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Så är vi då åter inne i årets sista månad och jul och nyår närmar
sig med stormsteg.
Som jag berättade i förra numret av Bomagasinet lämnar Vallonbygden vid årsskiftet tillbaka uppdraget till Finspångs kommun att
förvalta alla fastigheter. Det är ett uppdrag som Vallonbygden haft
sedan 1994. Det innebär att vi kommer att ha en ny organisation
Det som ligger närmast på tur är tre nya lägenheter på Parkvägen,

från och med 1 januari 2020.

två nya lägenheter på Bruksgatan, tre nya lägenheter på DjurgårdsDet Vallonbygden vill uppnå med den nya organisationen är

vägen och fyra nya lägenheter på Röda Hårstorp.

exempelvis tydligare roller mellan administration, beställare och
utförare. Fler kollektivare, ta hem arbeten i egen regi för att minska

Under nästa år ska Vallonbygden genomföra en statusinventering

ledtiderna vid renoveringar av lägenheter. Fler tjänster som har

på samtliga fastigheter som sedan ska ligga som grund för en

back-up och fler egna ambassadörer som vistas i Vallonbygdens

underhållsplan 2021-2025.

fastigheter. Vallonbygden har även under hösten blivit klar med yttre
miljö på Profilen, ett av tre större projekt vi genomfört de senaste

Nu väntar vi bara på att julen ska infinna sig och inte minst att vi

åren på yttre miljö. Detta mycket tack vare generösa bidrag från

får ett välkommet besök av Tomten! Avslutningsvis vill jag och mina

Boverket. De tidigare områden som fått ansiktslyft, med hjälp av

medarbetare önska Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Boverkets bidrag, är Gula Hårstorp och Nyhem. Ni kan läsa mer
om arbetet på Profilen i det här numret av Bomagasinet.

NY GÅRD PÅ PROFILVÄGEN SÅ BLEV DET

Under 2019 har Vallonbygden byggt om tillgängliga lokaler (markplan) och förråd till lägenheter, sex ny lägenheter på Röda Hårstorp
och en ny lägenhet på Högby. Under 2020 har Vallonbygden en

Hans-Erik Olofsson

ambition att skapa 10-12 nya lägenheter i befintliga fastigheter.

VD, Vallonbygden AB

I förra numret av Bomagasinet berättade vi om den pågående

Hyresgästerna verkar också vara positiva och har nämnt de nya

upprustningen av gården på Profilvägen 10 A-K. I början av

cykelställen, bänkarna, den nya ängsmattan och inte minst den

september avslutades projektet. Projektledare Lazlo Toth menar

nya lekutrustningen som något de uppskattar.

att projektet följt planen och att det varit en stor fördel att
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Så blev gården på Profilvägen
Vallonbygden svar på framtidstro
Vinn biljetter till Axel Schylström

6-7 Kommunens byggplaner

4

9

11

Vallonbygden själva skött projekteringen. Detta för att smidigt

– Den största skillnaden jämfört med den tidigare gården är att vi

kunna ändra och förbättra för bästa resultat i samspel med

tagit bort den rabatt längs med husväggen som orsakade stora

entreprenören under resans gång.

fuktproblem och ersatt den med större blomkrukor och modern,
stilren plattsättning, säger Lazlo.

– Jag tycker slutresultatet blev bättre än jag förväntat mig.
Det blev betydligt ljusare och modernare än den tidigare gården,
säger Lazlo Toth.

8-9 Bra att veta inför 2020
11 Inflyttning på Humlevägen
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300 TILL 400 NYA LÄGENHETER
FRAM TILL ÅR 2035
I ALLA VÅRA FASTIGHETER

Tillväxt Finspång är Finspångs nya tillväxtbolag. Uppdraget är främst att

FINNS BRANDVARNARE

utveckla och marknadsföra varumärket Finspång, samt att arbeta utifrån

INSTALLERADE AV OSS. TESTA

den antagna Vision 30/35.

BRANDVARNARE REGELBUNDET
GENOM ATT TRYCKA PÅ

•

T Ä V L A

MÅLET:

– Av dessa fem har vi i dagsläget kommit längst

T I L L V Ä X T

med Erkers väg i Lotorp. Där håller vi just nu på
med planarbetet och jag tror och hoppas att bygget
kan komma till skott våren 2021. Det handlar om
lägenhetshus med ett 20-tal lägenheter, likt våra
senaste lägenheter som finns på Humlevägen,
säger Hans-Erik.
Han tycker att Vision 30/35, är en offensiv men

N Y E T A B L E R I N G A R

O C H

rimlig satsning.
– Vi på Vallonbygden har sagt att vi ska bidra med

Vallonbygdens VD Hans-Erik Olofsson
tillsammans med Tillväxt Finspångs
vice ordförande Ulrika Jeansson.

