Bästa värden för dig

ETT MODERNT GJUTERI I ANDRA GENERATIONEN.
Vi besitter generationers kunskap kring de mest kostnadseffektiva
sätten att gjuta och med en hög grad av digitalisering och optimerade
logistiklösningar har vi möjlighet att kunna hjälpa er tidigt att identiﬁera
bästa tillvägagångssätt utifrån era speciﬁka behov. Läs mer på ssg.nu

SE FILMEN
OM OSS HÄR!

Attraktiva boenden i unika miljöer
Eksjöbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som bildades
1969. Vår vision är att vara den bästa värden för våra hyresgäster.
Med det menar vi att vi vill leva upp till
våra hyresgästers förväntningar genom
att erbjuda bra boenden och en god
service. Det gör vi genom att vara en
långsiktig fastighetsägare med engagerade
medarbetare, som alltid gör sitt bästa
för att göra kunderna nöjda. Det är
alltid lätt att komma i kontakt med oss
på Eksjöbostäder om du har frågor eller
funderingar.

En stad att vara stolt över
Vårt fastighetsbestånd är centrerat till
Eksjö och Mariannelund. Eksjö är en
trästad med en anrik historia och som vi på
Eksjöbostäder är väldigt stolta över. Det är
inte bara en vacker och mysig stad, utan för
att bara ha 17 000 invånare finns också ett

rikt utbud av bland annat aktiviteter och
restauranger. Varje år anordnas till exempel
en rad populära kulturevenemang.
Det är lätt att trivas i Eksjö. Här är
det nära till allt, som de fantastiska
omgivningarna där du kan njuta av att
vandra och cykla. Ett perfekt sätt att
koppla av på!
I Eksjö finns även ett flertal stora
arbetsgivare, som Höglandssjukhuset,
Försvarsmakten och ett flertal andra privata
företag, som gör att det finns goda chanser
att arbeta här. Annars går det utmärkt att
pendla, med bra kommunikationer tar du
dig enkelt till städer som Nässjö, Vetlanda
och Jönköping.

Astoria Individstöd
- För samhörighet i Eksjö
Astoria Individstöd erbjuder individuella stödinsatser i en trygg och hemtrevlig
miljö. Med engagemang och respekt för individens integritet och delaktighet
skapar vi hållbara strukturer inom olika livsområden så att individen får
möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt.

ASTORIA INDIVIDSTÖD
Sofieholmsgatan 9, 575 31 Eksjö | 0381-140 01 | www.astoria.nu

DET SOM FÖRENAR OSS SOM ARBETAR PÅ RYDS GLAS ÄR KÄRLEKEN
TILL GLAS. Våra skickliga glasmästare hjälper dig med allt från att byta fönster,
reparera söndriga glaspartier, skapa rum i rummet med glasväggar, bilda obruten
utsikt med glasräcke, uppfylla uterumsdrömmar eller förvandla ditt kontor till en ljus
och inspirerande arbetsplats. Med många år i bagaget och stor kompetens om glasets möjligheter tipsar vi dessutom gärna om specialglas som sänker värmekostnaden, glas som stänger ute solvärmen, skyddar mot inbrott, buller och brand.
VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG
Dina mått är vår standard – vi ser till att du får rätt glas, på rätt plats, på rätt sätt.

MÄSTARE PÅ GLASETS MÖJLIGHETER | MATTLÄGGARGATAN 4, 575 39 EKSJÖ • TEL 0381-147 40 • WWW.RYDSGLAS.SE

MÄSTARE PÅ
GLASETS MÖJLIGHETER

Välskötta fastigheter
Våra fastighetsbestånd kännetecknas av att de är mycket välskötta och
har närhet till allt som du behöver i vardagen. Fastigheterna är belägna
i bland annat centrala Eksjö, Mariannelund, Tuvehagen och Kvarnarp.

