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FINT RESULTAT
I UNDERSÖKNING
Så är vi åter inne i årets sista månad och jul och nyår närmar sig

2

med stormsteg. När jag skrev i förra numret så trodde jag att det
skulle gå att genomföra Boinfomöten under hösten men corona

B O M A G A S I N E T

N R

ställde till det. Nu planerar jag för att möten förhoppningsvis ska
kunna genomföras under våren 2021 på sex platser – utomhus.
Vallonbygdens nya organisation är nu fulltalig och de senast

Vi fokuserar på att förbättra vår yttre miljö och har i dagarna blivit

anställda började hos oss den 1 oktober. Det känns väldigt bra att alla

klara med utemiljön på Nyhem (Oxhagsvägen) som ni kan läsa

tjänster är på plats och vi har på kort tid blivit ett härligt team! I det här

mer om längre fram i tidningen. Under nästa år kommer vi att

numret presenterar vi våra medarbetare på serviceavdelningen.

genomföra ett stort projekt på Röda Hårstorp. Vi kommer att kalla

Under april-juni genomfördes det en hyresgästundersökning –
NKI (Nöjd Kund Index) där alla hyresgäster som har anmält
e-postadress till Vallonbygden fick möjlighet att vara med. Dessutom

till ett informationsmöte i början av nästa år. Preliminär start är
mars/april 2021.
Vi vill även slå ett slag för vår hållbarhetssatsning där vi genom

intervjuade vi 150 slumpvis utvalda hyresgäster per telefon.

att koppla upp samtliga våra fastigheter med ett styr- och övervak-

Intresset var stort och vi fick en svarsfrekvens på 43%, vilket anses

ningssystem samt även gör ett byte av elslukande (gamla) maskiner

vara mycket bra. Stort tack till alla som svarade!

i våra gemensamma tvättstugor för att minska vår energianvändning.

Resultatet blev mycket positivt och vårt samlade NKI blev hela
7,5 poäng (av totalt 10). Högsta betyg utdelade ni till våra uthyrare

Även detta kan ni läsa mer om i magasinet.
Nu väntar vi bara på att julen ska infinna sig och inte minst

och reparatörer för bra bemötande – 8,3 respektive 8 poäng!

att vi får ett välkommet besök av tomten. Avslutningsvis vill jag och

Som utvecklingsområden kom följande högt på listan;

mina medarbetare önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år!

I N N E H Å L L

tvättstugor (standard och städning) och att kunna välja ”standard”
på lägenheten genom tillval. Dessa utvecklingsområden kommer
vi att arbeta med inom kort med målsättningen att få ett bättre
resultat i nästa undersökning.

Hans-Erik Olofsson VD, Vallonbygden AB
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Calle Jacobsson och Dan Danho

Alla barn fick godis och chips

”DE ÄR VÅRA
AMBASSADÖRER
OCH ÖGON”

Cynthia Usbimona, Zeinab Al-Thalimi,
Samrawit Debessai och Marjan Niazi

”ROLIGT ATT
GÖRA NÅGOT KUL
FÖR BARNEN”
Det är full aktivitet när Bomagasinet kliver in i köket i ungdoms

16-årige Calle Jacobsson är med i både ungdomsstyrelsen och

styrelsens lokaler. Snart drar årets halloweenaktivitet igång.

i Tegelbrukets lokala hyresgästförening.

Fyra tjejer hjälps med stor energi och mycket skratt åt att göra
färdigt godispåsarna som snart ska delas ut.

– Jag försöker lägga fram förslag för att det ska hända saker
för ungdomar i min ålder. I vår lokal på Tegelbruket har vi

– Den här gången är vi utomhus. Vi ska leka och tävla med

filmkvällar och man kan också spela spel, säger Calle.

barnen på området. Vi använder handsprit och gör vad vi kan
för att hålla avstånd, säger Cynthia Usbimona.

