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VD har ordet

Nyheter

BRA TAKT PÅ
BYGGANDET

Radhusmiljö. Mysig och låg
bebyggelse på Norrhamra.

Finnvedsbostäder
växer i Bor
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u har vi precis lagt 2015 bakom oss
med bokslut och årsredovisning. När vi
summerar året kan vi med viss stolthet
konstatera att det blev ett mycket bra år
på många plan. Vi nyproducerade 78 lägenheter
i hela kommunen. Vi gjorde ett bra ekonomiskt
resultat vilket ger oss muskler för fortsatt satsning
på nyproduktion och vi lyckades vidmakthålla en
fortsatt hög underhållsnivå i hela beståndet.
Vår stora utmaning för kommande år blir att
hålla en hög takt på nyproduktionen, inte bara i
centralorten Värnamo utan även i kransorterna.
Vi ser redan nu att det börjar saknas bostäder
i alla våra kransorter. En annan utmaning blir att
lyckas producera de här nya bostäderna till en rimlig kostnad och därmed till en attraktiv hyresnivå.
När det gäller nya bostäder till centralorten
Värnamo kan vi nu äntligen påbörja byggnationen
av Kvarteret Städet med en första etapp om 74
lägenheter. Ni är nog många som undrat vad som
skall hända på tomten och därför känns det extra
roligt att starta projektet och bygga detta fina
kvarter bestående av många olika boendemiljöer
och lägenhetsstorlekar för alla behov. Kvarteret
kommer att bli en attraktiv entré till staden.
I skrivande stund har jag även fått ett tydligt
uppdrag av styrelsen att titta på ett koncept för
nyproduktion i våra kransorter, där målet är nyproduktion med flexibilitet avseende antalet lägenheter,
och med god standard till rimliga hyror.

Ni som läst den här spalten tidigare vet att jag gillar
att köra motorcykel. I fjol blev jag stolt ägare till min
första riktigt tunga hoj, en Moto-Guzzi California
1400, en drömhoj, dock med ett litet problem som
tyvärr alla nya hojar har i dag, nämligen ljudet.
Det låter nästan ingenting från motorn.
Jag har därför tillbringat många timmar i vinter

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

med att lyssna på nya
ljuddämpare på
Youtube. Lite fånigt
kan man tycka, men
en del av känslan
med att köra
motorcykel ligger
faktiskt i ljudet när man
drar iväg.
Förra veckan kom de
specialbeställda nya ljuddämparna
från Italien hem. En arbetskamrat hjälpte till att
montera dem och vilken känsla det blev. Precis
rätta toner och ljud – nu ser jag fram emot varmare
väder.
Sport är en stor del av mitt liv. Helst utövar
jag själv men gillar även att titta på. Det finns
mycket i vårt närområde att engagera sig i just nu.
Ishockeyn tog tyvärr slut lite för tidigt för våra lag
HV-71 och Lakers, själv har jag gått från HV-fan till
Lakers-fan de senaste åren.
Fotbollen har precis startat och IFK verkar har
något på gång i år, för att inte tala om J-Södra – vilken öppning på säsongen! Det kommer definitivt
att bli några besök på Parken under sommaren.
Annars blir fotbolls-EM i Paris min stora sporthändelse i år. Jag har lyckats få biljett till Sverige
mot Irland i Paris. Ni som har varit på liknande
matcher vet vilken fin stämning det är mellan fansen.
Värt att nämna i detta sportsammanhang är
den friskvårdssatsning som vi har dragit igång på
Finnvedsbostäder och som du kan läsa mer om på
sidan 4. Vi har haft föreläsningar om kost, motion
och stress och vi skall gemensamt delta i någon
aktivitet i sommar. Allt för att öka välbefinnandet
och förbättra hälsan.
I detta är vi alla vinnare, företag som anställda.

Nytt vapen mot ogräs. Gjon Gjergja, fastighetsskötare på Högaloft, testar den nya utrustningen.

”Vi går
från
ord till
handling”

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

Tittar på i bakgrunden gör säsongsanställda Sandra och William samt Mustafa Abdi Hashim, ny
fastighetsskötare på Vråen.

