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VI SUMMERAR 2017
– SER FRAM EMOT 2018
Det känns bra att åka till jobbet just nu. När man
i början på året sammanställer affärshändelser och
siffror i bokslutet för 2017 och ser att bolaget hamnar
där man tänkt sig, ca 11,5 milj före störande poster.
Då är det inte svårt att behålla det goda humöret.
Som bostadsbolag gynnas vi dels av det låga ränteläget
och den höga uthyrningsgraden (99,8%) under 2017.
Med beaktande av ovanstående har vi kunnat hålla
en hög nivå på underhållet och det behöver vi då vårt
fastighetsbestånd är gammalt.
Under 2017 gjorde bolaget en del satsningar på yttre
underhåll som takbyte på Ekkällevägen, målning
på Rosenbusken, lekpark och multiarena på Gula
Hårstorp, byte avlopp/dagvatten och kulvert på Röda
Hårstorp. Bolaget fortsätter även under 2018 med
satsningar på yttre underhåll.
Vad händer under 2018? Bolaget räknar med att
komma igång med nybyggnation av 15-18 st lägenheter på Humlegården. Vi hoppas att nyproduktionen
ska initiera en flyttkedja som får effekt och att den
positiva befolkningsutvecklingen kan bestå ännu i
några år. Visionen är att kunna fortsätta bygga nytt om
det visar sig att det finns ett fortsatt intresse för nyproducerade hyresrätter i vår kommun. Vi kommer även
att fortsätta med att bygga om tillgängliga (markplan)
lokaler och förråd till lägenheter, ca 10 st nya lägenheter/år i minst tre-fyra år framåt.
Nu när dagarna blir allt längre och ljusare vill jag önska alla en skön och varm vår!

Hans-Erik Olofsson, VD
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BOSTADSMÖTEN UNDER VÅREN 2018
För oss på Vallonbygden är det viktigt att veta
vad du som hyresgäst tycker om ditt bostadsområde. Därför anordnar vi nu bostadsmöten i våra
områden där ni hyresgäster är i fokus.
Nu under våren 2018 kommer flera av Vallonbygdens bostadsområden att få besök av företagets
VD Hans-Erik Olofsson, som kommer att ha med
sig en områdesvärd som arbetar i bostadsområdet.

och att diskussionerna ska hålla en hög nivå,
felanmälningsärenden och grannproblem är
inte frågor som ska eller kommer att tas upp på
bostadsmötena, dessa frågor får hyresgästen själv
hantera genom Vallonbygdens felanmälan avslutar
Hans-Erik.

-Vallonbygdens VD
Hans-Erik Olofsson ser fram emot
bostadsträffarna
och tycker det ska
bli spännande att
träffa företagets
hyresgäster.

Anledningen till att Vallonbygden väljer att hålla
bostadsmöten är många, under senare år har företaget märkt av att intresset har ökat för bostadsmöten och fler och fler vill påverka och göra sitt
boende ännu bättre. Några konkreta exempel på
frågor kan vara hur tvättstugan skall vara utformad, eller hur man som hyresgäst vill att yttre miljön med lekpark skall vara, parkeringsmöjligheter
mm. Givetvis så kommer det också diskuteras vad
som är på gång i ert bostadsområde, både på kort
och lång sikt. Man kommer även ta upp eventuella
nyproduktionsplaner och hur Vallonbygden tänker
i den frågan.
Hans-Erik hoppas nu att så många hyresgäster som
möjligt kommer på dom anordnade träffarna

Planerat schema för bostadsmöten
•

4 april Nyhem (Oxhagsvägen 10 A)

•

11 april Tegelbruket (Östermalmsvägen 61)

•

9 april Högby (Träffpunkten)

•

16 april Östermalm (Österrmalmsv 24)

•

10 april Storängen (Kapellvägen 60)

