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Nu får solen och värmen gärna komma åter, för hittills under 2021
har den inte varit särskilt givmild. Under lång tid har det mesta kretsat
runt covid-19, men nu hoppas jag och tror att vi någon gång under
hösten kan börja återgå till något så kallat normalläge.
Ett exempel på detta är de åtgärder vi har gjort och håller på att av-
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NÄR ÅTERGÅR
ALLT TILL DET
”NORMALA”?!
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Vad har hänt och kommer att hända på Vallonbygden sedan ni sist
fick ett Bomagasin? En stor förändring är att vi från och med 1 mars
sköter yttre miljö med egen personal. Dennis och Lukas heter våra
nya medarbetare och ni kommer både att se och träffa dem ute i
våra områden året runt. Jag hoppas att ni uppskattar att vi driver
detta med egen personal. Jag är övertygad om att det kommer att
bli en kvalitetshöjning både när det gäller exempelvis skötsel av
gräsytor, rabatter, men också renhållning av framför allt våra miljöhus
och papperskorgar. På sidan 4-5 kan ni läsa mer om detta.
Som jag har skrivit om i tidigare Bomagasin har vi gjort en status
inventering på alla våra fastigheter vilken genomfördes under 2020.
Det innebär att vi kan prioritera vilka fastigheter som ”bäst” behöver
planerat underhåll. Under 2021 genomför vi en statusinventering

sluta på Stora Allén 11. Där har vi gjort ny dränering runt fastigheten
och tagit hand om dagvatten på ett bättre sätt, gjort om och skapat
flera p-platser, nya cykelställ och ny gräsmatta på framsidan. I mina
ögon har det blivit ett stort lyft för hela området. Vi kommer också
påbörja arbetet med att lyfta den yttre miljön på Röda Hårstorp.
Läs mer på sidan 15.
När det gäller Kalkugnsvägen 13 kommer Vallonbygden att under
de närmaste tre åren renovera fastigheten. Under det här året renoverar vi samtliga balkonger för att nästa år fortsätta med fasaden.
När det gäller renovering av lägenheter kommer det att ta en längre
tid eftersom vi bara kommer att totalrenovera lägenheterna när de
blir tomma (uppsagd lägenhet).
Jag vill önska alla en trevlig sommar!

på samtliga fastigheter på det som finns under marken, det vill säga
saker som dränering, dagvatten med mera samt våra hårdytor
(asfalt), gräsmattor, träd och häckar så att vi inför 2022 och framåt
kan prioritera de områden där behovet är som störst.
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”DET ÄR ETT
PERFEKT STÄLLE
ATT BO PÅ”

Elisabeth Johansson har bott på många olika platser. Sedan augusti
förra året har hon landat på Profilvägen 10 i Finspång.
– Den service jag fått här har jag inte varit med om på många
ställen tidigare, säger Elisabeth.

Med rötterna i Stockholm och en uppväxt i Norrköping som grund

naturen. Jag gillar att vara ute mycket i skogen, säger Elisabeth,

har Elisabeth också bott i ett flertal andra östgötska orter och även

som till vardags arbetar på hemtjänsten på Östermalm.

i Skåne. Hon kommer närmast ifrån Överum innan flyttlasset gick
till Profilvägen 10 A tillsammans med sambon, sexårige sonen och
guppyfiskarna i akvariet.

SNABB SERVICE
Det är första gången som hon hyr lägenhet av Vallonbygden och
hon har inget att anmärka på.

”TREVLIGT OCH LUGNT OMRÅDE”

– Jag har alltid fått ett trevligt bemötande och en snabb

De bor på bottenvåningen i en välplanerad trea med stora rum och

service, som när vi behövde hjälp med en ny spis. Vårt trapphus

bra planlösning som har både en fransk balkong och en generöst

är nyrenoverat, vi har en ny tvättstuga och välorganiserade

tilltagen balkong.

förrådsutrymmen. Dessutom har vi väldigt bra grannar.