NU VATTNAR VI
BORT OGRÄSET

Miljövänlig metod spar bekämpningsmedel
Nu gör framtidens miljövänliga ogräsbekämpning entré hos Finnvedsbostäder.
Tekniken – Heatweed – har vunnit
flera ansedda utmärkelser för sin inno
vativa, kostnadseffektiva och miljö
vänliga produkt som bygger på att
bekämpa ogräs med kokhett vatten.

Finnvedsbostäder satsar på denna miljö
smarta metod och har inför årets säsong
anställt en person som under ett par månader
enbart ska jobba med Heatweedutrustningen
i våra områden. Det gör att vi kan minska
förbrukningen av bekämpningsmedel för
ogräs från 322 liter år 2014 till högst 25
liter i år. Det kallar vi för utveckling i rätt
riktning!

Genom att trycksätta vatten i en tank stiger
Finns det inte risk att djur och barfota-barn
temperaturen till över 100 grader. När vattnet
bränner sig på nyligen behandlade ytor när
lämnar maskinen är det runt 98 grader och
vattnet är så varmt?
– Nej, eftersom vattenmängden per
sprids med samma tryck som ett lätt sommar
kvadratmeter är så pass
regn ut över ogräset.
låg, bara 1,5 liter, kyls
Det heta vattnet gör
vattnet av på bara ett par
att cellulosan i ogräset
FRÅN 322 LITER
sekunder och upplevs snasprängs sönder, vilket är
TILL KNAPPT 25
rare som skönt. Därför är
det mest effektiva sättet
Så mycket minskar behovet av
det ingen fara för varken
att förebygga ny tillväxt.
bekämpningsmedel i Finnveds
djur eller människor att gå
Redan efter ett par
bostäders områden efter över
på ytor som är nybehandbehandlingar är ogräsets
gången till ogräsbekämpning
med hetvatten. Det är en minsklade, säger Cecilie Ruud
rötter förstörda och tillning med över 90 procent.
som är affärsutvecklare på
växten av nytt ogräs tar
Heatweed.
längre tid.

												

BOSTÄDER Den första april blev
området Norrhamra i Bor en del
av Finnvedsbostäders bestånd.
Här finns 27 trevliga lägenheter
i radhusmiljö vackert beläget
vid dammen bredvid Gällaryds
vägen. Området har tidigare ägts
av Värnamo kommun som fortfarande bedriver verksamhet i den
tillhörande servicebyggnaden.
I den inryms bland annat
storkök, matsal och 13 ytterligare lägenheter. Under hösten
kommer de 13 lägenheterna att
byggas om och Finnvedsbostäder
öppnar då kommunens första
trygghetsboende.
Vi hälsar våra nya hyresgäster
välkomna till Finnvedsbostäder.

Bollsäsong. Men sparka där
inget kan komma till skada.

Sparka inte boll
på parkeringen
HÄNSYN Att sparka boll är både
roligt och hör årstiden till. Men
tänk på att inte spela på parkeringar eller andra ställen där fordon eller byggnader kan komma
till skada. Att leka på parkeringar
innebär dessutom en ökad
olycksrisk då det kan vara svårt
att synas ordentligt. Grönområden och lekplatser är betydligt
bättre ställen att vistas på.

Skippa standby
och få pengar över
MILJÖ Genom att helt stänga
av strömmen i teknikprylar som
annars brukar stå i standby när
de inte används sparas inte bara
på miljön utan även pengar.
Genom att slå av strömmen helt
på teknikutrustning i vardagsrummet går det att spara upp till 500
kWh/år, motsvarande 750 kr/år.
ANGELÄGET 1/2016
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Personal




Nya ansikten på
Finnvedsbostäder

 Härliga
sommar!

Den här gången har vi glädjen att presentera
några nya medarbetare som ni kommer att
stöta på i kontakten med oss. Det är dags att
välkomna Linnea, Bo och Mustafa Abdi.

