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När jag skriver detta har jag precis kommit 
hem från Paris och Sveriges första match i 
fotbolls-EM mot Irland. Att resa är ju alltid 

något av ett äventyr, men den här gången blev 
det mer äventyrligt än man önskar. Vi åkte med 
Air-France som självklart sympatistrejkade med 
kollegorna på SAS. Resan ner gick bra, men på 
hemvägen var flyget inställt och vi fick använda 
hela dagen till att hitta nytt flyg.  Och i Paris pas-
sade dessutom taxi- och tunnelbane förarna på att 
punktstrejka. 

Förutom detta så var det en fin upplevelse med 
många härliga möten med de irländska fansen. 
Vilka människor! Positiva och glada både i med- 
och motgång och med en enda inställning – att göra 
matchen och allt runtomkring till en enda stor fest. 

Ni som läst min ledare tidigare vet att jag försöker 
hålla mig i form med löpning och skidåkning En vik-
tig del för att lyckas är att hela tiden utmana sig själv. 
Att sätta nya mål och gärna anmäla sig till tävlingar. 

Jag är i skrivande stund anmäld till Berlin Marat-
hon, och bara att skriva dessa ord får mig fundera 
på om det är så klokt. Loppet går i slutet av septem-
ber, och 42 kilometer är låååångt att springa.

Något annat som är långt är den absolut längsta 
sammanhängande hyrestiden i bolagets historia 
– 65 år. Detta rekord innehavs av Kerstin 
Malmsten, som vi uppmärksammar i detta 
nummer av tidningen. Kerstin är sedan länge 
också medlem i vår guldklubb, där kravet för 
medlemskap är en hyrestid på minst 40 år. Även 
guldklubben jubilerar och firar i år 20 år.

På Finnvedsbostäder är vi just nu mitt uppe i en 
omorganisation, vilket gör att det på sina håll kan 
bli lite stökigt emellanåt. 

Ambitionen är att vi skall bli ännu bättre på att 
ta hand om er hyresgäster och att kunna ge extra 

stöttning och resurser 
till vår egen personal. 
Som alltid kan det 
kännas jobbigt när 
man är mitt uppe i en 
förändringsprocess, 
men erfarenheten 
visar att förändringar 
oftast blir väldigt bra och i 
efterhand undrar man varför 
man inte inledde dem tidigare. 
Jag återkommer till vad detta innebär för er hyres-
gäster i kommande nummer. 

Vi har även haft en generationsväxling, där tre 
trotjänare har eller kommer att gå i pension under 
året: Christer Andersson och Carin Olsen, som vi 
redan tackat av, samt Lena Lindahl som går under 
sommaren.

Som ni vet sedan tidigare har vi äntligen kommit 
igång på Kvarteret Städet, vilket känns mycket bra. 
Nästa stora utmaning är att bygga nya studentbo-
städer. Campus växer och gör ett fantastiskt arbete 
med att starta nya utbildningar och elevantalet 
stiger från år till år.  Vi skall ta vårt ansvar och för-
söka producera nya studentlägenheter, där tanken 
är att bygga ett punkthus mellan våra befintliga hus 
på Kvarteret Väktaren. Om allt sedan klaffar kan vi 
komma igång med projektering efter sommaren. 

Men innan dess skall vi alla ha semester. 
Själv inleder jag som vanligt med Båstad under 

tennis veckorna. Även i år skall jag arbeta ideellt 
som chaufför, vilket innebär att hämta och lämna 
tennisspelare på olika flygplatser. En annan åter-
kommande rutin med detta är att bo i tält på cam-
ping, vilket ger stor omväxling i hur man annars 
lever med alla ”självklara” bekvämligheter.

Jag önskar en trevlig och avkopplande sommar!     

NYA UTMANINGAR  
STÅR FÖR DÖRREN

”Vi skall  
bli ännu 
bättre 
på att ta 
hand om 
er hyres-
gäster”

VD har ordet

Finnvedsbostäder AB
Sveavägen 1E
Box 446 / 331 24 Värnamo
Kundtjänst: 0370- 484 00
info@finnvedsbostader.se
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NYTT, FRÄSCHT 
OCH HÅLLBART
Miljösmarta skärmväggar på Vråen

Stäng dörren  
och behåll kylan
MILJÖ Genom att ha för vana 
att inte låta kylskåpsdörren stå 
öppen längre än nödvändigt 
sparas både energi, pengar och 
mat. När kylskåpsdörren står 
öppen läcker kylan ut och värmen 
stiger i kylskåpet. Maten förstörs 
snabbare och det går åt mer 
energi för nerkylning igen, vilket 
leder till onödiga kostnader. Detta 
är särskilt viktigt nu på sommaren 
när det är varmare i luften. 

