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Nybygge i Wasa-området

Största satsningen på 45 år!
Den 1 september sätts spaden i jorden. Totalt 72 lägenheter kan komma att byggas i Wasa-området
– Vi bygger etappvis, i första etappen blir det 36 lägenheter, säger Britt Andersson, förvaltare på LekebergsBostäder
LekebergsBostäder har genomfört två stora 
nybyggnationsprojekt de senaste sex åren; 
Kastanjen 2010 och kombohuset 2014, 
både med 16 lägenheter.

– Wasa-området är den överlägset största 
satsningen sedan 1971, då Tallen byggdes. 
Kommunen växer och boendet är en viktig 
aspekt när man ska flytta, säger Britt.

Vilka vänder ni er till med de nya 
bostäderna?

– Vi riktar oss mot både barnfamiljer och 
mot dem som vill sälja sitt hus och flytta 
till lägenhet.

Intresset är stort för Wasa-området, 
som ska byggas av NCC. Vad är det då för 
typ av lägenheter som erbjuds?

– Det blir tvåplanshus med tre lägenhe-
ter i varje plan; treor på cirka 65 kvadrat 
och fyrarummare på cirka 80 kvadrat. Alla 
modernt formgivna med hög standard och 

med terrass eller uteplats. Parkering kom-
mer att finnas i anslutning till bostäderna.

I projektplanen finns 12 hus och totalt 
72 lägenheter som ska byggas i två etapper.

– Vi har beställt den första etappen som 
beräknas stå klar i juni 2017, förklara 
Britt, som ser fram emot nybyggnationen:

– Det känns bra att vi är med och ut-
vecklar kommunen. Och mer är på gång...
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Ny innergård på Linden
Den nya innergården på äldreboendet Lin-
den håller på att växa fram. Hela huset har 
dränerats, och nu ska det läggas plattor, 
byggas en pergola och planteras blommor 
och buskar enligt landskapsarkitektens 
ritningar. Även hyresgästerna i det intillig-
gande Björken kommer att kunna använda 
den nya innergården.

Inspira håller fint i ditt trapphus
Sedan den 1 maj i år har vi en ny 
entreprenör för trappstädning. 

Företaget heter Inspira och är ett  
av Sveriges största inom städ- och 
 supporttjänster. 

Vi önskar Inspira och deras med-
arbetare välkomna till Lekebergs-
Bostäder.
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Det kan man kalla julklapp!
Snart får LekebergsBostäder nytt 
kontor.

– Vi är trångbodda och flyttar till 
mer anpassade lokaler i bottenvåningen 
på fastigheten Käppen, berättar Britt 
Andersson.

Det nya kontoret är 400 kvadrat-
meter stort och har konferensrum och 
arkiv. Inflyttning runt jul i år. 

Öppettider i sommar
Kontoret har begränsade öppettider 
vecka 29–32:
Måndag–fredag 08.30–12.00. 
Övriga veckor öppet som vanligt.

Åke välkomnar pensionen 
– nu tar Tomas över
Inte en enda sjukdag på tio år har han 
haft, Åke Persson. Nu slutar han som 
husvärd, och hans efterträdare har en del 
att leva upp till. Men det ska nog gå som 
en dans.

Efter 22 år som husvärd och fastighetsre-
paratör går Åke Persson i pension den sista 
augusti.

– Innan jag kom hit jobbade jag på 
kommunen med samma fastigheter som 
jag skött om nu, säger Åke över en fika på 
kontoret.

Mittemot honom sitter efterträda-
ren. Tomas Kardell lämnar storföretaget 
Elektroskandia med 300 medarbetare till 
förmån för LekebergsBostäder med åtta 
anställda. På sitt gamla jobb arbetade han 
som lagerarbetare och de sista åtta åren 
som gruppledare för en avdelning som 
ansvarar för specialförsändelser med tillhö-
rande dokument för kunder utomlands.

– Det jobbet försvinner när företaget 
bygger ett nytt lager utanför Örebro. Det 
kändes inte inspirerande att söka något 
nytt internt, så jag bestämde mig för att 
försöka återvända till rörmokeriet, säger 
den utbildade rörmontören.

Så blev det. Den 1 juni började han som 
husvärd hos LekebergsBostäder.

– Jag hoppas att det blir en hel del rörmo-
keri. Men jag ser också fram emot att lära mig 
mycket nytt och att få nya arbetskamrater.

Åke och Tomas ska gå omlott tre dagar i 
veckan fram till dess Åke slutar. En bättre 
”inskolning” lär Tomas knappast få.

Åke tycker det ska bli skönt att sluta.
– Jag har bestämt mig att nu är det dags. 

Det är möjligt att jag kommer att sakna 
jobbet, men jag har så mycket annat att 
göra så det tror jag inte. 

Han jagar, fiskar, mekar med mc:n och 
har sommarstuga på östkusten.

– Jag blir knappast sysslolös, säger han 
och ler klurigt.

Tomas beskriver sig som en social person 
som har lätt för att komma i kontakt med 
människor. Egenskaper som är perfekta i 
det nya jobbet, och som han säkert också 
har nytta av i sin favoritsysselsättning på 
fritiden – dans.

– Jag har dansat bugg och foxtrot i nio 
år, ett intresse som jag och min fru har 
gemensamt. Vi åker ofta till Brunnsparken 
och eventuellt ska vi till dansbandsveckan 
på Öland i sommar.

Innan dess ska han ta en svängom i det 
nya jobbet. Som han för övrigt firar genom 
att, ja hur då?

– Jag fick en flaska champagne av svär-
mor när det var klart att jag skulle börja 
här, säger Tomas och skrattar.

Välkommen, säger vi. Och tack Åke, för 
allt du har gjort för oss och hyresgästerna 
genom åren.

Nöjd med nytt kök
Totalt 27 lägenheter på Skolgatan har 
fått nya kök. Gunnar Johansson, hyres-
gäst på Skolgatan 24 A, är nöjd.

– Det blev väldigt bra. Speciellt nöjd 
är jag med att det finns fler lådor och 
skåp nu.

– Hälften av köken är redan på plats, 
resten ska vara klara till midsommar, 
säger Britt Andersson, förvaltare på 
LekebergsBostäder.

Köket brukar vara en central punkt 
och mötesplats i en lägenhet, och om 
köket är nytt kanske det används mer 
än vanligt.

– Nja, säger Gunnar, jag kommer 
nog att vara där mest när jag lagar mat 
och äter.

Vad lagar du helst?
– Fläskfilé med potatis och grönsaker.