Dan Danho är boendeutvecklare och ledare för ungdomsstyrelsen.
Han berättar att de även brukar anordna bussresor till Kolmården

De har hängt upp affischer i trapphusen och tror att det

med inträdesbiljetter till kraftigt reducerat pris.

kommer 20 till 30 barn.

– Ungdomarna i den här gruppen är våra ambassadörer,

– Det är roligt att göra något kul för barnen och se dem bli
glada. Vi gör det här för deras skull, säger Marjan Niazi.

U N G D O M S S T Y R E L S E N

–

M E D

våra ögon på våra bostadsområden för att hjälpas oss att skapa
ordning, reda och ökad trygghet för våra hyresgäster, säger Dan.

E N E R G I

F Ö R

B A R N E N S

S K U L L
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VALLONBYGDENS
HYRESGÄSTUNDERSÖKNING 2020
– NI ÄR NÖJDA!

P O Ä N G

AV 10
MÖJLIGA

VI VILL ATT FLER GÅR
ÖVER TILL E-FAKTURA

Tack för att ni var så många som tog er tid och svarade
på Vallonbygdens Hyresgästundersökning 2020! Era svar
är viktiga för att vi ska utvecklas och kunna erbjuda ett
tryggt och trivsamt boende.

VARFÖR MÄTER VI NKI (NÖJD KUND INDEX)?
Vårt mål är att utveckla verksamheten, våra fastigheter och servicen till våra kunder.
Om vi inte vet vad våra hyresgäster tycker är värdefullt, eller vad de saknar, har vi svårt
44% använder e-faktura

att förbättra vårt erbjudande. Vi vill ju att våra hyresgäster ska trivas hos oss.
Undersökningen genomförs vartannat år av ett oberoende företag.

HUR GICK VI TILLVÄGA?

8.0

Samtliga hyresgäster med en e-postadress registrerad i vårt system fick webbenkäten.
Av de hyresgäster som inte hade någon e-post, valde vi slumpmässigt ut 150 personer

8.3

som intervjuades per telefon.

HUR MÅNGA SVARADE?
Totalt svarade hela 578 personer på enkäten vilket blir 42% och det anses vara en
bra siffra. Nästa gång hoppas vi att ännu fler vill delta.

Högt betyg för
hantverkare

Högst betyg för
uthyrare 8,3

”Bättre
organiserat än andra
hyresbolag”

”Vi kan

lita på
det som

Hjälpsam
personal

utlovas”

TACK FÖR ATT NI GAV OSS ETT BRA NKI
Totalt fick vi 7,5 poäng i NKI (Nöjd Kund Index) på en tiogradig skala och det tycker vi är
ett bra betyg. Högst betyg fick kontakten med personalen i BoButiken och kontakten med
våra reparatörer och hantverkare, som hamnade långt över 8! Fantastiskt roligt eftersom en
bra kontakt mellan oss och våra hyresgäster är A och O.
Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Svaren kring frågor runt Min lägenhet,
Gemensamma utrymmen, Information samt Säkerhet och trygghet är områden där vi ser
möjlighet till förbättringar. Standard och städning av tvättstugor är något vi redan påbörjat
ett arbete med. Tillval för lägenheten: att du som hyresgäst ska kunna välja exempelvis nya
köksluckor om du är villig att betala för detta. Det här är något vi kommer att införa inom kort.

EFTERFRÅGAN PÅ BÄTTRE KOMMUNIKATION
Vi fick en del fritextkommentarer om hemsidan och här kan vi berätta att vi under 2021

7,8 av 10 tycker att det är hemtrevligt

planerar att göra en ny, mer informativ och mobilanpassad sida.
Information kring underhållsåtgärder efterfrågades och vi har lagt upp en sida med
rubriken Underhåll på hemsidan där vi listar pågående och planerade arbeten.
Det var också många som uttryckte önskemål om fler digitala tjänster i fritextsvaren,

58%

något som ni kan läsa om på sidan 7.

