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BOSTADSBOLAGET FIRAR 75 ÅR



EN PIGG 75-ÅRING SER FRAMÅT
I år firar det allmänna bostadsbolaget 75 år i Mjölby. Det 
började 1942 med ett fastighetsbolag i Mjölby centrum vid 
Stora torget. Miljonprogrammet 65 - 75 och  kommunsam-
manslagningen 1971 bildade stommen i dagens bolag. Nu 
har vi 2500 lägenheter och många fler på planeringsstadiet. 
Mjölby växer och vi är en aktiv del i utvecklingen.

Husen som byggdes för 75 år sedan när bolaget startade 
är fortfarande en del av vårt lägenhetsbestånd. De hus vi 
bygger nu kommer att hålla i minst hundra år. Bostadsbo-
laget jobbar med framtiden. Om Mjölby fortsätter att växa 
med ett par hundra invånare om året så är vi cirka 32000 till 
100-årsjubileumet om 25 år. Vi ska bygga 17 lägenheter om 
året för att hålla vår andel av marknaden. Just nu bygger 
vi för ett uppdämt behov, men vi måste också ha planer 
färdiga för att klara den fortsatta expansionen. 

Vi firar 75-årskalas med en fest på ängen vid Prästgårdsli-
den den 17 juni med artister och aktiviteter. Våra leverantö-
rer och samarbetspartners bidrar med olika arrangemang 
– se sista sidan i tidningen.

Vi har nu sammanställt svaren från enkäten om hur det är 
att vara hyresgäst hos Bostadsbolaget. Nästan 60% av hyres-

gästerna fyllde i enkäten. Tack alla ni som tog er tid och 
svarade! Analysen av svaren pågår och åtgärdsplan 
för förbättringar är på gång.

Den kanske viktigaste uppgiften, att drygt 89 % 
trivs bra eller mycket bra i våra bostadsområ-
den, visar att många är i huvudsak nöjda. Det 
gör att vi ser vikten av att jobba på detaljerna 
och att informera bättre om alla åtgärder vi 
gör. Därför är era svar så viktiga!

Sammantaget tycker jag att vår personal 
gör ett utmärkt jobb men att det alltid går 
att bli lite bättre.

Trygghet i boendet är särskilt viktigt när 
åldern begränsar rörligheten. Vi har väldigt 
fina trygghetsboenden i Bostadsbolaget. 
De drivs framgångsrikt i samverkan med 
äldreomsorgen i Mjölby kommun. Vi är 
stolta över detta och ägnar därför en stor 
del av den här tidningen åt våra seniorer.

Jag önskar er alla en solig sommar!

Torbjörn Olsson, VD
Bostadsbolaget i Mjölby AB

VD har  
ordet

ÅTERKOMMANDE KUND
UNDERSÖKNINGAR GER 
BOSTADSBOLAGET EN TYD
LIG BILD AV HUR SERVICENI
VÅN UPPLEVS.
Förra undersökningen genom-
fördes 2015 och nu har resulta-
ten från 2017 års undersökning 
kommit. 
– Det här är en branschjämfö-
relse där vi ser hur Bostadsbo-
laget i Mjölby ligger till i förhål-
lande till andra bostadsbolag i 
Sverige, säger Bostadsbolagets 
VD Torbjörn Olsson.

Höga förväntningar
Det som mäts är hur bolaget 
lever upp till hyresgästernas 
förväntningar. Därför kan jäm-
förelsen med andra bolag na-
turligtvis halta lite.
– Vi analyserar förstås främst 
hur förändringen är mot fö-
regående mätning, säger Tor-
björn. Vi har tappat lite och ser 
förbättringsmöjligheter på flera 
områden även om analysen av 
resultatet inte är helt klar ännu.
Bostadsbolagets hyresgäster 

har höga förväntningar på sin 
hyresvärd och när en omorga-
nisation genomförs får den ge-
nomslag.
– Vi har organiserat om fast-
ighetsskötarna och inrättat 
central felanmälan för att få 
en mer effektiv och professio-
nell drift. Förändringen gör att 
hyresgästen möter flera olika 
fastighetsskötare och att alla 
ärenden måste anmälas rätta 
vägen. Vi tycker att det blir mer 
rätt åtgärder i rättan tid så här. 
Vi måste också bli bättre på att 
informera om vad vi utför och 
vilken servicenivå vi och våra 
fastighetsskötare kan erbjuda, 
förklarar Torbjörn.