Bo Gustavsson

Började den 1 april. Sköter bland
annat hyresadministration och
projekt inom marknadsföring.
Ålder: 25 år.
Befattning: Ekonomiassistent.
Bakgrund: Linnea har precis avslutat
sina studier inom företagsekonomi
och marknadsföring. Hon har läst
både vid Campus i Värnamo och JIBS
– Jönköping International Business
School.
Dold talang: Bakar surdegsbröd.

Börjar den 9 maj. Kommer att ha
hand om underhåll och reparationer
av bland annat studentbostäder,
Sandgatan och Oxtorget.
Ålder: 46 år.
Befattning: Kvartersvärd Öst.
Bakgrund: Bo har tidigare arbetat
på företaget PLS i Rydaholm, där
han jobbat med påbyggnader på
lastbilar. Privat driver han även ett
skogsbruk i Gällaryd.
Dold talang: Älskar mat men går
aldrig upp i vikt.

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

ANGELÄGET 1/2016

Mustafa Abdi Hashim
Började den 1 mars. Reparerar och utför underhåll
på fastigheter och yttermiljöer på Vråen.
Ålder: 35 år.
Befattning: Kvartersvärd Öst.
Bakgrund: Mustafa Abdi har arbetat som fastighetsskötare
i flera år, senast kommer han från fastighetsbolaget Bostaden
i Gnosjö AB.
Dold talang: Duktig på att laga mat.

Hund eller katt
Solresa eller fjällvandring
Cykla eller promenera
Fotboll eller ishockey
Restaurang eller picknick
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Hund – en
favorit bland
våra nyanställda
denna gång.

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

Satsning på friskvård ger
ännu sundare personal

Christer på Vråen
blir pensionär

FRISKVÅRD Under 2016 genomförs en friskvårdssatsning där samtliga fastanställda får
möjlighet att promenera en timme i veckan
på betald arbetstid. Sedan starten i januari har
personalen gemensamt promenerat 140 timmar
och en ungefärlig sträcka på 160 mil.
De positiva effekterna är bland annat förbättrad
kondition och ökad motivation till en generellt
hälsosammare livsstil.

PERSONAL Christer Andersson
har efter tolv år som kvarters
värd på Vråen gått i pension.
Nu önskar vi honom en härlig
tid med gott om tid för att meka
med sina bilar.
Christer ersätts av Mustafa
Abdi som tar över tjänsten som
kvartetsvärd på Vråen.
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Fem snabba till Mustafa Abdi

Fem snabba till Bo

Mot bättre hälsa. En del av personalen på promenad.
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Finnvedsbostäder
 bjuder på aktiviteter
 för gammal som ung

en
Exklusiva erbjudand
för våra hyresgäster

Ett dopp på Värnamobadet

Passa på att ta med hela familjen på ett svalkande dopp vid det
fina Värnamobadet. Finnvedsbostäder bjuder alla sina hyresgäster
på fri entré vid ett tillfälle.
På Värnamobadet finns simskola och andra trevliga aktiviteter.
För mer information och öppettider, se www.varnamoss.se.
Välkommen in till Finnvedsbostäders reception för att hämta er
biljett. Vi bjuder alla som bor i lägenheten, stor som liten.

Sommarbasketskola

Under sommarmånaderna anordnas basketskola för barn och
unga i ett samarbete mellan Finnvedsbostäder och Apladalens
basketklubb. Den är kostnadsfri och de duktiga ledarna i basketklubben hjälper och lär barnen mer om basketsporten.
Aktiviteten genomförs kl. 18.30 på Högaloft (måndagar) och
kl. 18.30 på Vråen (torsdagar) under juni och augusti. Ingen för
anmälan krävs. Frågor? Kontakta Majo Besic på Apladalens basketklubb, tel 073 – 318 30 30. Läs mer på klubbens webbsida:
www7.idrottonline.se/ApladalensBK-Basket

Foto:Pixhill

Linnea Haraldsson

Sommaraktiviteter
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Svårt att hitta bostad? Ta hjälp av vårt kösystem
Det är just nu svårt att få tag på bostad runt om i hela kommunen vilket
leder till längre kötider för den som
söker eller önskar byta bostad.

som är i behov av bostad. Här kommer
information om hur sökprocessen går till:
• För att söka bostad hos Finnvedsbostäder
behöver du skapa ett konto på webben,
www.finnvedsbostader.se. Saknas
tillgång till egen dator kan kundtjänst
hjälpa till.
• Som registrerad får du 1 poäng per dag.