Glada miner. Finnvedsbostäders 
lag kämpade sig runt  Växjösjön.

Gänget som gav 
järnet i Vårruset
FRISKVÅRD Den 9:e maj var det 
dags för årets upplaga av Vårruset 
i Växjö och Finnvedsbostäder 
hade ett lag om sju anställda på 
startlinjen. Det var en riktigt här-
lig stämning de fem kilometrarna 
runt sjön med musik och glada 
hejarop. En gemensam picknick i 
kvällssolen blev en bra avslutning 
på en lyckad aktivitet. 
   Deltagandet i Vårruset är en 
av aktiviteterna som ingår i den 
friskvårdssatsning som genom-
förs på företaget under 2016.

Vi bjuder på ett 
dopp i sommar
AKTIVITETER 
Passa på att ta 
med hela famil-
jen på ett sval-
kande dopp vid 
Värnamo badet. 
Finnvedsbostä-
der bjuder alla sina hyresgäster 
på fri entré vid ett tillfälle. På Vär-
namobadet finns simskola och 
andra trevliga aktiviteter. För mer 
information och öppettider, ta en 
titt på www.varnamoss.se.
   Välkommen in till Finnveds-
bostäders reception för att hämta 
er biljett. Vi bjuder alla som bor i 
lägenheten, stor som liten.

 Nyheter

Renovering. Här kommer en av de nya skärmväggarna på plats. Monterar gör Iwona (Efternamn) 
och Alexandra (Efternamn) som är fastighetsskötare på Vråen.

På Malmgatan, Birger Jarlsgatan, 
Tättingvägen och Brushanegatan på 
Vråen renoveras just nu många av 
uteplatserna med ny mark sten och 
nya skärmväggar.
   För att främja både långsiktig håll-
barhet och miljövänlighet monteras 
skärmväggarna av kompositmaterial. 

Kompositmaterialet, som till utseendet på-
minner om vanligt trä, består till stor del  
av återvunnen plast som har blandats med 
trä fiber. Resultatet är en hållbar produkt som 
har lång livslängd, låg miljöpåverkan och 
ställer små krav på underhåll. 

Att materialet är vattentåligt och slitstarkt 
gör att det står sig bra även under årets 

regniga perioder. Dessutom blir det lättare 
för alla hyresgäster att rengöra och hålla sina 
skärmväggar i fint skick.

DETTA ÄR VRÅEN
• Ett av Finnvedsbostäders 

största bostadsområden med 
naturen runt husknuten. Ligger i östra 
Värnamo. 

• Med drygt 430 lägenheter fördelade 
på loftgångshus och radhus är det ett 
omtyckt område för barnfamiljer och 
andra som värdesätter en lugn och 
bilfri miljö. 

• Till de flesta markplanslägenheter hör 
en liten uteplats med utrymme för mat-
grupp, solstolar eller odlingslådor till. 
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Rekord  Sommaraktiviteter
 

Nya ansikten på 
Finnveds bostäder
Den här gången välkom-
nar vi följande nya med-
arbetare till oss på Finn-
vedsbostäder.

Linus Persson
Börjar den 8 augusti. Kommer 
att utföra snickeri arbeten i hela 
vårt bestånd. Linus ersätter Sune 
Svensson.
Ålder: 36 år.
Bakgrund: Varit snickare i 17 år. 
Senast på GBJ Bygg, och dessför-
innan på PEAB Byggservice.
Dold talang: Mästare vid grillen.