– Jag tycker att det är ett trevligt och lugnt område. Vi har lagom
långt avstånd till det mesta som vi behöver. Det är nära till affärerna

Den första sommaren i den nya lägenheten närmar sig.

i centrum, barnvänliga Bergslagstorget, badplats, pizzeria och
lekplatser. Det är ett perfekt ställe att bo på. Och så är det nära till

M Ö T

N Ö J D A

– Vi kommer att vara hemma mycket och småsemestra med
dagsturer mest här i Östergötland, säger Elisabeth.

H Y R E S G Ä S T E N

E L I S A B E T H
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”VI HAR ETT
GENUINT INTRESSE
AV DET VI HÅLLER
PÅ MED”

M Ö T

V Å R A

N Y A

M E D A R B E T A R E
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Dennis Lindén och Lukas Karanta-Olofsson
gör det fint på Östermalmsvägen.

DET HÄR ÄR
AVDELNINGEN FÖR
YTTRE SKÖTSEL

Dennis Lindén och Lukas Karanta-Olofsson har Vallonbygdens
grönaste fingrar och bildar radarpar i avdelningen för yttre skötsel.

Tidigare sköttes Vallonbygdens yttre skötsel av den externa

– Det snurrar på och är hela tiden något nytt på gång.

entreprenören Thormans. Nu sköts det i stället internt av

Idag står gräsklippning på schemat. Sedan ska vi kolla

våra nya medarbetare Dennis och Lukas.

över papperskorgar, se över status på en del lekplatser,
en sandlåda behöver bytas ut och så ska en häck klippas,

NY UTMANING FÖR DENNIS OCH LUKAS

säger Dennis.

Dennis Lindén bor i Vånga och har arbetat med trädgård,
markarbeten och anläggning de senaste 15 åren med

TREVLIGT OCH OMBONAT

bland annat Peab och NCC som arbetsgivare. Sedan i

Inför den stundande sommaren inventeras beståndets

februari är han arbetsledare för den nya avdelningen.

uteplatser med bänkar, bord och grillplatser. Dennis och

– Jag behövde en ny utmaning. Det är riktigt kul att

Lukas har också slagit ner en hel del sly för att öppna upp

prova hur det är att bygga upp en helt ny avdelning och

områden och ge en tryggare utemiljö. En kall vår har

roligt med en mindre och personlig arbetsplats. Det känns

bromsat planteringarna av nya och färgglada växter och

positivt här och det är en bra sammanhållning mellan

blommor, men nu är det äntligen också dags för det.

kollegorna, säger Dennis.

– Vi gör så gott vi kan för att fler ska kunna umgås
ute. Det är viktigt att det ser trevligt och ombonat ut. Vi har

Finspångsbon Lukas Karanta-Olofsson kommer närmast

ett genuint intresse av det vi håller på med. Det är helhets-

från en tjänst som vaktmästare på Arena Grosvad. Sedan

intrycket med all utemiljö som är det roligaste med det här

i mars är han en del av vårt arbetslag.

arbetet, säger Dennis och kollegan Lukas håller med.

– När Vallonbygden valde att satsa på yttre skötsel
i egen regi fick jag frågan om jag var intresserad. Jag
tyckte att det lät roligt och var sugen på en tjänst med
mer trädgårdsarbete. Jag har en bra känsla och det är ett
skönt gäng här. Det har varit full fart från början. Det är
mycket nytt att lära sig, men jag kommer in i det mer och
mer för varje dag, säger Lukas.

ALLTID NÅGOT NYTT PÅ GÅNG
I det vardagliga arbetet ingår skötsel av gräsmattor, planteringar, att tömma papperskorgar, se över miljöhusen och
att allmänt hålla efter för att ge hyresgästerna en så trevlig
yttre miljö som möjligt.