Samtidigt som vi är glada och stolta över att
vara en populär hyresvärd är vi medvetna
om att det kan skapa problem för personer

Är du redan hyresgäst får du 1,5 poäng
per dag.
• På webben publiceras alla lediga
lägenheter. Du anmäler intresse för de
bostäder som motsvarar dina behov och
önskemål.
• Lägenheten erbjuds den person som
anmält intresse och har högst köpoäng.

Vårtecken: Årets
säsongare på plats

Rätt kontaktuppgifter
– därför är de så viktiga

UTOMHUSSÄSONG Nu är det dags
för trädgårdsarbete och utomhusfix.
Därför hälsas sju säsongsanställda
välkomna till Finnvedsbostäder. De ska
tillsammans med ordinarie fastighetsskötare ta hand om våra områden under
vår och sommar så att vi fortsätter hålla
samma höga standard som vanligt.

SERVICE Ibland behöver vi kontakta dig som
hyresgäst, därför är dina kontaktuppgifter
viktiga. Det kan handla om allt från planerat
underhåll i din lägenhet till upphittade nycklar.
Säkerställ att vi har rätt telefonnummer och
mejladress till dig. Logga in på mina sidor på
www.finnvedsbostader.se eller kontakta kundtjänst på 0370-484 00 för hjälp. Vi hörs!

• GÖTAVÄGEN 7, Värnamo
Fönsterbyte 6 lägenheter.
• SVEAVÄGEN 1 och 3,
KOLONIG ATAN 21–31, Värnamo
Köksrenovering, nya balkongräcken
och entrépartier, 119 lägenheter.
• LYCKAN, Värnamo
Utemiljöerna fräschas upp.
• ICA MATJÄTTEN, Värnamo
Nytt postombud och kontorslokaler,
uppfräschning av taksarg.
• GRÄNSGATAN 13–15, Värnamo
Tvättning av fasad.
• KVARTERET STÄDET, Värnamo
Byggstart för 74 lägenheter i första
etappen, vilka ska följas av ytterligare
70 lägenheter (se även annons på
sista sidan).
• VRÅEN 1, Värnamo
Fortsättning av renovering av uteplatser 178 lägenheter. Nya skärmväggar. Fortsatt målning av fasader.
• VRÅEN 2, Värnamo
Påbörja målning av fasader.

På plats. Omsorgsnämndens
ordförande Arnold Carlzon
invigningstalade.


Foto:Anita Johansson

Högtryck. Det var nästan svårt att få plats för alla som ville närvara.

KLIPPT VAR’E HÄR!

Många ville fira Lindgårdens nya lägenheter
Den 17:e mars var det
äntligen dags för invigning
av 20 nya lägenheter som
Finnvedsbostäder byggt på
äldreboendet Lindgården i
Rydaholm.

bor på Lindgården, fick äran att klippa invignings
bandet. Till höger om honom områdeschef
Ros-Marie Klasson och i mitten Caroline Fagerström, marknadsansvarig på Finnvedsbostäder.

DESSA TJÄNSTER ERBJUDS INTE:
• Bortforsling av trädgårdsavfall och/eller
hushållssopor
• Biståndsbedömda insatser, som exempelvis städning och inköp av varor

FÖREBYGGANDE
Vid samtliga besök kontrolleras brand
varnare och vid behov andra säkerhetsrisker i vardagen.
VAD KOSTAR DET?
Ingen avgift tas ut, men glödlampor och
annat material skaffar du själv.
HUR BESTÄLLER JAG SERVICEN?
Du ringer fixartjänsten på telefon
0370-37 79 96 (telefontid kl. 08.00–10.00),
eller så skickar du e-post till:
trygghetsservice@varnamo.se

FIXA
S JÄLV!