Gamla stan
I Gamla stan väntar historiska miljöer
runt varenda knut. Kullersten som leder in
bland solvarma träväggar, knarrande portar
och oregelbundna gränder. Innergårdarna,
som många är öppna för allmänheten, har
mycket att berätta om hur livet en gång såg
ut i Eksjö.

Stocksnäs
I Stocksnäs bor du centralt och nära
sjukhusområdet. Våra lägenheter här

byggdes på 1950-talet och genom åren
har vi satsat mycket på att hålla dem i bra
skick. I Stocksnäs bor du bekvämt och bra,
med närhet till stan.

Lunden och Österström
Lunden och Österström är två av våra
nybyggda områden. I Lunden bor du
modernt och bekvämt boende i ett av
Eksjöbostäders mest centrala områden.
Utanför fastigheten porlar Eksjöån.

Atollen Omsorg
Postadress: Kaserngatan 28, 575 35 Eksjö
Tfn: 0381-77 39 60, E-post: info@atollenomsorg.se
www.atollenomsorg.se

Atollen Omsorg, gruppbostäderna Vista, Nova & Astra
Vi vänder oss till män och kvinnor från 18 år med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Vi har speciﬁk kompetens även när det gäller omfattande psykiatrisk
tilläggs-problematik, beroendeproblematik samt individer dömda enligt LRV eller LPT.
Besöksadress Vista: Kaserngatan 28 B, 575 35 Eksjö | Besöksdress Nova: Kaserngatan 12 B, 575 35 Eksjö | Besöksdress Astra: Nannylundsgatan 11 C, 575 39 Eksjö

Nybyggnad, ombyggnad och reparationer av lastväxlare,
flak, timmerrede och kranar på tunga fordon.

Galoppstigen 5, 575 95 Eksjö • 0381-394 47 • www.hejca.se

En fastighetsägare som tar ansvar
Att vara ett fastighetsbolag i Eksjö är speciellt, med tanke på stadens
historia. Därför har vi utarbetat en träbyggnadsstrategi, som bland
annat går ut på att vi ska bygga mycket i trä i nyproduktioner samt
förädla och förvalta de fastigheter som redan finns. Vackra hus ligger
helt enkelt i Eksjös DNA!
Vid renoveringar och nybyggnationer tar vi
ett miljömässigt ansvar. Boendemiljöerna
ska vara sunda och hälsosamma för
människorna och hänsyn ska visas den
omgivande närmiljön. Vi är anslutna till
Allmännyttans Klimatinitiativ, med målet
att sänka energiförbrukningen med 30
procent till 2030. Ett annat mål är att bli
fossilfria och vi ger också våra hyresgäster
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tips på hur de kan bidra till att minska sin
miljöpåverkan.
För oss är det självklart att arbeta för
ett hållbart samhälle ur miljömässig,
ekonomisk, jämställd och social aspekt.
Därför är det naturligt för oss att ta
stå bakom FN:s globala mål för hållbar
utveckling.
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Din lokala entreprenör för totallösningar
inom återvinning på småländska höglandet.
Vi är ﬂ exibla och återvinner det mesta som går att återvinna: allt ifrån papper och
glas till elektronik och trä. Våra tjänster omfattar allt från totalåtagande av större
företags avfall till uthyrning av enskilda mindre kärl och containers till privatpersoner och andra mindre aktörer. Vi köper även metallskrot från privatpersoner.
Vår målsättning är att så mycket material som möjligt skall kunna återanvändas för
tillverkning och nyproduktion genom ett så miljöfrämjande förfarande som möjligt.

www.nassjomiljo.se

0380-55 46 80

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Besöksadress
Österlånggatan 16

Postadress

0381-363 00
eksjobostader@eksjo.se
www.eksjobostader.se
Telefon, öppettider
Måndag-fredag 9.00-12.00
Måndag och onsdag 13.00-15.00
Torsdag 15.00-17.00

• 22587 • www.jssverige.se

575 80 Eksjö