BRANDVARNARENS

GISSA PLATSEN!

KNAPP. SIGNALEN SOM HÖRS

Gissar du rätt har du chansen att

INNEBÄR ATT BRANDVARNAREN

vinna två biljetter till Axel Schylström
föreställning Bränd på Kulturhuset

FUNGERAR! FUNGERAR INTE

den 31 januari.

BRANDVARNAREN ÄR DET

SER DU VAR DENNA BILD ÄR TAGEN?

VIKTIGT ATT DU FELANMÄLER.

Maila ditt svar tillsammans med

runt 300 till 400 lägenheter fram till år 2035, vilket

namn och telefonnummer till

betyder ungefär 20 nya lägenheter varje år. Våra

info@vallonbygden.se senast

lägenheter på Humlevägen blev snabbt uthyrda.

den 15 januari.

Kan vi fortsättningsvis snabbt hyra ut våra nya
– Jag tycker att Tillväxt Finspång är ett spännande

lägenheter är det fullt möjligt att hålla den farten,

initiativ. Man måste sikta högt för att komma någon

säger Hans-Erik.

LYCKA TILL!

vart. Vi har fått löpande information från Tillväxt
Finspång och varit delaktiga i framtagandet av en

Mer information om Tillväxt Finspång finns på

översiktsplan för intressanta platser för nyetableringar

tillvaxtfinspang.se.

av bostäder, säger Hans-Erik Olofsson.

GLÖM INTE
SLÄCKA LJUSEN!

Totalt handlar det om ett 30-tal utvalda områden
och platser. Av dessa har Vallonbygden valt att
börja med fem prioriterade områden: De Wijks
väg (där idag NCC:s baracker finns för projektet
med Finspångs nya vårdcentrum), grusplansplatån
vid Arena Grosvad (nära FFK:s klubbstuga), Erkers
väg i Lotorp, Ekkällevägen 7 och Lillsjövägen.

T Ä V L A
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KOMMUNENS
IDÉER OCH PLANER
I den antagna Vision 30/35 finns bland annat en målsättning att Finspångs
kommun ska vara 30 000 invånare år 2035. Vad har Finspångs kommun för

Hugo Andersson, kommunalråd med ansvar för miljö
och samhällsbyggnad, berättar att man aktivt arbetar för
att få fram detaljplaner för nyetableringar i kommunen,

planer för nya bostäder i kommunen? Bomagasinet har träffat kommunpolitikern

främst kring tätorten. Utvecklingsbara platser som nämns

Hugo Andersson (C).

är exempelvis De Wijks väg, Grosvad och Dalsberg

Ambition om ett levande centrum

(Hårstorp). Vid den sistnämnda platsen kan det vara

Det pågår ett utformningsarbete och finns en ambition

aktuellt med liknande flerfamiljshus som vid Humlevägen

för ett levande centrum. Hugo menar att senaste årens

(se sidan 11).

trend med ökad e-handel och minskad lokalhandel har
satt sina spår, både nationellt men också lokalt

O C H

– Det finns också planer på etablering av villor, flerfamiljs-

i Finspång.

U T V E C K L I N G

hus och ett LSS-boende på Sundsvägen nedanför Nyhem
innan reningsverket. Ett annat hett område är Stationsom-

– Utifrån nuvarande trender kring handeln får vårt

rådet. Där tittar vi i huvudsak på bebyggelse av bostäder,

centrum en annan karaktär. Det handlar om att skapa

men också eventuellt ett trygghetsboende, säger Hugo.

rörelse. Därför välkomnar vi initiativ som det uppskattade
cirkus- och vintertorg som bidragit med aktivitet på

Ett annat område som också blivit en snackis på

Bergslagstorget, planer på korttidslägenheter på övre

bygden är vad som kommer att hända med det gamla

plan av fastigheten Kalkugnen som skapar rörelse och

lasarettsområdet när verksamheten flyttar till Bergslags-

Finspångs Biblioteks närvaro i Kristallens övre plan.

vägen under 2020.