VI FORTSÄTTER VÅRT FÖRBÄTTRINGSARBETE

anmäler

Vi jobbar ständigt på att bli bättre och era svar är till stor hjälp. Följ arbetet på vår hemsida
där vi kommer att berätta mer om vad som händer. Målet är att ni ska tycka att vi är ännu

fel via

bättre vid nästa undersökning som genomförs 2022.
På vår hemsida hittar ni den fullständiga rapporten

Mina sidor

www.vallonbygden.se/artikel/hyresgastundersokning-2022

Vår målsättning är att 90% använder
Mina sidor vid felanmälan
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Kjell vinkar till den goda grannen Ingegerd
nere på innergården.

N Ö J D A

H Y R E S G Ä S T E R N A

K J E L L

&

A N N E

”ALLTID UPPSKATTAT
NÄRHETEN TILL
GROSVAD OCH
CENTRUM”

45 ÅR PÅ
ÖSTERMALMSVÄGEN
Det var 1975 som Kjell och Anne flyttade in på Östermalmsvägen 63 G.
Då låg månadshyran på 600 kronor(!). Mycket har hänt sedan dess,
men paret Gunnarsson bor fortfarande kvar.

I slutet av 1960-talet flyttade Anne från finska Åbo till Finspång för

och vi föräldrar hjälptes åt. När vi har behövt hjälp med något

att jobba på laboratoriet på Sapa. På en danskväll på Folkets Hus,

i lägenheten har vi alltid få snabb hjälp av Vallonbygden,

någon gång 1972 eller 1973, träffade hon Kjell och de fattade

inte minst när de hade personal här på området, säger Kjell.

tycke för varandra.
– Vi pratade med Tengvall på Vallonbygden och sökte egentligen efter en tvåa. Han tyckte att vi lika väl kunde ta en trea om vi
skulle bli fler. Så blev det. Vi flyttade in och här växte också våra två
barn upp som sedan länge är utflugna, men som fortfarande bor

M Ö T

kvar i kommunen, säger Kjell.

BRA SAMMANHÅLLNING
Det råder ingen tvekan om att paret Gunnarsson verkligen har trivts
i sin lägenhet, men i januari går flyttlasset. Till huset på andra sidan
innergården.
– Det är lite svårt att tänka sig att vi ska flytta. Vi hörde att
det fanns en ledig hörnlägenhet med hiss ledig. Kjell har problem

UPPSKATTAT NÄRHETEN

med en höft. Det känns lite vemodigt att flytta. Vi har haft en bra

Han berättar att det tidigare funnits både lågstadieskola, hotell

sammanhållning i trapphuset, inte minst med Ingegerd som bott

och områdeskontor för Vallonbygden i kvarteret.

i huset ännu längre än vi. Vi har hjälpts åt med blommor och

– Vi har alltid uppskattat läget här med närheten till både
Grosvadsskogen och centrum. Barnen hade nära till kompisar

planteringar. Som tur är kommer vi fortsätta att ses för att fika på
innergården, säger Anne.

FÅ RÄTT INFORMATION
I RÄTT TID – VI SLUTAR
MED LAPP I TRAPP

ENKELT OCH SNABBT
MED VÅRA DIGITALA
TJÄNSTER
Vi fortsätter att addera tjänster för att
du själv ska kunna göra så många
ärenden som möjligt från din telefon

För att vi snabbt ska nå dig med angelägen och aktuell information

eller dator.

angående ditt boende så kommer vi med start den 1 januari 2021
att skicka e-post istället för att sätta upp anslag i trapphusen.

MINA SIDOR
• Logga in med Bank-ID (eller lösenord)
• Göra en felanmälan – nu kan du även ladda

Att lappa är ett långsamt sätt att kommunicera och det händer också allt som oftast att
någon plockar ner lappen innan alla läst den. Ibland sitter lappar kvar för länge så att
informationen blir inaktuell innan vi hinner plocka ner dem. Den tid vi sparar på att slippa
åka runt och lappa kan vi i stället använda till att förbättra ditt boende på olika sätt,
exempelvis genom att hinna lösa några extra felanmälningar.

upp en bild eller annan fil.
• Säga upp kontrakt
• Uppdatera kontaktuppgifter så att du alltid
får aktuell information i rätt tid.