•

18 april Röda Hårstorp (Bävervägen 3)
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FINSPÅNGS STADSLOPP - FÖR VÅRA HYRESGÄSTER
Onsdagen den 23 maj är det äntligen dags för
den tredje upplagan av Finspångs stadslopp.
Förra året blev en succe med många deltagare
och ett strålande sommarväder.
Finspångs Stadslopp avgörs med start och mål i
Bruksparken i hjärtat av Finspång. Arrangör för
stadsloppet är Finspångs SOK och löprundan på
7 kilometer bjuder på väldigt unik och varierad
terräng igenom tätort, parkmiljö och industriområde. Ett väldigt uppskattat och omtyckt område
för alla deltagare att passera igenom är Storängen
utmed Storängsvägen, där brukar många boende
längs med banan komma ut och ha picknick och
heja på deltagarna.
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Vid den här distansen av loppet brukar dom första
tecknen på trötthet.visa sig och därför är det bra
med lite extra stöd från publiken.
Vallonbygden är medaljsponsor för andra året i rad
och för oss är det självklart att vara med på den
här stadsfesten säger Jimmy Lundell, marknadschef på Vallonbygden. Alla våra hyresgäster deltar
helt kostnadsfritt i loppet och alla barn som bor
hos Vallonbygden kan självklart delta kostnadsfritt
i barnloppet. För oss som bostadsbolag är det väldigt roligt att vi kan erbjuda våra hyresgäster det
här. Samtidigt gör vi ett slag för hälsan vilket är bra
i dagens stillasittande samhälle med mobiltelefoner och surfplattor säger Jimmy Lundell.

Anmälan gör du på
Vallonbygden.se

FAKTA
• Tid och plats: Onsdagen 23 maj start
klockan 18.30 i Bruksparken i Finspång. XL
Bygg Lilla Slottsrundan första start 17.00
(fyra starter).
• Distans: Stadsloppet 7 kilometer, barnloppet
XL Bygg Lilla Slottsrundan 1,4 kilometer.
• Klasser: Herrar, damer och gå/jogga utan
tidtagning.Tidtagning i herr-och damklass.

Nu kör vi. Vallonbygdens marknadschef Jimmy
Lundell uppmanar alla hyresäster att anmäla sig
till Stadsloppet.

• Laganmälan: Anmäl dig i ett lag. Anmäler
du ett lag så kommer du också med i den
individuella resultatlistan. 4 deltagare skapar
ett lag. Dam, herr eller mixed.
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FINSPÅNGS KOMMUN NY ÖVERSIKTSPLAN 2020
- Vad betyder det för Vallonbygden?
Alla kommuner i Sverige måste ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunen enligt
Plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanen ska
ange riktningen för den långsiktiga utvecklingen
av den fysiska miljön, vägleda hur mark, vatten
och den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras.
Finspångs kommun ska enligt planen ha 30 000
invånare år 2035. För att detta ska vara möjligt så
måste flera saker uppnås. Innovation är något man
kommer arbeta med men också göra Finspång till
en attraktiv boendeort för hela regionen. I Finspång finns idag Östergötlands högsta sysselsättningsgrad och det är något som är väldigt värdefullt när kommunen vill växa. Man vill ha skolor
som är bäst i regionen, universitetsutbildning och
ett levande kulturliv. För Vallonbygden innebär
det här att man måste börja planera och organisera för nybyggnation och det arbetet är redan i full
gång. Just nu tittar företaget på flera spännande
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områden där vi ser att människor skulle vilja bo
och leva, säger Vallonbygdens VD Hans-Erik
Olofsson. Tittar man på Boverkets antagande
om 2 personer per bostad skulle det innebära
att bostadsbehovet från 2018-2035 skulle bli ca
4 250 bostäder, det är i jämförelse 2,3 gånger
Vallonbygdens hela nuvarande lägenhetsbestånd.
Utslaget per år skulle detta innebära att det måste
byggas ungefär 260 bostäder i Finspång årligen för
att uppnå målet. Vallonbygden planerar att man
framöver kan ligga på investeringar runt 40-50
miljoner per år och det innebär att det då ungefär
skulle byggas 20-30 lägenheter.
Hans-Erik säger att Vallonbygden inte själva kan
bygga för kommunens expansion utan här måste
fler krafter komma in och andra aktörer också som
vill bygga i Finspång. Man får inte heller glömma
att parallellt med bostäderna behövs det också
byggas förskolor, låg- mellan-, hög- och gymnasieskolor, äldreboenden, LSS och andra specialboenden, vägar, vatten och avlopp avslutar Hans-Erik.