Bra nivå på trivsel
Trivseln i Bostadsbolagets bo-
stadsområden är god. 91,9 % 
trivs och 88,5 % uppger att de 
kan rekommendera Bostadsbo-
laget som hyresvärd.
– Vi vet att vi håller en bra nivå 
i jämförelse med likvärdiga bo-
lag, men det betyder inte att vi 
slår oss till ro. Vi kan bli ännu 
bättre! säger Torbjörn. 

CENTRAL FELANMÄLAN
Vid fel i lägenheten, tvättstugan eller fastigheten där du bor ring:

Kl 08 - 10 vardagar 0142-854 51

Vid problem som innebär akut fara för egendom eller lägenhet, som inte 
kan vänta till nästkommande vardag, som tex översvämning eller stopp i 
toaletten: Ring direkt till huvudkontorets 

AKUT-telefon 0142-162 80 
Denna telefon är bemannad även kvällar, nätter och helger.

89,1 % av hyresgästerna 
trivs hos Bostadsbolaget
”Vi kan bli ännu bättre”
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SERVICEINDEXPRODUKTINDEX

Benchmark – Jämförelse med andra bostadsbolag i Sverige

Produktindex handlar om 
lägenheten och husets 
egenskaper, gemensamma 
ytor och utemiljöns kvalitet.

Bostadsbolagets resultat på 79% i produk-
tindex och 82% i  serviceindex, ligger lite 
över medel av de undersökta bolagen.

Nedre fjärdedel
Hälften
Övre fjärdedel

Serviceindex visar hur 
hyresgästerna tycker att: 
service fungerar, trygghet 
upplevs, närmiljön sköts.

82%



På mötesplatsen Prästgårdsliden 8 är det öppet vardagar för alla över 65. Några är stammisar och kommer nästan varje dag, andra någon gång då och då.
– Det finns inga krav, man kommer som man vill, säger Elisabeth Börjesson (alias Loket Ohlsson). Vi hittar på aktiviteter tillsammans, just i dag blev det mas-
kerad men det kan också vara till exempel matlagning, utflykter eller spel. 

Gubb-12:an på Tunets mötesplats träffas en gång i veckan och pratar och 
tar en kopp kaffe. I övrigt har mötesplatsen på Tunet samma inriktning som 
Prästgårdsliden med olika aktiviteter och öppet alla vardagar.

Vi träffas och har trevligt ihop!

TEMA 
Seniorer

FÖR DEN SOM BOR ENSAM 
OCH INTE HAR ANHÖRIGA 
NÄRA TILL HANDS KAN DET 
VARA MYCKET VÄRDEFULLT 
ATT DET FINNS EN PLATS 
FÖR VARDAGLIGA MÖTEN.
PRÄSTGÅRDSLIDENS OCH 
TUNETS MÖTESPLATSER ÄR 
SÅDANA SOCIALA OASER 
FÖR DE ÄLDRE BOENDE I 
OMRÅDET.

– Hit är alla som vill och är 
över 65 år välkomna att umgås 
och prata och ta en fika, berät-
tar Elisabeth Börjesson som är 
anställd av Mjölby kommun för 
att hålla i verksamheten.

Öppet vardagar för 65+
Bostadsbolaget upplåter loka-
len på Prästgårdsliden 8 B. Det 
är öppet alla vardagar 10 - 16 
om inget annat överenskom-
mits. Deltagarna styr själva sin 
verksamhet och man betalar 
för fika och utflykter till själv-
kostnadspris.

– Vi har egentligen ingen ak-
tivitetsbudget mer fikapengar 
och det vi tjänar på loppis, men 
det brukar gå ändå, säger Elisa-
beth glatt och besökarna nickar 
instämmande.

Nära hem
– Fördelen är att det ligger här 
där vi bor, säger Sirka. Vi som 
kommer ofta känner ju varan-
dra nu, jag brukar kalla oss för 
seniorklubben.

Det är deltagarna själva som 
hittar på vad man vill göra. 
Handarbetscafé, yatzy och an-
dra spel, lunchträffar, grill och 
fredagsmys är några exempel.