P R O F I L E R N A

F Ö R

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

N Y A

A V D E L N I N G
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HAR DU
FRÅGOR OCH VILL HA
MER INFORMATION OM
VÅRT PARKERINGSSYSTEM?
skicka e-post till
info@vallonbygden.se
eller ring vår växel

P A R K E R I N G S A P P E N

M O B I L P A R K

0122- 249 50

MÅNGA FÖRDELAR MED ATT
PARKERA MED MOBILAPP
Vallonbygden utvecklar parkeringarna på våra områden för
att ge plats för fler bilar och för att öka nyttjandegraden.

Så här ser mobilappen
MobilPark (Aimo Park) ut.

Just nu pågår ett arbete att frigöra fler parkeringsplatser på redan

FLER P-PLATSER FRIGÖRS

befintliga asfalterade ytor. Några exempel på detta är:

Den stora vinningen med det nya parkeringssystemet är att fler

Stora Allén 11, som har fått sex fler parkeringsplatser
Ekkällevägen 1, där vi frigjort 13 ytterligare platser
samt Kapellvägen 48, med fem fler parkeringsplatser.

parkeringsplatser frigörs, då det inte längre finns några förbokade
personliga P-platser. Detta gäller inte minst dagtid, på helger och
under sommaren. Det är också mycket enkelt och smidigt att tillfälligt
avstå från exempelvis sin månadsparkering vid längre resa. Din
betalda parkering via MobilPark-appen gäller dessutom på alla

TYDLIGT OCH PEDAGOGISKT

Vallonbygdens parkeringar där MobilPark gäller som betalsystem.

Förutom dessa åtgärder fasar vi in ett nytt parkeringssystem i vårt
bestånd: betalning med hjälp av mobilappen MobilPark (Aimo

För framtiden ser vi också över behoven för att kunna erbjuda våra

Park). Appen finns där appar finns och laddas kostnadsfritt ner till

hyresgäster parkeringsplats med laddstolpar för elbilar på våra

din smartphone. Det finns tydliga skyltar som mycket pedagogiskt

parkeringsområden.

berättar hur du betalar på respektive parkeringsområde. Du kan
också betala med SMS.

SKRÄPPLOCKARDAG
Skräpplockardagarna är en aktivitet som arrangeras varje år av
Håll Sverige Rent och där Finspångs kommun deltar.

UPPSKATTADE
AKTIVITETER
FÖR UNGA
En av vårens uppskattade utomhus
aktiviteter var påskäggsjakten.

I år deltog vi på Vallonbygden genom att gå ut i lag om två och plocka skräp i våra
områden. Nästa år hoppas vi göra den här aktiviteten tillsammans med våra hyresgäster.
Nu hjälps vi åt att hålla fint tills nästa gång så vi får ännu mindre att samla in!

– Det var ungefär 30 barn som
deltog. Då passade vi även
på att göra en lekfull variant av trygghetsvandring i vår yttre miljö. Det gladde
mig att barnen inte hittade några större
brister i Vallonbygdens bestånd. Däremot
noterades slitna platser nära vår mark

Det vi hittade mest var fimpar och snuspåsar. Till det
mest överraskande fyndet räknas en halv golfklubba.

som vi rapporterat om till Finspångs
kommun, säger Dan Danho.

KOLMÅRDEN
29 AUGUSTI
Vi är mycket glada att kunna
berätta att Kolmårdsresan blir av
i år igen! Söndagen 29 augusti
ses vi där.
Vi kommer inte åka med egna bussar
utan alla får, som förr året, ta sig dit på
egen hand. Priset är 200 kr för vuxen
och 100 kr för barn upp till 12 år.
– Jag återkommer med information
om kring datum för biljettförsäljningen.
Det här är ett mycket uppskattat inslag
och för en del av våra familjer är resan
till Kolmården deras enda semester. Våra
biljetter brukar sälja slut på några timmar.
Våra ungdomar är en stor tillgång som
guider och reseledare tillsammans med
mig. Så det känns jättekul att det blir av!
Jag vill passa på att önska alla en
trevlig sommar, säger Dan Danho.”
Frågor om resan till Kolmården?
SMS:a Dan på 0702-64 48 25

