DIN VÄRD
AKTUELLT FRÅN LAXÅHEM

2019–2020

VD HAR ORDET

Små steg mot
en bättre framtid

Mattias Looström
Vd, Laxåhem

I perioder då man saknar stora förändringar, kanske man ska vara tacksam istället. Det är de många
små framstegen som utvecklar samhället och med tiden skapar en bättre framtid.

Det finns många, till synes små, framsteg det senaste året som vi alla kan
glädja oss åt. Vid årsskiftet visade det
sig att Laxå kommun ökad i folkmängd
med 49 personer. Inte mycket, men
absolut ett steg i rätt riktning.
En stor händelse, eller stort projekt
rättare sagt, dominerade dock Laxåhems
verksamhet; bygget av nya Ramundergården. När allt står klart under våren
kommer Laxå att ha ett modernt äldreboende med 64 platser på en yta om
cirka 5 500 kvadratmeter.
Det har varit ett utmanande projekt
på flera sätt. Det är en stor och viktig
investering för hela kommunen. Själva
projektet drabbades dessutom hårt när
totalentreprenören inte klarade sina
åtaganden och gick i konkurs.
Med facit i hand kan jag konstatera att
vi redde ut den besvärliga situationen
på ett bra sätt, mycket tack vare att våra
ramavtalsentreprenörer kunde täcka
upp och slutföra arbetet på bästa sätt. På
sista raden kommer det att bli en liten
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fördyrning, men totalkostnaden ligger
ändå i linje med vad liknande projekt
kostat på andra orter.
Det senaste året har vi även hunnit
planera och delvis färdigställa flera nya
lägenheter. Dels fyra lägenheter på von
Boijgatan 12B, där tidigare förskolan
Linnéan låg. Dels sex nya lägenheter på
Linnéagatan, där vandrarhemmet fanns,
som ska vara klara i sommar. Det kommer inte att vara några problem att hitta
hyresgäster till dessa. Läget i centralorten
är attraktivt, dessutom har vi lyckats
prispressa kostnaden till cirka en fjärdedel jämfört med vad nyproduktion av
bostäder kostar.
En positiv nyhet är också att Laxå centrum utvecklas. Lokalhyresmarknaden
är kärv, desto roligare när Spelbutikens
ägare expanderar och även startar livsmedelsförsäljning. Läs gärna reportaget
om det på sidan 8.
Lika roligt var det att läsa resultatet av
den senaste kundenkäten. Att drygt
hälften av våra hyresgäster klassas som
ambassadörer – alltså trivs hos oss och
pratar gott om oss – är mycket positivt.
Vi fokuserar dock på det som var mindre
bra, det är poängen med dessa enkäter,
och ska anstränga oss ännu mer vad
gäller exempelvis utemiljön och informationen till våra hyresgäster.
Vi har även andra saker att jobba med
den närmaste tiden. Årets resultat slutar
med ett underskott. Inte stort, men
det måste ändå hanteras under 2020.
Ramundergårdens högre kostnader är
en förklaring, men även vakansgraden i
beståndet. I snitt under 2019 hade vi ett
drygt tiotal tomma och inflyttningsklara