– Pergolan och ”oampen” ner 
från balkongen som Bostads-
bolaget har fixat är värt myck-
et för sommardagarna, säger 
Elisabeth. Det är gott att kun-
na sitta ute och så kan vi spela 
krocket ibland. 

Tunets Mötesplats
– Vi pratar om allt möjligt, 

minnen, politik och religion, 
högt och lågt, säger Ove lund-
qvist, en av de drivande bakom 
Gubb-12:an på tunet.

Gubbarna i Gubb-12:an träf-
fas en gång i veckan och pratar 
och dricker kaffe ihop. 

– Det har varit lite svårt att få 
gubbarna engagerade men när 
vi ordnade ett rent gubbgäng så 
funkade det bättre, säger Gun 
Sternegård på Tunets Mötes-
plats.  

Som mest har de varit 14 
stycken. Några har fallit ifrån 
men det nyrekryteras också. 
Åldrarna varierar, några är en 
bit över 90, men intresset för 
att prata om samhället och vad 
som fungerar bra eller dåligt är 
stort.

– Visst pratar vi om sådant 
som inte fungerar i samhäl-
let, men det är klart att det är 
mycket som blivit bättre också, 
säger gubbarna. 



– INTEGRITET I MITT BO
ENDE ÄR VÄLDIGT VIKTIGT, 
SÄGER  INGRID PERSSON PÅ 
KUNGSHÖGA.
Alla boende i trygghetsboen-
deformen har sina egna priva-
ta lägenheter. Personalen har 
ingen rätt att efterfråga någon 
eller kräva medverkan i något 
sammanhang.
– Vi har möjlighet att träffas 
när vi vill, det är det som är så 
bra här, säger Ingrid Persson, 
som bott på Kungshöga i 3 år.

Saknar nära anhöriga
Gudrun Nilsson instämmer. 
Integriteten är viktig för båda  
två men de har ändå lite olika 
behov.

– Jag har inte så många anhöri-
ga som kan komma hit och inte 
så många gamla vänner i livet 
heller, säger Gudrun. För mig 
är gemenskapen och persona-
len extra viktig.
Gudrun har besök av hem-
tjänsten flera gånger per dag 
men Ingrid klarar sig själv.
– Jag har hjälp med städningen 
annars går det bra.

Viktigt att fika ihop
Båda deltar gärna i olika aktivi-
teter. Hyresgästerna är med och 
beslutar om vad de vill göra. 
Musikprogram, gemensamma 
middagar, bakning av fikabröd 
och utflykter, med mera.
– Vi bakar allt kaffebröd till-

sammans, säger Ingrid. Jag har 
nog aldrig tidigare druckit så 
mycket kaffe som här. 
Fikat är viktigt, att träffas och 
prata en stund.
– Vi har roligt tillsammans och 
vill förstås göra samma saker 
som andra människor. Våra 
värdinnor är påhittiga och upp-
muntrar oss, säger Ingrid.

– Man kanske säger att man 
inte klarar att vara med, men 
jodå, då hittar de en lösning så 
att det går! Alla problem vi får 
försöker de hjälpa oss med, sä-
ger Gudrun.  

KUNGSHÖGA TRYGGHETS
BOENDE STÅR INFÖR STORA 
FÖRÄNDRINGAR DET KOM
MANDE ÅRET. BOSTADSBO
LAGET SKA BYGGA TILL ETT 
NYTT HUS MED 25 LÄGEN
HETER .

Samtidigt som Kungshöga 
trygghetsboende utökas med 
ett nytt hus ska den befintliga 
verksamheten fortgå.

– Vi ska försöka orsaka så lite 
störningar som det går, men 
det är klart att en stor byggar-
betsplats vägg i vägg kommer 
att märkas för hyresgästerna, 
säger Carl-Magnus Miettenen 
på Bostadsbolaget.

Nya lägenheter
Enligt plan ska arbetet kom-

ma igång 2018 och de 25 nya 
lägenheterna vara färdiga för 
inflyttning vintern 2019.

– Vi tycker att det här är en 
väldigt bra boendeform, så det 
är ju roligt att Bostadsbolaget 
bygger vidare. Och fler bostä-
der behövs, det är minst 160 i 
kö till Kungshöga trygghetsbo-
ende nu, säger trygghetsvärden 
Yvonne. Även om det blir lite 
stökigt så blir det bättre sedan.