E T T

R E N T

N Ö J E

M E D

V A L L O N B Y G D E N
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SKÖNA OCH
GRÖNA
SOMMARTIPS!
Du behöver inte resa långt bort för att ha en skön sommar!
vännerna eller kollegorna? Fler tips på nära håll hittar du här:
www.visitostergotland.se

S M Å T T
L I T E

Grilla klokt och med hänsyn
till dina grannar. Att grilla är både
gott och trevligt! När du bor i
flerfamiljshus är det några saker
du behöver tänka på:
PÅ BALKONGEN
Du får grilla på balkongen men bara med
ELGRILL
Du får INTE grilla på inglasad balkong
Även om du grillar med elgrill så osar det
– visa hänsyn till dina grannar

O C H

G O T T

Varför inte testa både discgolf och Hittaut med familjen,

GRILLA KLOKT

PÅ UTEPLATSEN
Du får grilla med kol- och gasolgrill men:
Grillen ska placeras minst 3 m från fasaden
Grillen får aldrig stå på trädäck

VÅGA
GRILLA GRÖNT!
Här kommer
några riktigt goda tips
att lägga på grillen:

PÅ GÅRDEN
Grilla på anvisad plats och minst
3 m från närliggande hus
Var noga med att släcka kolen och
att städa efter dig

GRILLA SÄKERT
Tänk på att det under vår och
försommar ofta är torrt i gräs och mark

VITKÅL I KLYFTOR
CITRON I HALVOR
MARINERAD KÅLROT
KOKT POTATIS

Var försiktig och var vaksam på
om eldningsförbud råder.
Eldar du med kol så var noga med att
den är släckt ordentligt innan du kastar den

MARINERAD TOFU

På Länsstyrelsens hemsida hittar du vad som

MAJSKOLVAR

gäller angående information om eldning

SPARRIS
GUL LÖK

Smaklig måltid!

TIPS!
DISCGOLF:

KASTA LOSS
FÖRSTÅS!
Du har väl inte missat Finspångs discgolfbana?
Banans 18 hål hittas i naturskön miljö med start vid
campingen på Arena Grosvad.
Ett utmärkt sätt att umgås med familjen, vännerna
eller arbetskamraterna. Banan är kostnadsfri att använda.
Discar (frisbees) finns att hyra i Medleys reception.
Läs mer på finspang.se.

HITTA UT:

HITTA UT I VÅR
VACKRA NATUR!
Friskvårdsprojektet Hittaut är det perfekta sättet att
komma ut i naturen för gammal som ung.
Hitta så många checkpoints (kontroller) som möjligt
i Finspång med omnejd. Ju fler registreringar desto större
chans att vinna fina priser från lokala sponsorer.
Mer information finns på
hittaut.nu/finspang
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”ETT PROJEKT
SOM JAG
BRINNER
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MÅNGA
PROJEKT
IGÅNG
Bomagasinet fick några ord med Petter Forsberg
och Johan Carlberg på fastighetsavdelningen
för att prata om aktuella projekt.

För att möta efterfrågan och följa kommunens tillväxtmål arbetar

färgskikt. Vi hoppas våra hyresgäster har överseende och sedan

Vallonbygden ständigt med att hitta nya boendemöjligheter.

kan njuta desto mer av en uppfräschad balkong, säger Petter.

Antingen genom nybyggnation eller genom återskapande av
exempelvis tidigare affärslokaler som redan finns i beståndet.
– Just nu pågår återskapande av nya lägenheter på Parkvägen
3 och Profilvägen 5. Till hösten blir troligen bygglovet även
klart för återskapande av lägenheter på Kapellvägen 60 och
Torstorpsvägen 1, säger Petter Forsberg.

STYR- OCH REGLERSYSTEM
I tidigare nummer av Bomagasinet har vi berättat om den nya
styr- och reglerutrustningen som nu finns installerad på Humlevägen,
Röda Hårstorp och De Wijks väg. Det nya systemet syftar till
att ge en jämnare nivå på inomhustemperaturen och respektive
fastighet kan enkelt styras digitalt på distans.