lägenheter varje månad.
Laxåhems ekonomi är ändå stabil. En
bidragande faktor är det låga ränteläget
på bolagets lån. I februari var snitträntan
1,29 procent, varav nästan 80 procent av
lånen är bundna. Det låga ränteläget gör
också att vi kan fortsätta att hålla en hög
underhållstakt, under 2019 hamnade
den på 237 kronor per kvadratmeter i
hela vårt bestånd.
För att återgå till de många små positiva
händelserna minns jag en visserligen blöt
men trevlig kulturafton som vi arrangerade på von Boijgatan i juni tillsammans
med ABF och Hyresgästföreningen. Det
var spännande matupplevelser från olika
kulturer som lagats av våra hyresgäster
och gycklare och trubadurer underhöll
trots regnet. Sådana samarbeten är viktiga för Laxåhem och betydelsefulla för
hela kommunen.
Vi känner att, i kraft av vår storlek, har
ett ansvar utöver bra bostäder till rimliga
hyror. Det är därför vi sponsrar lokal
ungdomsverksamhet inom fotboll, gymnastik och orientering. Det är därför vi
anställer ungdomar för att sommarjobba
hos oss. I sommar får åtta ungdomar
chansen att tjäna en slant och få den
första viktiga noteringen i sina CV.
Låt mig få avsluta med lite skryt också.
Som första bolag i länet blev Laxåhem
vid årsskiftet först i länet med att leva
upp till Klimatinitiativets mål, en helt
fossilfri verksamhet 2030.
Vi slappnar förstås inte av, utan kommer
fortsättningsvis att lägga ännu mer kraft
på energibesparingar i stort och i smått.
Det är bland annat så vi försöker efterleva vår devis, ”En bättre värd”.

NOTISER

Laxåhem representerat
i allmännyttans vd-råd
Mattias Looström, vd på Laxåhem, har
valts in Sveriges Allmännyttas vd-råd.
Vd-rådet, som består av företrädare från
hela landet, fungerar bland annat som
rådgivande organ för Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand.
– Det är väldigt hedrande. Sveriges
Allmännytta är en viktig aktör för en väl
fungerande bostadsmarknad och jag ser
fram emot att få arbeta med strategiska
frågor kring detta som medlem i vdrådet, säger Mattias Looström.
Mattias Looström – som jobbat 25 år
inom allmännyttan, varav sex år som vd
för Laxåhem – är en av två företrädare
för Region Mitt. Varje region representeras av två personer, en från ett större
företag och en från ett mindre företag.
Förutom att vara rådgivande organ för
vd i Sveriges Allmännytta, är vd-rådet
även Sveriges Allmännyttas stora delegation i Hyresmarknadskommittén.

Tack för berömmet men
vi kan bli ännu bättre
Vartannat år gör Laxåhem en hyresgästenkät, så att våra hyresgäster får
säga vad de tycker om oss och hur vi kan bli ännu bättre.
Den senaste undersökningen blev klar i somras och visade att det
sammanvägda NKI (nöjd kund-index) sjunkit något från 73 till 71, vilket
fortfarande är ett högt värde. I analysen visar det sig att Laxåhem kan
förbättra saker som information till hyresgästerna och utemiljöerna. Det
har vi redan börjat arbetet med.

Höga betyg

Laxåhems styrkor är tydliga: kundservice får höga betyg, likaså trivseln
och tryggheten samt hur vi hanterar felanmälan.
Två resultat sticker ut extra mycket och är bland de högsta som det
rikstäckande analysföretaget uppmätt. Hela 96 procent av de svarande
säger att de trivs eller trivs mycket bra där de bor. Och 97 procent säger
att de upplever boendet som tryggt.
Även i ett särskilt index, NPS som mäter kundernas lojalitet, har Laxåhem
höga betyg. Enligt mätningen är drygt hälften av hyresgästerna så kallade
ambassadörer, som talar gott om och rekommenderar oss.
Vi tackar för det och lovar att jobba vidare med det vi kan förbättra
ytterligare.

Välkommen till oss!

Felanmälan

Besökare är alltid välkomna med
sina ärenden till vårt kontor på
Casselgatan 6.

Felanmälan /kontorstid på telefon

Här är våra öppettider:
Måndag
13.00-18.00
Tisdag-torsdag
13.00-16.00
Fredag		
10.00-13.00
För speciella ärenden, exempelvis
kontraktsskrivande, finns det
naturligtvis möjlighet att boka en
tid med oss även på andra tider.