BLI KVITT MYROR HEMMA

Försök hitta myrornas väg in i lägenheten och torka rent området ordentligt med
grönsåpa. Då får du bort de doftspår som myrorna använder sig av för att signalera
till andra myror var det går att ta sig in. Tänk även på att tömma soporna ofta och torka upp matrester. Om problemet kvarstår finns myrdosor att hämta på kontoret och
vid mycket kraftiga invasioner av skadedjur görs en felanmälan, enklast via webben.

RISKFRIA BALKONGL ÅDOR

För den som bor på våning två eller
högre är det av säkerhetsskäl inte
tillåtet att ha balkonglådor på utsidan
av räcket. Men genom att istället
hänga upp lådorna på insidan – som
på bilden – utgör de ingen risk för
grannar som bor under eller personer
som passerar nedanför.

• GÄSTGIVAREVÄGEN OCH
STATIONSVÄGEN, Bor
Fönsterbyte samt nya entrépartier
i 30 lägenheter.

Underhöll. Elever från Finnvedens
gymnasium bjöd på sång och musik.
ANGELÄGET 1/2016

Koncentration... Bertil Englesson, som själv

DETTA KAN DU 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

• 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

✔HUSMORSTIPSET

En händelserik dag med bland
annat rundvandring, musik, tipspromenad och kaffe med tårta.
650 personer var med när
bandet till kommunens nyaste och
modernaste vårdboende klipptes.

• VRÅENVÄGEN 27, Värnamo
Målning och underhåll av lokaler
och sex lägenheter. Dessutom ny
hiss och trapphus.
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Fråga: Får man grilla på sin balkong?
Svar: Elgrill är tillåtet på balkong, eftersom de
osar mindre och inte utgör brandrisk på samma sätt
som kol- eller gasolgrillar (vilket är orsaken till att de
senare inte får användas på balkonger).
Men packa ihop det som behövs och tänd din koleller gasolgrill på gården istället. Se bara till att den
är helt släckt när du grillat klart!

VEM KAN FÅ HJÄLP?
Värnamo kommuns verksamhet med fixartjänst riktar sig till ålderspensionärer och/
eller funktionshindrade i ordinärt boende
och som inte kan få hjälp på annat sätt.
Räddningstjänsten utför denna tjänst med
syftet att öka tryggheten för ålderspensionärer
och funktionshindrade i Värnamo kommun.

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

• ALBANOVÄGEN 1, Bredaryd
Målning av fasad.

Balkong-grillning: Vad gäller?

Fixartjänst – så funkar det

PÅ-GÅNG
KALENDER

• NORREGÅRDSV. 2–12, Bredaryd
Badrumsrenovering i 29 lägenheter.

? NI FRÅGAR, VI SVARAR

Tillfälle. Glad personal på kommunens vård och
rehab passade på att visa upp sin verksamhet.
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Avsändare:
Finnvedsbostäder AB
Sveavägen 1E
Box 446
331 24 Värnamo

VISSTE
DU ATT....
...Finnvedsbostäder kör fordon som drivs
av Biogas 100? Det är ett av marknadens
absolut renaste drivmedel. Biogas 100
består till 100 procent av förnybart
biobränsle och sänker koldioxidutsläppet med 77 procent jämfört med bensin
och diesel. Förutom att sänka koldioxid
utsläppet leder det även till minskad
nersmutsning i närmiljön.
Under 2015 ersatte Finnvedsbostäder
drygt 11 000 liter fossila drivmedel med
motsvarande 7 811 kg Biogas 100.
Det minskade koldioxidutsläppen med
nästan 23 400 kg, vilket ungefär motsvarar en flygresa till Thailand. Under 2016
fortsätter Finnvedsbostäders aktiva
arbete för en grönare miljö, häng på!

KV.

MITT I VÄRNAMO. MODERNA LÄGENHETER. PÅ HISTORISK MARK.

VÄLKOMMEN TILL
DITT NYA KVARTER
Jochnicktomten vaknar åter till liv. En bit mark som historiskt spelat en viktig
roll för Värnamos utveckling. Nu lämnar Harald Jochnick över stafettpinnen
till Finnvedsbostäder för att ännu en gång skapa en viktig och central plats
för Värnamoborna. Nu med namnet kvarteret Städet.
Läs mer på www.finnvedsbostader.se/stadet