NYFIKEN PÅ:
Laszlo Toth

NYANSTÄLLD PROJEKTLEDARE MED PASSION TRÄNING
I januari månad välkomnade Vallonbygden ännu
en ny medarbetare. Han heter Laszlo Toth, är
uppvuxen i Svenljunga men bor numera i veckorna i Finspång. Laszlo kommer arbeta som projektledare med Vallonbygdens ny- och ombyggnader.
Du har arbetat på Vallonbygden i några månader
nu. Vilka är intrycken så här långt?
Det känns väldigt bra, jag har arbetat som projektledare tidigare så arbetsmomenten är det samma
men det är alltid roligt med nya projekt och en ny
ort framför allt.

Vad lockade med tjänsten?
Att få chansen i en större organisation och att få
arbeta med större och mer komplexa

projekt var det som lockade mig mest.
Jag vill alltid utvecklas så mycket som möjligt på
min arbetsplats.

Vilka är dina arbetsuppgifter?
Jag är projektledare för våra byggprojekt, allt från
balkongrenoveringar till nyproduktion av lägenhter. Det handlar om att hålla i projekten från
idéstadiet till överlämning av färdigställt objekt
till förvaltningsskedet.

Vad kännertecknar Vallonbygden som
arbetsgivare?
Alla medarbetare är väldigt duktiga på sitt arbete
och har varit hjälpsamma för att jag ska känna mig
välkommen, det känns väldigt bra här.

Bor: Lägenhet på Hårstorp i Finspång

Bäst med att arbeta i Finspång: Väldigt fina grönområden.

Familj: Ensamstående

Fritidsintresse: Idrott och motion i olika former, gärna Cross-

Tidigare yrkeserfarenhet: Projektledare på SvenBo. Under

fit. Har sedan flytten till Finspång börjat med MTB-cykling.

studietiden arbetade jag som säljare, inom vården och som

Okänd merit: Varit topp 30 i sverige på FIFA. (TV-spel)

VVS-konstruktör.
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PORTO BETALT

TÄVLING!
1.	Vilket datum är Finspångs stadslopp?

	

□ 10 maj
□ 16 maj
□ 23 maj

2.	Hur många invånare ska bo i finspång år 2035?

□ 30 000
□ 23 000
□ 41 000

FÖRÄNDRADE ÖPPETTIDER I
BOBUTIKEN
I februari 2018 ändrade Vallonbygden
öppettiderna i BoButiken.
Från och med 1 mars 2018 kommer onsdagar vara stängt i BoButiken. Onsdagar som
faller in i ett månadsskifte kommer fortfarande vara öppna för att möjliggöra lägenhetsbyten och nyckelutlämning.

3.	Var är Vallonbygdens nya projektledare uppvuxen?

□ Finspång
□ Svenljunga
□ Norrköping

NAMN .....................................................................
ADRESS ...................................................................
TELEFON, DAGTID ....................................................

Skickas till Vallonbygden, Box 30, 612 21 Finspång. Du kan
också lämna lösningen till vår Bobutik på Bruksgatan 19 eller
mejla den till info@vallonbygden.se senast den 10 april!
Vinnarna av tävlingen i nr 4-2017: Jan-Erik Roos , Humlevägen 14 A, Monica Andersson, De Wijks väg 13 och Karin
Kronqvist, Auroravägen 14 B vinner två biobiljetter var som
hämtas i vår Bobutik på Bruksgatan 19. Rätt svar är 1. Utomhustemperaturen 2. Allt som inte går att sortera i miljöhuset 3. På
återvinningscentralen.

Vallonbygden AB
Bruksgatan 19
Box 30, 612 21 Finspång
Telefon 0122-249 50
info@vallonbygden.se
www.vallonbygden.se

HIT VÄNDER DU DIG MED TVOCH BREDBANDSFRÅGOR
Många ringer till Vallonbygden om frågor
som rör TV- störningar och kanalutbud.
I hyran som betalas varje månad ingår ett
grundutbud med kanaler. Möjlighet finns
om man som hyresgäst vill ha ett större kanalutbud med fler kanaler, då får hyresgästen själv ta kontakt med TV- leverantören
SAPPA, kontakt till SAPPA www.sappa.se
eller 0774-444 744.
SAPPA ska alltid kontaktas i första hand vid
problem med TV/Bredband. Skulle det visa
sig att felet inte ligger hos SAPPA ska en
felanmälan göras till Vallonbygden.

