan risk för dålig
lukt och ohyra.

Felkopplad
spiskontakt
en brandfara
Om du behöver dra ut spisen
från sin plats i köket, exempelvis
för att rengöra bakom den, så säkerställ att kontakten fortfarande
är rätt inkopplad när du skjuter
tillbaka spisen.
Bilden här ovan visar ett eluttag till en spis
där kontakten satts in felaktigt, det har
blivit bränt i kontakten vilket är en väldigt
stor brandrisk.
Nyligen höll en spisbrand hemma hos
en hyresgäst på att sluta riktigt illa om inte
grannen hade ryckt ut för att släcka elden
med sin brandsläckare. Vi på Finnvedsbostäder vill ge en stor eloge till denna
granne för en snabb och modig insats!
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så funkar det

Till vad
går hyran?

10

Angeläget 3 | 2019

underhåll i respektive kvarter, så
som stamrenoveringar, fönsterbyten och upprustningar av
innergårdar.
Finnvedsbostäder är ett av de
allmännyttiga bostadsbolag i Sve
rige som kommit allra längst med
underhållet av äldre byggnader
och kvarter vilket såklart är något
att vara stolt över.
Varför blir hyrorna i nyproduktion högre än de i det äldre
beståndet?
– Hyrorna ska täcka kostna
derna för att utveckla och produ
cera ett kvarter eller bostad. Vi tar
lån för att bygga och det innebär
att vi måste få täckning för räntor
och amorteringar. Enligt allbolagen
ska alla projekt bära sig själva,
därför kan vi inte höja hyran i
äldre kvarter för att ha lägre hyror
i ett nyproducerat område, säger
Yvonne Björk.

Allbolagen
Allbolagen är den lag som
reglerar de allmännyttiga
fastighetsbolagen. Enligt
lagen ska bolagen förvalta
bostadslägenheter för
att tillgodose varierade
bostadsbehov och ha ett
brett utbud av lägenheter för att attrahera olika
hyresgäster.
Bolagen ska främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda
hyresgästerna boende
inflytande. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och har
ett vinstkrav.
Källa: Sveriges Allmännytta

Finnvedsbostäder
har lägenheter i
alla prisklasser
Månadshyra
kr/månad

Antal
bostäder

1000–3000

145

3000–5000

821

5000–7000

1 140

7000–9000

361

9000–11 000

115

11 000–13 000

34

13 000–
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Avskrivningar

1. Fastighetskostnader kr/m2

Drift............................478
Underhåll..................184
Fastighetsskatt..........17
Avskrivningar...........162
TOTALT:
841

katt

hetss

Fastig

Drift

Underhåll

2. Driftkostnader kr/m2/år

Förbrukningskostnader...................190
Skötsel........................120
Reparationer...............52
Avfall.............................28
Administration...........69
Övrigt.............................19
TOTALT:		
478

Avfa
ll

Yvonne Björk

– Den hyra som våra hy
resgäster betalar varje
månad för sitt boende
används till allting inom
Finnvedsbostäder,
hyran är vår enda in
komstkälla så allting vi
gör finansieras genom
den, säger hon.
Som hyresgäst är
man således med
och finansierar inte
bara sitt eget boen
de, utan även att Finnvedsbo
städers personal har fungerande
bilar för att ta sig till alla kvarter,
telefonväxel för att kunna svara
när kunder ringer, och inte minst
panncentraler för att hålla värmen
i bostäder, lokaler och trapphus.
Yvonne Björk förklarar vidare
att hyran heller inte bara används
till löpande dagliga kostnader,
utan även till mer omfattande

Förbrukningskostnader

Administration

Övrigt
Administration
Skötsel

Reparationer

3. Förbrukningskostnader kr/m2/år

Värme...................114
Fastighetsel........23
Vatten...................54
TOTALT:
190

												

Finnvedsbostäder, kostnadsfördelning 2018

Det är mycket som finansieras med hjälp
av hyran. Allt från första spadtag vid nyproduktion till skötseln av gemensamma
utrymmen som trapphus, gräsytor och
tvättstugor.
Yvonne Björk, ekonomichef på Finnvedsbostäder, berättar mer.
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Vi hjälper dig om något
går sönder hemma!
Trasigt kylskåp eller luft i elementen? Inga problem! Kontakta oss så
kommer vi och hjälper dig, det skall
vara bekymmersfritt att hyra bostad.
Felanmälan görs enklast via webben.

✆
Mejla oss

Ring oss

info@finnvedsbostader.se

0370–484 00

Öppettider i
vår reception
MÅNDAG: 09.00–15.00
TISDAG: 09.00–15.00
ONSDAG: 09.00–15.00
TORSDAG: 09.00–17.30
FREDAG: 09.00–14.30

Besök oss
Sveavägen 1 E

Följ oss

..på Instagram,
@finnvedsbostader, för
uppdateringar om vad som
pågår i våra kvarter.

Enkelt
boende!

Lunchstängt
varje dag mellan
12.30–13.00