0584-47 35 11.
Felanmälan på vår hemsida

www.laxahem.se
Utanför kontorstid och i akuta fall
kan man ringa vår fastighets- och
störningsjour på telefon

0584-101 13,

som hanteras av SOS Alarm.
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ÅRET SOM GICK

Laxåhem är redan
helt fossilfria
Redan i år, tio år före Klimatinitiativets ambitiösa målsättning,
är Laxåhems verksamhet helt
fossilfri.
– Vi har tagit tidiga strategiska
beslut och jobbat målmedvetet
i flera år. Nu kan vi fokusera på
att fortsätta minska energiförbrukningen i vårt bestånd,
säger vd Mattias Looström.
Med fjärrvärme baserad på biobränsle
har Laxåhem en klimatvänlig bas att
stå på. Vid sidan av det har man arbetat
brett. All inköpt fastighetsel är från solkraft. Handverktyg, som lövblås, häcksaxar och grästrimmer, drivs med uppladdningsbara batterier. Och alla fordon
– från personbilar till olika arbetsfordon
som traktorer och lastbil – drivs antingen med el eller HVO biodiesel.
– Vid årsskiftet kom den sista viktiga
pusselbiten på plats. Då fick vi en
leverantör av HVO biodiesel som kan
leverera hela vårt behov, säger Mattias
Looström.
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Det betyder att Laxåhem redan i år, tio
år innan utsatt tidsgräns, är helt fossilfri. Det är man som första allmännyttiga bostadsbolag i Örebro län.
– Det känns mycket bra att vår vardagliga verksamhet redan nu är fossilfri.
Men det har inte kommit av sig självt,
det här är ett arbete som pågått sedan
2015 i linje med vår upprättade affärsplan, säger Mattias Looström.

Ödesfråga
Klimatfrågan är en global ödesfråga,
men lösningen består av många små och
stora miljöförbättringar. För att klara
Parisavtalets mål – att minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den
pågående temperaturökningen till högst
två grader – har Sverige som nation
slagit fast att det inte ska förekomma
några nettoutsläpp av växthusgaser
senast 2045.
Som en stor aktör på bostadsmarknaden
har Sveriges Allmännytta, tidigare
SABO, jobbat mycket aktivt. Deras
Skåneinitiativet, som avslutades

2017, resulterade i att de deltagande
bostadsbolagen tillsammans minskade
energiförbrukningen med 839 gigawattimmar. Det motsvarar all energiförbrukningen i Lund, med drygt
90 000 invånare, under ett år.
Den nya satsningen, Klimatinitiativet,
inleddes hösten 2018 och till dags dato
har 176 bostadsföretaget med totalt 681
000 lägenheter anslutit sig till uppropet.
Det nya målet är högt satt: att medlemsföretagen senast 2030 är fossilfria och
att energiförbrukningen minskar med
30 procent räknat från 2007.
Mattias Looström är nöjd, men långt
ifrån färdig. Nu läggs allt fokus på att
fortsätta jobbet med energibesparande
åtgärder i Laxåhem.
– Vi har redan kommit en bra bit på
väg. Jag är övertygad om att vi kommer
att nå Klimatinitiativets målsättning
även där.

ÅRET SOM GICK

AV HUNDRALAPPEN GÅR:
16 kr till underhåll
2 kr till reparationer
15 kr till skötselkostnader
14 kr till uppvärmning
11 kr till el, Vatten, Sophantering,
Kabel-tv
11 kr till administration
3 kr till riskkostnader (Försäkringar,
osäkra fordringar,
hyresgästernas medel.
1 kr till fastighetsskatt
3 kr till hyra anläggningstillgångar

Nu är Laxåhem miljödiplomerade
Under våren blev Laxåhem miljödiplomerade enligt svensk Miljöbas.
Miljödiplomeringen finns under Laxå kommuns ”paraply”, som redan
2011 blev miljödiplomerade som Sveriges första kommun.
– Det har varit ett relativt enkelt förfarande, eftersom vi har tydliga
miljömål i vår affärsplan, säger vd Mattias Looström.
En miljödiplomering innebär att företaget har en miljöledningsfunktion med kontroll på verksamhetens påverkan på miljön, i både stort
och smått. Miljödiplomering gås igenom och revideras regelbundet.