Per-Olof "Peo" Schliemann 
Började den 1 juni. Har hand om 
drifttekniska reparationer på vårt 
östra område.
Ålder: 48 år.
Bakgrund: Kommer senast från 
Coor Service Management där han 
arbetat som drifttekniker. Har även 
arbetat på Regionsfastigheter i 
samma roll. 
Dold talang: Bygger om motor-
cyklar och bilar

Kerstin har bott längst
Firar 65 år som hyresgäst hos Finnvedsbostäder

Finnvedsbostäder förändrar rutinerna 
kring besiktning i samband med upp-
sägning av lägenheter. 
     För att den som flyttar själv ska få 
möjlighet att åtgärda eventuella an-
märkningar görs besiktningen inom ett 
par veckor efter uppsägningen, istället 
för som tidigare precis vid flytten. 
   – En klar förbättring för den som 
flyttar, säger besiktningsman Håkan 
Johansson.

För att utföra dessa besiktningar har Finn-
vedsbostäder tagit fram en ny tjänst, besikt-
ningsman. Håkan Johansson, som tidigare 
arbetat som drifttekniker på Finnvedsbostä-
der, har tillträtt tjänsten och precis avslutat 
en utbildning för möblerade besiktningar. 

– Det blir allt vanligare med möblerade 
besiktningar bland fastighetsbolag och det 
finns flera fördelar med detta. Dels ser vi 
skicket i lägenheten i ett tidigt stadie och har 
möjlighet att planera för eventuella renove-
ringar. Dels får den hyresgäst som flyttar ut 

information om det finns onormalt slitage 
i lägenheten som hen är skyldig att åtgärda 
eller betala för, säger Håkan Johansson. 

Håkan kommer förutom lägenhetsbesikt-
ningar även att utföra entreprenadbesikt-
ningar vid byggen och renoveringsprojekt.

Tidigare besiktning 
ger tid att fixa felen
Nya rutiner förenklar för hyresgäster

MÖBLERAD BESIKTNING  
• I samband med att du säger 

upp din lägenhet bokas ett da-
tum för besiktning. Den utförs ungefär 
2 veckor efter uppsägningsdagen.

• Besiktningsmannen kontrollerar din 
lägenhet trots att möblerna är kvar. 
Noteringar om lägenhetens skick 
protokollförs.

• Du får ta del av protokollet och ser om 
det finns punkter som du är skyldig att 
åtgärda alternativt betala för.

• Städning bedöms inte av besiktnings-
mannen, detta skall istället kontrolleras 
och godkännas av inflyttande 
hyresgäst. Godkänns inte städningen 
görs en städ besiktning och vid behov 
anlitas ett städbolag. 

Kollar skicket. Håkan Johansson, ny besiktningsman på Finnvedsbostäder, ser stora fördelar för 
alla parter med att göra möblerade besiktningar.

Rekordhållare. Kerstin Malmsten är Finnvedsbostäders mest trogna hyresgäst.
Lilla bilden: Makarna Malmsten, Erik och Kerstin, i sin nya lägenhet 1951.     (Foto: Privat)

1951 rådde bostadsbrist i 
Värna mo och för att få flytta in 
i en nybyggd modern lägenhet i 
kvarteret Lyckan – med lyx som 
rinnande vatten och toalett 
– krävdes inte bara en stabil 
inkomst. 
    Kerstin Malmsten, som bott 
hos Finnvedsbostäder sedan 
dess, minns hur det var.

Intresset för det nybyggda bostads-
området hos Finnvedsbostäder, eller 
Stiftelsen Värnamohus som allmän-
nyttan hette då, var stort. Förutom 
tryggad inkomst krävdes också att de 
sökande inför stiftelsens ordförande 
J.A. Jonasson skulle argumentera för 
sitt behov av lägenhet. 

– Alla intressenter kontrollerades 
noggrant och ett ytterligare krav för 
att komma i fråga för en lägenhet 
var att man var gift, säger Kerstin 
Malmsten, som tillsammans med 
maken Erik fanns bland de sökande. 

När de fick erbjudande om en tvåa var 
det "en dröm som gick i uppfyllelse". 

På Sveavägen 10 stannade paret 
i 19 år och det Kerstin minns mest 
var den fina grannsämjan som rådde 
i kvarteret. När familjen behövde en 
större bostad gick flyttlasset till andra 
sidan gatan, till det något nyare om-
rådet Högaloft. 

Här på Kolonigatan bor Kerstin kvar, 
och firar i sommar 65 år som trogen 
hyresgäst hos Finnvedsbostäder.