UPPFRÄSCHNING AV BALKONGER

– Vi arbetar jättehårt med det här nu. Systemet blir en vinning

Det pågår ett övergripande arbete att renovera och bygga nya

både för ekonomin och även för miljön. Målbilden är att systemet

balkonger i Vallonbygdens fastigheter. Oxhagsvägen är redan

finns i alla våra fastigheter år 2025. Det här är ett projekt som

avklarad och närmast på tur är Östermalmsvägen 57-63 och

jag brinner för, säger Johan Carlberg.

Kalkugnsvägen 13.
– Nosarna i framkanten på betongplattan slits med tiden.
Balkongplattan fräschas upp och behandlas med ett skyddande

Johan Carlberg och Petter Forsberg i samspråk
med medarbetare från BTG Demol som utför
balkongrenoveringen på Kalkugnsvägen 13.

NYTT SAMARBETE MED LÄNSFÖRSÄKRINGAR

DU HAR VÄL EN
HEMFÖRSÄKRING?
Som hyresgäst måste du ha en hemförsäkring som skyddar ditt
hem och dina ägodelar. I ett samarbete med Länsförsäkringar
Östgöta kan du nu teckna hemförsäkring till ett förmånligt pris.
Du får
15% rabatt och självriskreducering på
1 200 kr under de första två hyresåren.
Läs mer och gör en intresseanmälan på
vallonbygden.se/artikel/hemforsakring

Erbjudandet gäller vid nyteckning samt efter huvudförfallodag på befintlig

Några projekt som också bör nämnas är ett pågående arbete

ENKELT OCH SNABBT MED
VÅRA DIGITALA TJÄNSTER

med att tydligare märka upp förråd och vinds- och källargångar.

MINA SIDOR (vallonbygden.se)

Det pågår även takbyten. Bergslagsvägen 76 och 78 och Mellan-

• Logga in med Bank-ID (eller lösenord)

grindsvägen 3 är redan avklarade. Näst på tur är De Wijks väg

• Gör din felanmälan

och Kapellvägen 5.

• Säga upp kontrakt

FÖRRÅD OCH TAK

• Uppdatera kontaktuppgifter för att få aktuell information

E-FAKTURA
• Anmäl via din bank
Registrera dig på
Mina Sidor om du inte redan gjort
det och kontrollera att din e-postadress
och ditt mobilnummer är aktuellt.

E-SIGNERING
• Teckna kontrakt
• Säga upp kontrakt
• Godkänna autogiro

DIGITALA MÖTEN
Be om ett digitalt möte med
våra uthyrare. Tidsbesparande
och säkert men ändå personligt!

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

F A S T I G H E T S A V D E L N I N G

Länk till Mina sidor
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SKAPA ORD

VÄRME
VATTEN
SANITET

KRÄLA

ORDFLÄTA

Skapa så många ord med minst fyra bokstäver

Få ihop flätan genom att

du kan med hjälp av bokstäverna. Mittenbok-

klura ut vilka ord som ska

staven måste alltid vara med i alla ord.

skrivas in vågrätt för att även
skapa rätt ord lodrätt.

SVÅRIGHETSGRAD: MELLAN

Vi har hittat 64 ord, men du kanske hittar fler?

SVÅRIGHETSGRAD: SVÅR

K N E P

&

K N Å P

A

3. Is

H U S
Å L A
V V S

1. Saltvatten
SUDOKU:

GÅTOR:

SKAPA ORD: Midsommar, dimmors, drömmas, orimmad, ammors, armods, dimmor, domars, drömma, mördas, rimmad,
simmar, smorda, sommar, ammor, armod, aroms, därom, domar, dräms, dröms, idars, immar, misär, moars, mords,
mörda, ordas, radio, ridas, rimma, sidor, smord, södra, arms, arom, däri, dras, dräm, dröm, idar, isar, isär, mora, mars,
moar, mord, mors, möar, möra, mörs, orda, ords, orms, öars, rida, rids, road, roas, rosa, röda, siar, sira, smör

RÄTTA LÖSNINGARNA

1. Det första används i nästan varje
maträtt, det andra släcker törsten, det
hela finns vid stranden. Vad är det?

ORDFLÄTA:

2. Två - insidan och utsidan

GÅTOR

2. Hur många sidor har ett hus?
3. Hur kan man skriva vatten
med två bokstäver?

L Y C K A

T I L L !