16 kr till avskrivningar
8 kr till räntor

tkr

%

Av Hundralappen går

Underhåll

8 104

16,0%

16 kr

Reparationer

1 109

2,2%

2 kr

Skötselkostnader

7 248

14,3%

15 kr

Uppvärmning

7 213

14,2%

14 kr

El, Vatten, Sophantering, Kabel-tv

5 688

11,2%

11 kr

Administration

5 691

11,2%

11 kr

1 500

3,0%

3 kr

Riskkostnader (Försäkringar, osäkra
fordringar, hyresgästernas medel.

532

1,0%

1 kr

1 409

2,8%

3 kr

Avskrivningar

8 011

15,8%

16 kr

Räntor

4 258

8,4%

8 kr

50 763

100%

100 kr

Fastighetsskatt
Hyra anläggningstillgångar
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HYRESGÄST

Nya lägenheter på von Boijgatan

“Ingen tvekan när
Adam och Emilia
fick chansen”
Efter fem månaders förhållande beslutade sig Adam Magnusson, 24 år, och
Emilia Jörgensen, 21 år, för att flytta ihop.
Det blev till en helt nyrenoverad tvåa på 57 kvadratmeter på von Boijgatan.
– Det är mycket som är nytt, men det känns väldigt bra, säger Adam och
Emilia nickar instämmande.

Stor altan

Båda flyttade från sina respektive familjers villor, Adam i Laxå och Emilia i
Gullspång.
– Men min farfar bor här i Laxå och jag
tillbringade många somrar i Finnerödja
när jag var yngre. Så jag är inte helt
obekant med Laxå.
Adam jobbar på Burger King i Laxå och
Emilia på ett LSS-boende i Östansjö.
De har marginaler för att klara hyran på
drygt 6 200 kronor i månaden, även om
det är stora investeringar i början för att
inreda ett nytt hem.
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– Men det är roligt också att planera och
göra en budget, säger Emilia.
Både tycker att de har haft tur med det
nya boendet. När de kontaktade Laxåhem fick de först titta på en trea på
Linnéagatan.
– Den var OK, men när vi fick titta
på den här nyrenoverade tvåan var det
ingen tvekan. Den ville vi verkligen ha,
säger Adam.
– Det är verkligen fräscht och modernt. Nästan lyxigt! Det är exempelvis
underbart att ha egen tvättmaskin och
torktumlare i badrummet, säger Emilia.

Här huserade tidigare förskolan Linnéan. För två år sedan skapades tre
lägenheter – en tvåa och två treor – och
i den andra etappen Adams och Emilas
tvåa samt ytterligare tre lägenheter som
står klara under våren.
– Hoppas det blir yngre eller barnfamiljer som flyttar in, säger Adam och
tittar ut över den egna däckade altanen
på hela 20 kvadratmeter.
Där har han och Emilia stora planer.
En sittgrupp, en liten pool, en gasolgrill...
– Det är eftermiddags- och kvällssol på
altanen. Det är nog där man vill hänga
på sommarkvällarna, säger Emilia.

LOKALHYRESGÄST

Amer expanderar
med livsmedel
Laxå har fått ytterligare en
livsmedelsbutik vid torget, Laxå
Food Supermarket.
Amer Kazaber konkurrerar inte
med bredd och många varor.
– Det går inte mot de stora
kedjorna, men jag ska vara bäst
på frukt och grönt, säger han.
I januari öppnade Amer och hustrun
Amal Obeid den nya affären vägg i vägg
med Spelbutiken som de tog över i juli
2018. Sammanslagningen var enkel, det
var egentligen bara att lyfta bort en dörr
till vad som tidigare var Olles Tobak,
men det var ett styvt arbete att fixa till
lokalen som stått tom i flera år.
– Laxåhem hjälpte mig lite, men det
mesta har vi gjort själva, säger Amer som
är mest nöjd med det tempererade rummet där alla grönsaker och all frukt är
presenterat på ett frestande sätt.
– Vi får leveranser från grossisten två
gånger i veckan. Jag har redan fått
trogna kunder som kommer hit tack vare
frukt- och grönsaksutbudet.