Men jag vet också att fastighetsägare arbetar hårt för att
locka aktörer inom handeln att etablera sig i Finspångs

– Det är ett fantastiskt fint område vid Bönnerns strand.

centrum, säger Hugo.

Arbetet pågår med vad som skulle vara mest lämpligt att

DET FINNS EN
AMBITION FÖR
ETT LEVANDE
CENTRUM

använda området till. Det är klart att det är tänkbart att

Han tror och hoppas också att Finspångs nya vårdcentrum

det kommer att byggas några typer av boendefastigheter

också kommer att skapa en positiva rörelse i centralorten.

när nuvarande utdömda hus rivs. Området ligger inte för

Centrumgruppen arbetar för att hitta användningsområden

nära industri för att fungera som bostadsområde. Kanske

för Förvaltningstorget och Bergslagstorget. Närmst på tur

kommer vi att utlysa en arkitekttävling och en byggherre-

står projektet att snygga upp längs vägen från Vallonplats-

upphandling likt etableringen i Norrköpings inre hamn.

en förbi Finspångs nya vårdcentrum upp till Kulturhuset,

I de bästa av världar och förutsatt att allt flyter på skulle

som i framtiden kommer vara öppet för biltrafik men vara

en byggstart på lasarettsområde kunna vara möjlig

ett lågfartsområde.

tidigast 2023.

Hugo Andersson vid Vallonplatsen som är tänkt
att bli ett lågfartsområde upp till Kulturhuset.
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TIPS!
HYRESJUSTERINGEN FÖR 2020
GÄLLER FRÅN DEN 1 JANUARI MEN
FAKTURERAS FÖRST I APRIL

MINSKA DIN MIJLÖPÅVERKAN
Enkla saker som du kan bidra med är till exempel
att använda lågenergilampor, spara på varmvattnet, frosta av frysen med jämna mellanrum,
använda tvättmedel utan klor, inte diska och borsta

I årets förhandling med Hyresgästföreningen gjordes en överenskommelse om att

tänderna under rinnande vatten och sortera dina

flytta datum för den årliga hyresjusteringen till den 1 april. Varför? Vallonbygden

mesta, sortera korrekt så att alla förpackningar

förpackningar. I våra miljöhus finns kärl för det
kan återanvändas till nya förpackningar

genomgår just nu en omorganisation som tar mycket tid och kraft. Därför har vi

eller energi.

bett Hyresgästföreningen om att få skjuta på förhandlingen till april.
SÄNKT ÅLDERSGRÄNS FÖR
ATT STÄLLA SIG I BOSTADSKÖN.
För dig som hyresgäst innebär det att du kommer att betala

debiteras retroaktivt för januari-mars. Den totala hyran

samma hyra som du gjort tidigare under januari, februari och

på årsbasis blir densamma som om höjningen

mars. Först på hyresavin för april kommer du att se höjningen

aviserats från och med januari. Därefter kommer

tillsammans med höjningen för januari-mars, som då slås ut

hyresförhandlingen fortsätta att ske i april varje år. Låter det

på de resterande 12 månaderna. Det vill säga, årets höjning

krångligt? Ta en titt på exemplet nedan:

Nu kan du som fyllt

16

SÄKRA DINA KÖPOÄNG
– UPPDATERA
DIN INTRESSEANMÄLAN

ställa dig i vår bostadskö

Kom ihåg att logga in på
dina sidor på vår hemsida var

RÄKNEEXEMPEL vid en höjning av hyran med 2%

sjätte månad för att hålla din
intresseanmälan aktuell.

2019

NOVEMBER

DECEMBER

6000:-

6000:-

2020

FRYSER DU?
Värmen i våra fastigheter styrs per automatik av utomhustemperaturen.
Ju kallare det är ute desto mer värme i elementen. Om du fryser i din
lägenhet så kan du prova något av följande tips:

JANUARI
MARS

FEBRUARI

6000:-

6000:-

• Se till att stora möbler och gardiner inte är placerade framför

6000:-

elementen, det gör det svårare för värmen att cirkulera.
• Säg till om tätning runt fönster och balkongdörrar är trasiga
eller saknas.
• Stäng inte vädringsluckor och ventiler.