E-FAKTURA
Du vet väl att du kan betala din hyra via
e-faktura? Anmäl hos din bank.

E-SIGNERING
Nu behöver du inte längre komma till oss
för att underteckna dokument. Du kan göra det
digitalt!
• Teckna kontrakt
• Säga upp kontrakt
• Godkänna autogiro

DIGITALA MÖTEN

Registrera dig på

När du behöver träffa någon av våra uthyrare

Mina Sidor om du inte redan gjort

kan du be om ett digitalt möte via FaceTime

det och kontrollera att din e-postadress

eller Teams. Tidsbesparande och säkert men

och ditt mobilnummer är aktuellt.

ändå personligt!

Länk till Mina sidor

S Ä K R A R E

M E D

D I G I T A L

I N F O R M A T I O N
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Nu är det klart. Ryttarkamraterna och Finspångs Fotbollsklubb fick flest röster från våra
hyresgäster. Vallonbygden väljer därför att sponsra respektive förening med 5 000 kronor.

Ä R :
E R T

V A L

Ä R

G J O R T

O C H

V I N N A R N A

GRATTIS FINSPÅNGS FK
OCH RYTTARKAMRATERNA!

Omar Alsai (Finspångs FK), Karim Hassan (Finspångs FK), Hilma Viinikkala (Ryttarkamraterna),
Stella Holmberg (Ryttarkamraterna) och på främre raden Lydia Wastesson (Ryttarkamraterna).

I vår nyligen genomförda enkätundersökning (läs resultatet

”KUL OCH ÖVERRASKANDE”

på sidan 4-5) fick ni hyresgäster önska vilken förening ni

Kompisarna Hilma Viinikkala och Stella Holmberg har

tyckte att vi skulle sponsra. Vi är glada för att så många

ridit för Ryttarkamraterna i sju respektive nio år. 17-åriga

hyresgäster valde att delta i undersökningen och det är

Lydia Wastesson började rida som 6-åring och är idag

med glädje vi nu sponsrar fotboll och ridning i Finspång.

ordförande i Ryttarkamraternas ungdomsstyrelse.
– Det känns bra, kul och lite överraskande att vi är

”GÄRNA MER TID I HALLEN”
Bomagasinet träffade två fotbollskillar, tre hästtjejer och
hästen Tam utanför Ryttarkamraternas ridhus i Torstorp.
Omar Alsai är målvakt och lagkompisen Karim

en av föreningar som blev framröstade. Känns som att
pengarna kommer att komma till nytta i något av våra
projekt för barn och ungdomar, som exempelvis våra
barnkalas och Luciashow, säger Lydia.

Hassan är utespelare ”på alla platser i laget” i Finspångs
FK:s pojklag födda 2006. Laget är en del av ett

”EXTRA ROLIGT MED TJEJIDROTT OCH

integrationsprojekt som drivs av tränaren och lagledaren

INTEGRATION”

Hassan Abdi Mohammed.

Vi skänkte fem kronor per svar på vår hyresgästunder

– För pengarna skulle vi gärna vilja ha mer träningstider
i hallen på Hårstorp, säger Karim.

sökning.
– Det känns extra roligt att det handlar om
ungdomsidrott och tjejidrott. Integration är också viktigt
både för oss och kommunen, säger Susanne Mannerstam,
kommunikations- och digitaliseringsansvarig på
Vallonbygden

FINSPÅNGS FK

2004 gick Finspångs BK och FAIK Fotboll ihop och bildade det
som idag är Finspångs FK. Föreningen erbjuder pojkfotboll
och mixlag för tjejer och killar under det första spelåret. Sedan
hänvisas flickorna till fortsatt spel i samarbetsklubben Lotorps IF.
Klubbens seniorlag för herrar huserar i division 5.