– Man har gått över samma tröskel 
många gånger, men det har alltid 
varit ett tryggt och bra boende under 
alla år ,vilket gjort att man velat bo 
kvar. Har något gått sönder eller 
strulat har vi alltid fått bra service av 
personalen, säger Kerstin glatt.  

Klubben för Finnvedsbostäders 
mest trogna hyresgäster fyller 20 år och firades 
den 16:e juni med kafferep, musikframträdande 
och quiz med Stubbe Wahlberg. 
   Guldklubbens medlemmar samlades i Glas-
huset på området Lyckan tillsammans med 
Finnvedsbostäders VD och personal. På bilden 
nedan syns Xxxx Xxxxxx och Xxxx Xxxxxx. En av 
medlemmarna är Ingrid Finnander som bott hos 
Finnvedsbostäder i 54 år:
    – Vi har alltid så trevligt på våra träffar, säger hon.

Guldklubben 
• Alla som bott 40 
år eller längre hos 
Finnveds bostäder 
har möjlighet att bli 
guldklubbsmedlem. 
Medlemmarna bjuds 
på aktiviteter varje 
år, exempelvis dags-
utflykter, julbord och 
sommarfirande.
• Medlemskap och 
alla aktiviteter är 
kostnadsfria.

”Ett krav för att komma 
i fråga för en lägenhet 
var att man var gift"

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

 

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

 

Guldklubben jubilerade

1951 I SIFFROR
• Bodde 24 273 perso-

ner i Värnamo kommun (År 2015 
33 473 personer, 37,9% ökning).

• Var genomsnittshyran för en 
hyreslägenhet om 70 kvm 263 
kronor/månaden (4 203:-  
beräknat i dagens valutakurs).

• Kostade en liter bensin 49 öre. 

• De vanligaste namnen bland 
nyfödda var Eva och Lars.

✔
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?
Dyrt med låsbyte 
 Fråga:     Jag har tappat bort en av mina nycklar, 
vad gör jag nu? /Jens

 Svar:      Hej Jens, När en nyckel till en lägenhet 
försvinner beställer vi ett nytt lås till dörren med nya 
nycklar. Det görs för att inga nycklar skall hamna i fel 
händer. Låsbytet debiteras dig som kontraktsinne-
havare och kostar 2 500 kr. 

NI FRÅGAR, VI SVARAR

Vi jobbar ständigt med under-
håll och förbättringar av våra 
fastigheter. Här ser du nyheter 
och vad som är på gång i områ-
dena just nu:

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

renovering av källarförråd, bygger om 
för miljöhus.

• ALBANOVÄGEN 1, Bredaryd.
 Målning av fasad.

• GÖTAVÄGEN 7, Värnamo.
 �enovering av fasad.

• SVEAVÄGEN 1 och 3, 
 KOLONIGATAN 21–31, Värnamo.
 Köksrenovering, nya balkongräcken  

och entrépartier, 119 lägenheter.

• ICA MATJÄTTEN, Värnamo.
 Nytt postombud och kontorslokaler, 

uppfräschning av fasad.

• GRÄNSGATAN 13–17, Värnamo.
 Tvättning av fasad.

• KVARTERET STÄDET, Värnamo.
 Byggstart för 74 lägenheter i första 

etappen, vilka ska följas av ytterligare 
70 lägenheter.

• VRÅEN 1, Värnamo.
 Fortsättning av renovering av uteplat-

ser med nya skärmväggar, 178 lägenhe-
ter. Fortsatt målning av fasader.

• VRÅEN 2, Värnamo. 
 Målning av fasader.

• GÄSTGIVAREVÄGEN och 
 STATIONSVÄGEN, Bor. 
 Nya entrépartier.

• HOVSLAGAREGATAN, Rydaholm.
 Målning av träfasader.

Därför får du  
hyreshöjning igen
HYRA När Finnvedsbostäder förhandlade med 
Hyresgästföreningen i november 2015 om nuvarande 
års hyror togs beslutet att hyresökningen skulle ske i 
två steg.     Första höjningen om 0,35% skedde vid års-
skiftet och andra höjningen med 0,36% skulle ske efter 
halva året. För en lägenhet om 70 kvm innebär det en 
total ökning med ungefär 40 kronor per månad.

NÅGOT KALLT PÅ SKADAN
Ha en plastpåse med vanligt vetemjöl i frysen. 
När olyckan varit framme och någon trillat i 
lekparken, fått ett insektsbett, eller klämt fing-
rarna i dörren är det bra att lägga något svalt på 
skadan så att det inte svullnar. 