SAMARBETE
MED ARENA

PADEL FÖR DIG SOM
ÄR UNDER 18 ÅR

ÖST

Vallonbygden har en lång tradition av att samarbeta
med föreningslivet i Finspång för att bidra till en aktiv
och levande ort. Vi arbetar också för att våra hyresgästers ungdomar ska kunna dra nytta av våra olika
samarbeten.
• Fredagar mellan kl 13.30 –15.00 har Vallonbygden
en stående tid för en dubbelbanan – banan heter
såklart Vallonbygden!

Från den 20 AUGUSTI
har du som är hyresgäst
hos oss och är under
18 år möjlighet att spela
gratis padel på fredagar
mellan 13.30 – 15.00.

• Racketar och boll finns att låna i Vallonbygdens
eget skåp
• Bokning görs på Facebookgruppen ’Vallonbygden
padel’ och alla bokningar hanteras av Dan Dahno
på Hyresgästföreningen.
Som hyresgäst oavsett ålder blir du också medlem för
ett förmånligt pris och betalar endast 495 kr per person
och år (ordinarie pris är 795 kr.)
Läs mer på vår hemsida.

FINSPÅNGS
STADSLOPP

FIT FOR FIGHT?
VÄRLDSPREMIÄ
Världspremiär av Yxbacken Extreme

Challenge lördagen
2 oktober
lördagen
2 oktober

LÖRDAG 18 SEPTEMBER

Är du redo för en tuff utmaning kan du springa 6,5 km

Vallonbygden är medaljpartner som tidigare år och du som hyresgäst springer
likaså utan att betala anmälningsavgift. I år är det dessutom möjligt att gå

Anta din hårdaste utmaning!
upp och ner för Yxbacken.
100 höjdmeter på 350 meter uppför liftgatan, nerfö
familjebacken och tillbaka till liftgatan. Fem (5) gång
Vallonbygden är guldpartner och som hyresgäst

rundan genom att anmäla sig till AktivRundan.

betalar du ingen anmälningsavgift.

Vågar DU
stå på startlinjen?
Läs mer och anmäl dig på:

Läs mer och anmäl dig på:
finspangsstadslopp.se

yxbackenextremechallenge.se

yxbackenextremechallenge.se
Kod: Vallonbygden21

Kod: Vallonbygden21

Titelpartner

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

G I L L A R

R Ö R E L S E

Samarbetspartners
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S

Våra områdespoliser Pernilla Isaksson
och polisaspirant Sofie Gejskog, Disco
och hundföraren Mimmi Lindgren.

TRYGGHETSSKAPANDE POLISHUND
Ett nära samarbete med polisen är en viktig del i arbetet
med att skapa trygga bostadsområden.

med en narkotikasökhund. Några dagar i april sökte narkotikasökhunden Disco
tillsammans med hundföraren Mimmi Lindgren efter droger i källargångar,
tvättstugor och andra allmänna utrymmen i våra hus.
Den här gången gjorde Disco inga fynd.
– Disco är en belgisk vallhund Melinois och är fyra år gammal. Han är tränad

VILL DU SE HUR
DET GÅR TILL NÄR DISCO
HITTAR NARKOTIKA?
På vår Youtube-kanal
kan du se en kort film när Disco
söker efter droger som polisen
placerat ut i en källargång.

som vapen- och narkotikasökhund och vi jobbar tillsammans i hela Östergötland,
berättar Mimmi. Ungefär två år tar det att bli en duktig sökhund.
– Normalt jobbar en polishund i cirka 10 år, men att vara sökhund är inte
lika krävande som för andra hundar så vi hoppas att Disco kan jobba många
fler år, avslutar Mimmi.
Vi säger stort tack och på återseende till Disco med team!
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Några gånger om året går polisen igenom ett antal utvalda adresser tillsammans