RYTTARKAMRATERNA FINSPÅNG
Hassan Abdi Mohammed (lagledare
och tränare) och Maria Holmström
(kanslist) i Finspångs FK.

V I

G Y N N A R

F Ö R E N I N G S L I V E T

Ryttarkamraterna Finspång driver en grundläggande hästoch ridutbildning med hög kvalitet för barn, ungdomar och
vuxna. I ridhuset i Torstorps bedrivs förutom ridskola och
prova-på-ridning även en kafeteria.
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Serviceavdelningen består av Lars Hesse (1), Thomas Hedberg (2), praktikant Lamin Jawar (3), Jesper Jansson (4), Mikko Rantala (5),
Leif Brunlöf (6), Fredrik Lund (7), Robert Gustavsson (8), Jonatan Battel (9), Viktor Nordh (10) och Örjan Persson (11).
På bilden saknas Bo Dahlberg, Roger Gustavsson och praktikant Hampus Jacobsson.

DET HÄR ÄR
SERVICEAVDELNINGEN
Reparatörer, elektriker, snickare, rörmokare och målare. Där har ni
kompetenserna som ryms i Vallonbygdens serviceavdelning.

Serviceavdelningens uppdrag är att kontinuerligt rusta fastighetsbeståndet, alltid i nära
samarbete med fastighetsavdelningen som beslutar vad som behöver ordnas och vem som
ska göra jobbet. I vissa fall krävs en beställning av en extern entreprenör och i andra fall
löser serviceavdelningen uppdraget på egen hand.

HALLÅ HAMPUS
OCH LAMIN!

– Vårt jobb har stor variation, från små uppdrag till fullrustning av lägenheter, oftast i
samband med in- och utflytt. Det är alltid behovsstyrt. En 20 år gammal lägenhet kan vara
i jättefint skick, medan en tre år gammal lägenhet kan vara riktigt sliten, säger servicechef
Thomas Hedberg, som är ny på posten sedan november 2019.

Fram till sommaren 2021 förstärker
praktikanterna Hampus Jacobsson och
Lamin Jawara serviceavdelningen.

”MYCKET GOD STÄMNING”

Lamin går tredje året på Bygg- och anläggnings-

Thomas kommer närmast från en tjänst som produktionschef på entreprenadföretaget

programmet på Bergska gymnasiet i Finspång.

Åhlin & Ekeroth och trivs bra med rollen som chef.
– Jag bor och är uppvuxen i Skärblacka och har jobbat en del i Finspång tidigare.
Jag har alltid upplevt Finspång som en fin plats med trevligt folk, säger Thomas och lyfter
den goda stämningen på Vallonbygden som något av det som han uppskattar mest.

Sedan augusti är han fyra dagar i veckan en del
av servicegruppens arbete. Under praktikperioden för han loggbok och tar bilder som sedan
presenteras för klasskamrater och lärare i skolan

– Det är ett företag med högt i tak och med en mycket god stämning, både i vår

på fredagar.

arbetsgrupp och i företaget i stort.

– Här får jag lära mig yrket och känna på
det riktiga arbetslivet. Jag är med och renoverar

DUKTIGA PRAKTIKANTER

lägenheter, jag får lära mig att exempelvis lägga

Som en naturlig del av serviceavdelningens gäng och vardag finns idag två praktikanter.

parkettgolv och sätta lister. Det är ett skönt och

Thomas tycker att det är en skyldighet att som kommunalt fastighetsbolag kontinuerligt ta

bra gäng. Drömjobbet är att bli snickare, säger

emot praktikelever.

Lamin.

– Det fungerar jättebra med våra två praktikanter. De är duktiga och har alla möjligheter
Hampus bor i Åby och går sista året som rör-

att stå väl rustade för arbetslivet efter skolan.

mokarelev på Lärlingsprogrammet i Norrköping.
Tre dagar i veckan pendlar han till Finspång för

ANSKAFFA OCH BYGGA NYTT

praktiken på Vallonbygdens serviceavdelning.