BLANK DISKHO 
I diskhon bildas lätt beläggningar från matres-
ter, fett från stekjärn och smutsigt diskvatten. 
Fukta diskhon och strö över bakpulver, låt verka 
en stund. Ta sedan diskborste eller svamp och 
diska ur hon ordentligt så blir det skinande rent!   

FIXA 
SJÄLV!HUSMORSTIPSET

PÅ-GÅNG  
KALENDER 

✔

Ett slag  
för Städet
I slutet av april blev det klart att 
entreprenören Bygga GWG skall 
bygga den första etappen av Finn-
vedsbostäders nya bostadsområde 
kvarteret Städet. 

Första etappen kommer att bestå av 74  
lägenheter med olika boendemöjligheter, 
allt från små lägenheter lämpade för ensam-
hushåll till medelstora och stora lägenheter 
för två eller fler personer samt radhus för 
den som trivs bäst i den typen av bostad. 
Beräknad inflytt sker i november 2017.

 Etapp två kommer att bestå av 70 lägen-
heter och beräknas vara klar om cirka tre år. 

Det var god stämning då Finnvedsbostä-

ders styrelseordförande Lars Lejon och 
Byggas VD Michael Stener tillsammans med 
Finnvedsbostäders VD Mikael Nord-
holm, fastighetschef Per-Magnus Rylander 
och Byggas arbetschef Mattias Svensson 

slog ett slag på ett städ för att symbolisera 
startskottet. 

Det första spadtaget tas i samband med 
den stora folkfesten ”Värnamo dagarna” 
lördagen den 28:e augusti.   

Klubbat och klart. Nu ska kvarteret Städet byggas, vilket det här gänget är överens om 
(från vänster) Lars Lejon, Michael Stener, Mikael Nordholm, Per-Magnus Rylander och  
Mattias Svensson från Finnvedsbostäder och Bygga GWG.

Carin och Lena blir pensionärer   

Intresset för att hyra ut sin lägenhet i 
andra hand ökar hos Finnvedsbostäder. 
Då är det bra att veta vad som gäller.

Orsakerna kan vara många, allt från att 
en hyresgäst under en tid skall studera på 
annan ort, prova på samboskap eller har 
sagt upp sin lägenhet och önskar hyra ut 

bostaden under uppsägningstiden. Oavsett 
anledning är det viktigt att vara uppmärk-
sam på följande: 
• Finnvedsbostäder skall godkänna både 
anledningen till uthyrningen som andrahands-
hyresgästen. Hyrs lägenheten ut utan Finnveds-
bostäders godkännande riskerar förstahands-
hyres gästen att bli av med sitt bostadskontrakt.

• Kontrakt skall skrivas mellan första- och 
andrahandshyresgästen. Kontrakt finns att 
hämta på www.finnvedsbostader.se eller i 
kundtjänst.
• Förstahandshyresgästen ansvarar såväl för 
lägenhetens skick som att hyrorna betalas 
även under tiden den är uthyrd. 
• Eventuella störningar eller skadegörelser 
i lägenheten orsakade av andrahandshyres-
gästen rapporteras och debiteras förstahands-
hyresgästen. 

Carin Olsen har efter 41 
år på Finnvedsbostäders 
ekonomiavdelning gått i 
pension. Carin har bland 
annat skött hyresadminis-
trationen och haft mycket 
kontakt med hyresgäster. 
   Jobbet har förändrats 
mycket under den här tiden, säger hon.  

– Från början skrev jag alla inbetalningar 
för hand och skickade högar med papper till 
Stockholm för registrering. I dag görs näst 
intill allt via datorn vilket ger en bättre och 
snabbare översikt. 

Nu ser hon fram emot att kunna ägna mer 
tid åt familj och bekanta liksom yoga och 
dagliga promenader. 

Linnea Haraldsson tar över tjänsten som 
hyresadministratör.
 

Lena Lindahl avslutar efter 
45 år sin tjänst som uthy-
rare på Finnvedsbostäder. 
De flesta hyresgäster har 
träffat Lena i samband 
med kontraktsskrivning el-
ler uppsägning av bostad.