jobbat som revisor och med kostnadskontroll i Syrien.
– Jag har fått min utbildning validerad,
men ska jag jobba som revisor i Sverige
krävs det mycket utbildning i svensk
skattejuridik och momslagstiftning.
Han valde istället en annan väg in i det
svenska samhället. Efter SFI-utbildning
i Kungsör, fick han jobb på ett grossistföretag inom livsmedel i Malmö och blev
senare placerad i Stockholm som säljare.
Där fick han tips om en bra spelbutik i
Laxå som var till salu och Amer slog till.
– Det har jag inte ångrat. Jag trivs i
Laxå. Ja, hela familjen trivs bra här.

Revisor

”Liten chansning”

Det var inte varit en enkel resa för Amer
som är 38 år. Han kom till Sverige från
det krigsdrabbade Syrien 2013. I bagaget
hade han en ekonomutbildning och hade

livsmedelsgrossisten tidigare, var det
inget långt steg att börja med livsmedelsförsäljning i den tidigare tomma
grannlokalen.
– Det är en liten chansning, men jag
tror det ska gå bra, säger Amer som har
en anställd för att klara av de generösa
öppettiderna från åtta på morgonen till
åtta på kvällen veckans alla dagar.

Under tiden i Sverige träffade han
nämligen Amal, flykting från Irak, och
de har nu två barn tillsammans, fyra
och fem år gamla. Och med arbetet hos
7

LOKALHYRESGÄST

Stor förväntan på Ramundergården:

”Det blir
fantastiskt bra!”
Under våren och försommaren blir etapp två av nya
Ramundergården färdig och inflyttningsklar.
I den nybyggda halvan av äldreboendet är personalens
förväntan stor.
– Det kommer att bli fantastiskt bra, både för vi i
personalen och för de äldre, säger enhetscheferna
Henrik Westerling och Anna-Karin Gruffman Arne.

Det har gått tre år sedan det första symboliska spadtaget togs för utbyggnaden
och renoveringen av äldreboendet
Ramundergården. Projektet är Laxåhems
största satsning på 25 år och innebär att
Ramundergården får 32 nya platser, ett
nytt centralkök samt en glasad innergård
som binder ihop den befintliga fastigheten med den nya delen.
I slutet av augusti förra året flyttade de
äldre i den befintliga byggnaden över
till den nybyggda delen med fyra nya
avdelningar.
– Flytten pågick i två dagar men med
förutsättningen att flytten var begränsad
till ett hus så kan vi säga att det gick bra
och kommunens arbetsmarknadsenhet
hjälpte till på ett bra sätt, säger Henrik
Westerling.
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Samma höga standard
Några veckor senare, i september, var
det invigning av den nybyggda delen
av Ramundergården. Samtidigt hade
då upprustningen av den gamla delen
påbörjats, vilken beräknas vara klar för
inflyttning under våren eller försommaren.
– Vi har sedan flytten arbetat i de
moderna och praktiska lokalerna i den
nybyggda delen. Det ska bli riktigt skönt
när hela Ramundergården håller samma
höga standard, säger Anna-Karin Gruffman Arne.
Nya Ramundergården har medfört många fördelar i både stort och smått. Den
glasade innergården, med fiskdamm,
träd och sittgrupper, har redan blivit
en naturlig mötesplats trots byggstöket.
I brukarnas lägenheter är standarden
modern med bland annat taklyftar vid
sängarna och dörrlås som brukarna öppnar trådlöst med en blåtandsklocka.
– Förutsättningarna för att arbeta och
bo här är goda. Genom att samla äldrevården på ett ställe finns möjligheter
till samordningsvinster och vi får kompetensen samlad på en plats sammanfattar Henrik Westerling.