Det är en fortsatt stor efterfrågan efter lediga lägenheter i Finspång. Då Vallonbygden

Efter studenten hoppas och tror han att det finns

bara har ett fåtal procent lediga lägenheter arbetar man just nu med att omskapa lokaler

stora möjligheter att arbeta som rörmokare.

till nya lägenheter i befintliga fastigheter. I förra numret av Bomagasinet berättade fastig-

– Jag lär mig nya saker här hela tiden. Det är

hetsavdelningen om nya lägenheter som skapats i befintliga fastigheter på Bruksgatan,

ett schyst och roligt gäng, som är bra på att för-

Djurgårdsvägen och Parkvägen.

klara momenten och man märker att de är vana

– Det finns en plan och ett önskemål från våra ägare att anskaffa men också att bygga

att ta hand om praktikanter, säger Hampus.

helt nya fastigheter för att tillgodose den stora efterfrågan, säger Thomas.

Alla felanmälningar görs enklast dygnet runt via Mina sidor på www.vallonbygden
eller på telefon 0122-155 50 (vardagar kl. 7.00 – 8.00.)

Hampus och Lamin

S E R V I C E A V D E L N I N G

R U S T A R

I
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H Å L L B A R H E T S A R B E T E

HÅLLBARHET
VI TÄNKER PÅ DIG
OCH PÅ FRAMTIDEN
Allt vi gör inom Vallonbygden grundar sig på ett långsiktigt
socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande.

ALLT HÄNGER IHOP

PÅGÅENDE ENERGIBESPARANDE ARBETEN

I Vallonbygdens hållbarhetsarbete möts alla frågor man

• Energieffektivisering, vi strävar efter att ha jämn och rätt

kan tänka sig. Vardagsfrågor och framtidsfrågor. Klimat-

temperatur i våra lägenheter där 20,5°C +-0,5 är vår

frågor och finansfrågor. Frågor om social trygghet och

målbild.

sunda byggmaterial. Frågor om återvinning, återbruk och

• Uppkoppling av våra fastigheter för att få kontroll och

energieffektivisering. Frågor om säkra lekparker, upplysta

översikt så att våra tekniska installationer och system

V A L L O N B Y G D E N S

gårdar och snabb hjälp när behov uppstår. Ordning- och

fungerar optimalt hela tiden.

redafrågor.

• Byte till LED-belysning, tilläggsisolering av vindar samt
fönsterbyten eller komplettering med isolerglas till

Vi är medlem i allmännyttans klimatinitiativ vilket innebär

befintliga fönster.

att vi ska sänka vår energiförbrukning med 30 % till

• Under året har vi bytt ut 21 torkrum med elfläktar till

2030.

moderna skåp med värmepumpsteknik
Ovan åtgärder är ett axplock av det vi arbetar kontinuerligt
med i vårt fastighetsbestånd för att minska vår energi
användning, våra kostnader och klimatavtryck.

TILLSAMMANS
SKAPAR VI EN HÅLLBARARE
FRAMTID!

Här bygger vi om våra undercentraler för uppkoppling
mot våra fastigheters värmesystem. För en effektivare
drift och minskat klimatavtryck!
Ö K A D

E F F E K T I V I T E T

–

N U

O C H

I M O R G O N

TIPS!

TÄNK
MÅNGA
BÄCKAR SMÅ

BRANDSÄKERHET

På Vallonbygden återanvänder vi allt som fungerar.
Det kan till exempel vara glashyllorna i ett kylskåp
som inte går att rädda. De kan ju fortfarande
användas i ett annat skåp. När vi måste kassera
en spis sparar vi ugnsplåtarna. I en tvättmaskin
som har gett upp finns fortfarande delar som kan
användas för att laga andra maskiner. Innan du
slänger en pryl så kan det vara bra att fundera på
om den kan användas i något annat sammanhang.