– Det har varit ett varie-
rat arbete där ingen dag varit den andra lik 
och jag har tyckt om kontakten med kolle-
gor och hyresgäster, säger Lena som nu ser 
fram emot att resa och hålla till i sommar-
stugan tillsammans med sambon. 

Att träffa barn, barnbarn och vänner står 
också högt upp på agendan. 

Lenas efterträdare presenteras längre 
fram. Eventuella frågor som tidigare be-
svarats av Lena hänvisas nu till kundtjänst, 
0370-484 00. 

Här går start-
skottet för 144  
nya lägen heter  
i Värnamo

Klassiker. 
Bakpulver 
är använd-
bart till mer 
än baket.

Kvarteret Högaloft med 237 lägen-
heter har sedan 2014 renoverats 
etappvis och fått förhöjd standard 
såväl in- som utvändigt. Nu påbör-
jas sista etappen som beräknas 
vara klar i juli 2017. 

Renoveringen tar cirka fyra veckor per 
lägenhet och hyresgästerna kan bo kvar 
i sina lägenheter. Finnvedsbostäder jobbar 
tillsammans med byggentreprenörerna för 

att arbetet skall gå så smidigt som möjligt.
   Hos Sofia på Sveavägen 21 är renove-
ringen avklarad.
    – Det blev verkligen fräscht . Köket är 
ljust och fint, säger hon. 

NU RENOVERAS SISTA 
ETAPPEN AV HÖGALOFT

DETTA SKER UNDER 
RENOVERINGEN:
• Nya köksskåp
• Ny spis
• Ny kyl och frys
• Ny fläktkåpa
• Ny jordad elinstallation i kök 

(strömbrytare, vägguttag och 
lamputtag byts ut)

• Nytt golv i köket
• Ny färg på väggarna i köket
• Samtliga fönster i lägenheten 

byts ut
• Ventilationen förbättras
• Balkongfronter och räck-

esstomme byts ut
• Balkonger målas om
• Golvet på balkongen rengörs

• Nya entrédörrar till trapp-
husen

• Nya skivor under balkong-
fönster

• I övriga garderober och skåp 
i lägenheten byts luckorna, 
garderoberna målas invän-
digt och kompletteras med 
trådbackar.

Det gäller vid andrahandsuthyrning 



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

Finnvedsbostäder får ofta frågan 
varför nybyggnation görs. Många  
tycker att det är ”onödigt” och att 
”det blir alldeles för höga hyror” 
när det byggs nya lägenheter.
 

Nybyggnation behövs och här försöker vi 
förklara varför.

Det finns någonting som heter boende-
karriär som är en typ av karriär en ofta gör 
i sitt boende under en livstid vilket innebär 
att för att mindre och billigare lägenheter  

ska lediga måste det byggas nya så att 
boendecirkeln snurrar.

 I dagsläget råder en begynnande 
bostads brist i Värnamo kommun. Detta 
gör att det är långa köer och boendecirkeln 
snurrar sakta. När nybyggnation görs är 
det många som säljer sina hus och flyttar 
in i nybyggd lägenhet och då börjar boende-
cirkeln få fart.

Hos Finnvedbostäder kan vi ofta se ked-
jan. Ett par säljer sitt hus och hyr  istället 
en lägenhet hos Finnvedsbostäder för att 
få ett bekvämt och bekymmersfritt boende. 

I samma veva kommer en ung barnfamilj 
och säger upp sin lägenhet och meddelar 
lyckligt att de köpt hus.

Den unga familjens lägenhet blir snabbt 
uthyrd, ofta till par som är i början av 
familjebildningen. På så vis snurrar boende-
cirkeln.

 Som kommunalt bolag tar Finnveds-
bostäder sitt ansvar för att nå kommunens 
vision om en mänsklig tillväxtkommun och 
vi försöker hålla en så hög byggtakt som 
möjligt för att bidra till att vi ska bli 40 000 
invånare år 2035.  

Boendecirkeln visar  
vikten av att bygga nytt

Vi har fått 
barn igen!
Flytta till hus

Egen lägenhet!
Flytta till 1:a eller 2:a

Bli sambo!
Flytta till 2:a eller 3:a

Barnen flyttar hemifrån!
Sälja hus och flytta till 
nybyggd 2:a eller 3:a

Vi har fått barn!
Flytta till 3:a eller 4:a