LOKALHYRESGÄST

Nytt kök
I bottenplanet finns ytterligare en nyhet,
ett tillagningskök och restaurang med
plats för cirka 25 sittande gäster. Här
lagas mat som skickas ut till avdelningarna, men restaurangen är även öppen
för äldre i Laxå som inte bor på Ramundergården.
Eva Sjögren är stolt måltidschef för
kockarna Pernilla Rinne, Monica Blom
och Anki Erlandsson samt måltidsbiträdet Eva Broman.
– Det är fokus på husmanskost, som
raggmunk, stekt strömming, kålpudding
och paltbröd. Och vi gör allt i köket,
här serveras inga halvfabrikat. Vi bankar
själva schnitzlarna och rullar köttbullarna, säger Eva Sjögren.
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PERSONAL

Annethe Jonsson:

Efter 38 år trivs
Annethe bättre
än någonsin
Hon halkade in på ett två månader långt vikariat som
bokföringskontorist för 38 år sedan.
Nu är Annethe Jonsson ekonomichef på Laxåhem med
multipla uppgifter och trivs bättre än någonsin på jobbet.
– Det är kul när vi bygger nytt och utvecklar samhället,
som lägenheterna på Skolgatan och satsningen på nya
Ramundergården.

Även om det bara blir en enda rad i
hennes CV – Laxåhem sedan februari
1982 – rymmer den mer än vad många
andra upplevt med ett spretigare arbetsliv.
– Jag har verkligen ett spretigt jobb här
på Laxåhem. Det är därför som jag har
blivit kvar. Det har hela tiden hänt saker,
jag har hela tiden utvecklats, säger
Annethe Jonsson.
Den första tiden, som bokföringskontorist, stansade hon manuellt in alla
hyresavier och bokföringsunderlag.
– Det tog nästan hela min arbetstid. Nu
är dessa arbetsuppgifter till största delen
digitala och tar inte så lång tid. Dessutom är det inte jag som gör det längre,
skrattar Annethe som även kan titulera
sig IT-ansvarig på Laxåhem.
– Under hösten har vi uppgraderat
mjukvaran till Windows 10 och även
förnyat datorparken för att klara de mer
krävande processerna.

Mångsysslare
Hon studerade till ekonom på gymnasiet
och gick därefter en högre ekonomisk
specialkurs på Risbergska gymnasiet i
Örebro. Nästa steg kunde ha varit en
begynnande karriär som revisor. Annethe ryser till lite vid tanken.
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– Nej, det hade nog inte passat mig. Jag
är glad att jag fick det där vikariatet på
Laxåhem.
Som ekonomichef med IT-ansvar har
hon en mängd arbetsuppgifter på det
lilla kontoret: bokslut, redovisning, budgetuppföljning, ta fram material för styrelsesammanträden, försäkringsfrågor,
investeringskalkyler, deklarationer,
förberedelser inför hyresförhandlingar...
– Och så jobbar jag med samma sak för
Kommunfastigheter, lägger hon till.
Men det räcker inte där. Laxåhem har
som sagt ett litet kontor med en flexibel
organisation.
– Om Kerstin är borta så tar jag hand
om felanmälan och när Inger är borta
tar jag hand om kundbesök. Det är
det här som jag gillar, att jobbet är så
omväxlande.

Roligare nu
Det finns även lite mörkare kapitel i
hennes långa karriär på Laxåhem. I synnerhet den vikande befolkningsutvecklingen som ledde till en mängd tomma
lägenheter. Då fanns Annethe med när
den statliga bostadsakuten uppvaktades
och stora delar av lägenhetsbeståndet
revs.
– Usch ja, det var så tråkigt att åka till

Stockholm och tigga om pengar.
Men en bit in på 2010-talet vände det,
bland annat tack vare inflyttning av
nyanlända från andra länder.
– Då blev det mer positivt i Laxå. Den
känslan sitter fortfarande i. Och det är
betydligt roligare att räkna på nya lägenheter, som de vi byggt på Skolgatan, än
att räkna på rivningar.
Efter 38 år på Laxåhem har Annethe
Jonsson inga planer på att byta jobb. Det
finns heller ingen anledning, hon trivs
så bra.
– Ja, jag känner mig som en inventarie
som är avskriven för länge sedan, skrattar hon.