HÅLL TRAPPHUS
OCH GÅNGAR FRIA
Ställ inte barnvagnar, cyklar, skor eller
gamla möbler i trapphus och gångar.

Tappa inte
dina köpoäng

Vid en eventuell brand kan det
förvärra rökutvecklingen och förhindra
utrymningen. Vem vill snubbla på ett
par skor om det brinner?
Testa brandvarnaren genom att trycka
på knappen. Fungerar den inte är
det viktigt att du gör en felanmälan
till oss.

Men – fortfarande lika viktigt att du gör det!

Ni som följer oss i sociala medier
har kanske sett några av våra
inlägg om att vara en schysst
granne? De tar upp saker som vi
ofta får klagomål kring. Det kan
vara rökning på balkongen, hög
musik eller att tvättstugan ostädad
– ja listan kan göras lång. Nu vill

Nytt är att du nu uppdaterar din intresseanmälan
en gång per år mot tidigare var 6:e månad.

VEM ÄR DIN
SCHYSSTASTE
GRANNE?

Lämna aldrig ljus utan uppsikt.

vi istället veta vem du tycker är en
schysst granne. Skicka in namnet
på en granne du vill tacka och
skriv några korta ord om varför till

Logga in på Mina sidor på vår hemsida.

info@vallonbygden.se så gör vi ett
inlägg och hälsar från dig.

#schysstgranne
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RESA TILL KOLMÅRDEN
Det var mycket diskussioner med anledning av corona och länge
såg det ut som om besöket inte skulle bli av. Tills slut kunde resan

D J U R P A R K E N

till parken gå av stapeln den 5 september med förbokat besök.
Besöket, som arrangeras varje år, är ett samarbete mellan
Vallonbygden och Hyresgästföreningen.
– Över 400 biljetter sålde slut i ett nafs, säger Dan Dahno
som håller i resan från Hyresgästföreningen. Det här är ett mycket
populärt inslag men jag var orolig att vi inte skulle få med så
många i år. Så blev det inte!
Det blev en trevlig dag i härligt höstväder och stämningen var
på topp när vi pratade med några av våra hyresgäster i parken:
– Vi kommer varje år, säger Zlatko med döttrarna Ivana och
Angela. Bakom kommer kusinerna springande och lyckas precis

T I L L

komma med på bilden.
– Det är kul, vi gillar allt men mest delfinerna och safaribanan,
säger Ivana och Angela.

Å R L I G

R E S A

Vi hoppas på kärt återseende nästa år!

PÅGÅENDE FASTIGHETSPROJEKT
En sak kan sägas - det står aldrig still hos Vallonbygden! Just nu pågår ett
antal projekt som beräknas vara klara i slutet av året och början av 2022.

U P P S K A T T A D

NYA LÄGENHETER
Vi omskapar lokaler till lägenheter på Parkvägen och Kapellvägen. Totalt blir det 6 fina
lägenheter, alla med beräknad inflytt i februari 2021. Håll utkik på hemsidan om du suktar
efter något nytt och superfräscht!

UNDERHÅLLSÅTGÄRDER
Fler projekt ligger i slutfasen och vi slutför fönsterbyte och asfaltering på Djurgårdsvägen,
samt byter balkonger och rustar utemiljön på Oxhagsvägen.

DET HÄR LIGGER I ’PIPEN’
– Vi har en planeringshorisont som sträcker sig mellan 2021-2025 och under den perioden
planerar vi i dagsläget för ca 12 nya lägenheter i omskapade lokaler. Till det kommer takbyte
på Bergslagsvägen, dränering på Kapellvägen, byte av utvändiga ledningar på Stora Allén
och ett omfattande arbete med utemiljön i Röda Hårstorp, säger Patrick Eriksson som är
fastighetschef.