TORR TVÄTT PÅ RÄTT SÄTT
Våra nya torktumlare och torkskåp använder en ny, energisnål
teknik som gör att tvätten torkas med lägre temperatur. Det går
alltså åt mycket mindre energi än med de gamla maskinerna.
• Centrifugera alltid tvätten
• Öppna inte luckan eller dörren förrän programmet är slut.
Varje gång du öppnar så förlänger du torktiden
• Tumlare och torkskåp stannar automatiskt när tvätten är torr
• Tvätten kan kännas fuktig direkt efter torkning på grund av nedkylningsprocessen
• Vissa tvättprogram – Mild 30 – Syntet 40 och 60 – Ylle 40 – Handtvätt – har kortare
centrifugering och tar därför längre tid att torka.
På hemsidan hittar du mer information och förklaring (även på fler språk):
vallonbygden.se/artikel/tvattstugan

TIPS!

UTEPLATSERNA BESTÅR AV
ETT PLATTSATT ALTANGOLV
MED SKÄRMVÄGGAR
I TRÄ SAMT EN
LÄGRE STÖDMUR
OCH TUJAHÄCK.

UTEPLATSER PÅ
RÖDA HÅRSTORP
Vallonbygden har under en längre tid haft planer på ett övergripande
lyft för en attraktivare och trivsammare utemiljö på Röda Hårstorp.

När Finspångs kommun kom med ett föreläggande om att många

1 av satsningen med nya uteplatser på Röda Hårstorp. Uteplatserna

av de nuvarande uteplatserna saknade bygglov informerades

består av ett plattsatt altangolv med skärmväggar i trä samt en

de boende om detta. Vårt förslag var att riva dessa, erbjuda

lägre stödmur och tujahäck. Byggprojektet beräknas starta någon

hyresreduktion under byggtiden och i stället anlägga nya och

gång efter sommaren och förväntas stå färdigt under hösten.

enhetliga uteplatser för samtliga aktuella lägenheter. Förslaget

De nya uteplatserna blir givna referensobjekt för möjlig byggnation

mottogs med upprörda reaktioner från en del hyresgäster, vilket

av fler liknande uteplatser på området. Planen är också att fräscha

gjorde att vi som hyresvärd valde att backa.

upp området med nya cykelställ och odlingslådor.

Tillsynsärendet ägs nu av Finspångs kommun. I väntan på deras

Vi ber våra hyresgäster ha överseende under byggperioden.

beslut har Vallonbygden i nära samspråk med hyresgäster på

Vår förhoppning är att detta blir startskottet för en omfattande

Hårstorpsvägen 7 och 9 samt 15 A-E beslutat att påbörja etapp

satsning att öka trivseln ännu mer på Röda Hårstorp.
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ÖPPETTIDER SOMMAR 2021
I sommar stänger vi kontoret under vecka 28-29,
med undantag för felanmälan och jour.
12 juli – 25 juli SEMESTERSTÄNGT

BoButiken
Vår BoButik tar enbart emot bokade besök.
Smidigast bokar du ditt besök via e-post:
info@vallonbygden.se

Ordinarie telefontider (vardagar)
Måndag, onsdag, fredag kl. 10.00 – 15.00. V 26, 27, 30, 31 (10.00 – 12.00)
Lunchstängt mellan kl.12.00 – 13.00
Tisdag, torsdag STÄNGT
Telefon: 0122-249 50

Felanmälan
I första hand gör du din felanmälan via vår hemsida och Mina sidor
Telefontid: 07.00 – 08.00, måndag, onsdag, fredag
Telefon: 0122-249 50

Jour alla dagar dygnet runt, året runt
Akuta fel (Securitas)
Trygghetsjour (Securitas)
Låsöppning (Securitas)
Du får betala en avgift vid
låsöppning
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

