
 

Medmänsklighet är Tvättbjörnens värdegrund  
I Tvättbjörnen Fastigheters stora ”kropp” 
så har vi ett mycket viktigt organ i 
maskineriet. Det är naturligtvis våra 
fastighetsskötare, byggarbetare och 
lokalvårdare. 

Deras roll är av yttersta vikt i företaget och 
utan deras insatser skulle vi inte vara ett 
framgångsrikt fastighetsföretag. Det är 
dom som håller i skruvmejslar, hammare 
och skurmoppar och ser till att det händer 
varje dag. 

Deras yrke innebär mycket tungt 
kroppsarbete och där initiativförmågan är 
ett viktigt redskap.  

Många bitar ska falla på plats under en 
arbetsdag och ingen dag är den andra lik 
och väderleken spelar en stor roll i hur 
prioriteringar blir gjorda av enheterna. 

Många gånger så ställs de inför besvärliga 
situationer där de får agera blixtsnabbt, 
som vid en akut vattenläcka, 
översvämning, kraftiga snöfall eller regn. 
Här finns det inga gränser på vem som gör 
vad utan alla rycker in och agerar mycket 
samordnat. 

 

 

 

Micke Lindqvist, byggledare 
-”Ibland kan vi mötas av otålighet hos 
kunderna när t.ex. snön rasar ner och vi inte 
hinner med oss. 
Men i överlag är människor vi har kontakt 
med mycket tacksamma, glada och positiva 
och vill hjälpa till så gott de kan. De 
respekterar våra skyddsregler på 
arbetsplatserna, vilket vi är mycket tydliga 
med, så det föds aldrig några frågetecken. 
Samarbetet mellan enheterna är super vid 
t.ex. takskottning. Alla håller ett öga i skyn 
och på passerande människor runt omkring 
när de befinner sig vid det pågående arbetet.” 

Den nära kontakt de får med 
hyresgästerna är en annan del av deras 
yrke och som är av yttersta vikt.  

De möter många människors öden varje 
dag, där förmågan till empati, ett idel öra 
och hjälpsamhet spelar stora roller. 

Tony Lundstedt, fastighetsskötare City 
– ”Behovet av en social kontakt hos 
människor är stort och många gånger fyller 
vi en terapeutisk funktion. Det kan gälla 
både sorg, sjukdom, glädje och sociala 
situationer som vi dryftar under både allvar, 
skratt och tårar.  

Det här är verkligen ett varierande yrke och 
det är det som är det fina med det hela”, 
säger Tony.   

 

Allan Bergkvist fastighetsskötare i Indal 
– ”Det gäller att kunna balansera upp om 
samtalen blir för djupa. Det gäller att ha en 
fingertoppskänsla och kunna vara nyanserad 
säger Allan. Ofta får man vara lite av en lots 
i stort sett alla livsämnen och ibland måste 
man dra en ödmjuk gräns på samtalet.” 

Det är i hyresgästernas hem de möter 
behovet av en stunds mänsklighet, men 
även ute på gatan föds snabbt dialoger om 
allt mellan himmel och jord. 

Att vara förstående och stöttande genom 
en hjälpande hand kan göra resten av 
dagen för den enskilde individen. 

Hans Eriksson, Fastighetsskötare City 
-”Vissa människor och deras upplevelser och 
öden blir speciella och vissa kommer man 
väldigt nära och det skapar otroliga minnen. 
Och jobbet är både roligt och positivt och det 
förstärker verkligen vidden av jobbet.  Dessa 
människor skriver historia i våra liv och dom 
följer med en ner i graven helt enkelt”, säger 
Hans. 

Ann-Louise Karlsson, Städledare 
– ”Att städa är ett roligt och mycket socialt 
yrke. Man träffar så många olika människor 
och får ta del av så mycket roligt som pågår i 
deras liv. Många glada skratt blir det och 
mycket livshistorier får vi höra. Både roliga 
och mindre roliga. 

Ibland får vi hjälpa till med små saker som 
hyresgäster behöver hjälp med och ibland 
vidarebefordrar jag till kollegorna. 

Människor är alltid trevliga mot oss och de 
visar sin uppskattning för det jobb vi gör.” 

Liselotte Blom, hyresgäst hos Tvättbjörnen  
– ” Jag är mycket nöjd med personalen. De 
hon träffat tycker hon är mycket trevliga och 
tillmötesgående och jordnära. 

Era lokalvårdare, Ann-Louise, är så glad och 
trevlig och Magnus är en mycket trevlig och 
noggrann kille. Han var här och putsade 
fönstren i vår trapp och han var så behaglig. 

Kvartersvärden Tony är jättetrevlig, glad och 
hjälpsam. Han är en bra fastighetsskötare. 
Kommer snabbt när något har inträffat. 
Alltid glad. Det är kanon. 

All personal jag träffat är trevliga och glada 
människor.”  

  

 

 
Vill du komma i kontakt med oss på 
Tvättbjörnen?  
Du når oss på; 
Besöksadress: Björneborgsgatan 41 
Webb: www.tvattbjornen.se  
Telefon: 060 – 61 43 00 

Tvättbjörnens städledare, Ann – Louise Karlsson 
 

Liselotte och Kenneth Blom, mycket nöjda hyresgäster i en av Tvättbjörnens fastigheter.  

Det viktigaste är att  
våra hyresgäster är nöjda 

” ” 