Läs mer om pågående
och planerade projekt på:
www.vallonbygden.se/artikel/underhall
#viunderhållervallonbygden

Patrick Eriksson

DE ALLRA FLESTA
TYCKER ATT DET
EGNA BOSTADSOMRÅDET ÄR
TRIVSAMT

EN BRA UTEMILJÖ SKAPAR TRIVSEL,
TRYGGHET OCH GEMENSKAP
De flesta undersökningar som görs kring boende visar att en bra yttre miljö är viktigt
för vårt välbefinnande. Den hänger också starkt ihop med säkerhet och hur trygga vi
känner oss. Till exempel att det finns bra belysning vid gångar och entréer.

Varje år genomför vi ett större projekt som får en förbättrad utemiljö

Genom att satsa på utemiljön lyfter vi hela området och viljan

i tillägg till alla de mindre förbättringar som ständigt görs, som

från alla att hjälpas åt att hålla fint ökar, säger Thomas Hedberg,

att olja bänkar, ta bort trasiga leksaker med mera. Förra året var

servicechef på Vallonbygden.

det Profilvägen som fick en ny gård och nu har turen kommit till
Oxhagsvägen.

– Vår egen undersökning visar att de allra flesta tycker att det
egna bostadsområdet är trivsamt (7,5 NKI), men det finns områden

Här pågår ett omfattande arbete med att renovera balkonger
och skapa, nya fina uteplatser i markplan.

där de boende är något mindre nöjda. Ett sådant område är Röda
Hårstorp (7,0 NKI) och där kommer vi påbörja ett stort projekt med

– Det här är en stor satsning och förutom arbetet med

att lyfta utemiljön under 2021, avslutar Thomas.

balkongerna har vi röjt en mängd träd och buskar för att skapa
ljus och rymd och alla parkeringarna har fått ny asfaltsbeläggning.

B ÄT T R E

U T E M I L J Ö

–

S T Ö R R E

Projektet på Oxhagsvägen beräknas vara klart under december.

S Ä K E R H E T

F Ö R
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H Y R E S G Ä S T E R

TIDER JUL OCH NYÅR
Vår BoButik är öppen endast för bokade besök. Snart går vi in i en
period med helgdagar och lägre bemanning på grund av ledigheter. Därför vill vi be dig
att göra ärenden, som exempelvis uppsägning, gärna i god tid helst innan den 18/12.
Uppsägning görs i första hand via Mina sidor på hemsidan.
Behöver du träffa oss? Boka en mötestid snarast, vi börjar få ont om lediga tider.

Telefontider under jul- och nyårshelgen (lunchstängt 12-13)
Måndag 21/12
Tisdag 22/12 – Fredag 25/12
Måndag 28/12
Tisdag 29/12
Onsdag 30/12
Torsdag 31/12 – Fredag 1/1
Måndag 4/1
Tisdag 5/1 – Torsdag 7/1
Fredag 8/1

8 – 15
STÄNGT
8 – 15
STÄNGT
8 – 15
STÄNGT
10 – 15
STÄNGT
10 – 15

Telefon: 0122–249 50

Felanmälan till Securitas under perioden 23 december – 7 januari
Under den här perioden åtgärdar vi endast akuta ärenden.
Till akuta ärenden räknas
• Trasiga vitvaror: spis, kyl, frys
• Stopp i avlopp som inte kan åtgärdas av hyresgästen själv
• Vattenskador
• Större elfel
Securitas Telefon: 0122-127 20

Jour alla dagar året runt
Efter telefontid Felanmälan följande telefonnummer
Akuta fel (Vallonbygden/Securitas)
Trygghetsjour (Securitas)
Låsöppning (Securitas) Du får betala en avgift vid låsöppningen.
Telefon: 0122-127 20

BoButiken
Besöksadress: Bruksgatan 19
Postadress: Vallonbygden AB, Box 30, 612 21 Finspång
Telefon: 0122-249 50
www.vallonbygden.se
E-post: info@vallonbygden.se

FÖLJ OSS GÄRNA
I SOCIALA MEDIER!
#boifinspång