HYRAN JUSTERAS
RETROAKTIVT
PÅ FAKTURAN

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUARI

FEBRUARI

MARS

6150:-

6150:-

6150:-

6150:-

6150:-

6150:-

6150:-

6150:-

6150:-

6150:-

6150:-

6150:-

2021
F R Å G O R ?

R I N G

O S S

P Å
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NU HAR HYRESGÄSTERNA FLYTTAT
IN PÅ NATURNÄRA HUMLEVÄGEN

SKRIDSKODISCO

V I N T E R T I D

Våren 2018 fick Vallonbygden möjlighet att köpa loss mark från Finspångs
kommun på Hårstorp vid Humlevägen. 1 oktober i år stod fyra lägenhetshus

LÄNGDSKIDSPÅRET KONSTSNÖ

med 18 lägenheter klara.

En ny härlig aktivitet i Finspång är FAIK
Bandys populära skridskodisco. Sportlovet

SÅ SNART DET ÄR TILLRÄCKLIGT

De naturnära lägenhetshusen på Humlevägen har promenad

Varje lägenhet är drygt 70 kvm och har trägolv, klinkers i entré,

2017 var första gången det anordnades

KALLT SÅ ORDNAR FINSPÅNGS

avstånd till både badplatsen Gron och till handelsområdet vid

tvättmaskin, torktumlare och uteplats eller balkong som standard.

Viberga, samt närhet till kollektivtrafik vid riksväg 51.

och numera är det en stadigt återkommande
aktivitet. Så snöra på dig skridskorna

SKIDALLIANS ETT KONSTSNÖSPÅR
PÅ GROSVAD. FINNS DET TILL-

Redan i slutet av september påbörjades inflyttningen och idag är
– Våra nya treor har en smakfull planlösning och håller en hög

samtliga lägenheter uthyrda. Bland hyresgästerna finns både par,

standard. Lägenheterna har stora helkaklade badrum som håller de

familjer och pensionärer.

(finns att låna) och dansa loss på isen. Den

RÄCKLIGT MED SNÖ SÅ ORDNAS

nya tillgänglighetskraven för rörelsehindrade och eget intilliggande

13 december är det dags för nästa disco!

DET ÄVEN MED NATURSPÅR.

förråd. Alla hyresgäster har även egen parkeringsplats och på

– Våra hyresgäster tycker att de fått ljusa och välplanerade

parkeringen finns också två laddstolpar för elbil. Det är ett modernt

lägenheter med ljusinsläpp från flera väderstreck, säger Lazlo.

I

F I N S P Å N G

JULMYS
I FINSPÅNG!

och nyckelfritt boende med digitala taggar för både dörrar och

UT OCH NJUT!

postlådor, säger projektledare Lazlo Toth.

BIOMYS!
FÖR ER SOM HELLRE ÄR INNE I VÄRMEN
SÅ ÄR DET LÄGE ATT PASSA PÅ ATT GÅ PÅ
BIO I MELLANDAGARNA. KULTURHUSET VISAR
PREMIÄRER SOM FROST 2, LAST CHRISTMAS,
EN DEL AV MITT HJÄRTA, SUNE – BEST MAN
OCH STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER.
MISSA INTE DET!

L J U S T

O C H

V Ä L P L A N E R A T
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ÖPPETTIDER UNDER JULEN
BoButiken har följande öppettider i jul:

19 dec
Stängt

23 dec
10.00-12.00

30 dec
10.00-15.00

2-3 jan
10.00-15.00

20 dec
10.00-15.00

24-29 dec
Stängt

31dec-1 jan
Stängt

4-6 jan
Stängt

Lunchstängt alla dagar 12.00-13.00
Följande telefonnummer kan vi nås på:
Felanmälan: 0122-155 50, mån-fre kl. 7.00-9.00
Jour: 0122-127 20
Akuta händelser, störningsärenden och låsöppning
(En avgift tas ut vid öppningen)
Den 1 januari 2020 kommer Securitas att ta över
jouren för Vallonbygdens samtliga fastigheter för akuta
händelser efter kontorstid. För dig som hyresgäst innebär
det i praktiken ingen förändring. Du ringer samma
jourtelefon som tidigare.

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

NY TELEFONTID
FÖR FELANMÄLAN
Från den 1 januari 2020 kommer telefontiden
för felanmälan att vara öppen mellan 07.00-08.00
under vardagar. Vi kortar ned öppettiden med en
timme för att kunna frigöra tid för våra reparatörer
som, i stället för att ta emot anmälningar, då kommer
att kunna vara ute på fältet. Ambitionen är att ge dig
som hyresgäst snabbare och bättre service. Du kan
när som helst på dygnet göra felanmälan genom
att logga in på Mina Sidor.