Fakta
Namn: Annethe Jonsson
Ålder: 57 år
Familj: Sambo med Lars, fyra barn, två
bonusbarn samt två barnbarn
Bor: Villa i Laxå
Fritidsintressen: ”Haha, man hinner inte
så mycket annat när man har en stor familj.
Men jag gillar natur, heminredning och att
pyssla hemma.”
Semesterplaner: ”Vi brukar vara i Lysekil
och Skanör Falsterbo på somrarna. Det blir
nog så i år också.”

PERSONAL

Bobo trivs på jobbet:

”Omväxlande
och mycket
kundkontakter”
Många 62-åringar brukar fundera på och planera sin
pensionering. Inte Bobo Jönsson – han har precis bytt
jobb och trivs bättre än på länge.
– Att börja på Laxåhem är lite som mitt första jobb på
Laxå Elektriska, omväxlande och mycket kundkontakter.
Nä, att pensionera mig har jag inte ens funderat på,
skrattar han.
I oktober förra året började Bobo Jönsson som fastighetstekniker på Laxåhem.
Jobbet som han jämför det med, är jobbet han fick som nybakad elektriker och
flyttade från Askersund till Laxå.
– Jag gillar att komma ut till folk. Det
kan vara ett kylskåp eller en spis som
behöver repareras eller bytas ut. Ibland
är det något vvs-jobb eller snickeri. Det
är roligt att möta kunderna och kunna
hjälpa till.
Bobo har en brokig yrkeskarriär. Vid
sidan om Laxå Elektriska har han bland
annat jobbat på Laxå kommuns energiverk, som senare blev Tiveds Energi,
Esab och som resande servicemontör.
– Senast var jag på ett entreprenadföretag i Otterbäcken. När det tog slut

jobbade jag som elektriker i Laxå några
månader, innan jag fick tips om det här
jobbet på Laxåhem.

Nya utmaningar
Bobo har ansvar för delar av von Boijgatan och Linnéagatan, några servicelägenheter i centrum samt nya Ramundergården som snart står klart. Och som
fastighetstekniker ställs han dagligen
inför nya utmaningar, inte bara inom el.
– Nej, det är mycket vvs och snickeri
också. Som villaägare i över 30 år har
jag ju en viss erfarenhet av det mesta.
Jag gillar att jobba med händerna. Har
man renoverat, byggt ut, byggt om och
underhållit ett hus, så lär man sig undan
för undan.

Nya Ramundergården kommer att kräva
lite extra av honom som fastighetstekniker, säger han.
– Där pågår det verksamhet dygnet runt,
årets alla dagar. Då blir det ett helt annat
slitage, även om allt är nytt och fräscht
just nu.
Och som sagt, Bobo är inte den som
räknar ner inför sin pensionering.
– Nä nä, är man frisk och det är roligt
att jobba, då är pensionen inget mål.
Nä, att pensionera mig, har jag inte ens
funderat på, skrattar han.

Fakta
Namn: Bobo Jönsson
Ålder: 62 år
Familj: Hustrun Marie och tre vuxna barn
Bor: Villa strax utanför Finnerödja
Fritidsintressen: “Det är väl mest motorsport, eftersom jag själv tävlat i road racing
i tio år, och fortfarande har en landsvägshoj kvar från den tiden, en gammal Suzuki
1100. När sedan två av grabbarna kör
Motocross, så är det fortfarande lika kul
att vara ute på banorna. Även lite skidåkning i Sälen brukar det kunna bli”
Semesterplaner: ”Bor man i villa finns det
alltid något som behöver göras. Och om
vädret är bra kan man ju ta en sväng med
husvagnen, bara för att slippa jobba.”
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