Världens bästa jobb
Trygghetsvärdarna säger själva 
att de är de boendes verktyg. 

– Vi har ett så kallat trygg-
hetsmöte var fjärde vecka då 
vi går igenom olika frågor som 
de boende har och om vi har 
någon information. Då kan vi 
också besluta om kommande 
aktiviteter.

– Vi har världens bästa jobb, 
säger Liselott. Det är så roligt 
att jobba med människor som 
är tacksamma bara för att vi 
finns! 

Kungshöga  
Trygghetsboende

Ingrid Persson och Gudrun Nilsson har bott på trygghetsboendet Kungshöga 
i 3 år. De uppskattar de gemensamma aktiviteterna och hjälper gärna till med 
det de klarar av, till exempel bakning till fikat.

Trygghetsvärdarna, Catrin, Liselott och Yvonne bjuder på kaffe till trygghetsmötet på Kungshöga trygghetsboende.

TEMA 
Seniorer

”Jag väljer själv när  
jag vill umgås”

Trygghetsboende är precis vad det låter som

Bostadsbolaget köpte Kungshöga-
hemmet 2016 av Mjölby kommun 
för att ombilda till trygghetsboende 
med egna lägenheter för personer 
65 år och uppåt. Sedan våren 2017 
är Karbasen införlivat i trygghetsbo-
endet som en samlad enhet.

Under 2016 och vintern 2017 har 
Bostadsbolaget byggt om bot-
tenplanet på ett av husen till den 
kommunala hemtjänstens kontor 
och personalutrymmen.

345 personer står i kö för att få hyra 
en lägenhet i trygghetsboenden. 
Det är endast tiden i kön (köpoäng) 
som avgör om man får en lägenhet. 
Det görs ingen behovsbedömning.



ÄNGEN TRYGGHETSBOEN
DE LIGGER PÅ LILLA VALL
GATAN I SKÄNNINGE. 
Trygghetsvärdarna Brittmarie, 
Ann-Helene och Carola har 
samma uppfattning om Ängen; 
”Man vill ge mycket och man 
får tillbaka ännu mer!” 
– Ja här delar vi både glädje och 
sorg, säger Ingegerd som bott 
på Ängen i sex år.
Ingegerd har 30 år som koker-
ska i barnomsorgen bakom sig 
och gillar forfarande att jobba 
i köket. Den här dagen vankas 
det nässelsoppa och rabarber-
paj på den gemensamma lun-

chen. Alla i huset som vill är 
välkomna.
– Luncherna brukar vara popu-
lära, säger Brittmarie. Man be-
talar självkostnadspris och man 
får vara med och hjälpa till om 
man kan och vill. Nässlorna har 
vi plockat själva, så de kostar 
inget förstås.
– Det är nyttigt att arbeta. Man 
måste vara igång om man ska 
hålla sig frisk, säger Ingegerd.
På Ängen finns 22 lägenheter. 
Trygghetsvärdarna är organise-
rade inom hemtjänsten och har 
även hemtjänstuppdrag i huset.
 

– DE FLESTA SOM FLYTTAR 
HIT BLIR PIGGARE OCH FRIS
KARE, SÄGER ANNELIE RY
DELL, TRYGGHETSVÄRD PÅ 
BURENSKÖLD I MJÖLBY.
Annelie Rydell som är under-
sköterska till professionen och 
en av tre trygghetsvärdar på 

trygghetsboendet beskriver sin 
arbetsinsats.
– Vi har ett salutogent arbets-
sätt vilket innebär att man utgår 
ifrån varje individs möjligheter 
och ser det friska istället för be-
gränsningar och hinder. Många 
av dem som flyttar in har haft 

egna boenden med mycket in-
satser från hemtjänst. Den so-
ciala gemenskapen här ger dem 
nytt fokus och efter ett tag kla-
rar de sig mycket bättre. Det är 
inte så konstigt, sådana är vi väl 
alla... Ingen mår bra av att vara 
ensam jämt, säger Annelie.

Hagar Olsson 87 trivs på Bu-
rensköld. 
– Det bästa är att det finns 
mycket aktiviteter men att vi 
bestämmer själva vad vi vill 
vara med på. Och så är perso-
nalen helt underbar! De är oer-
hört viktiga för oss. 

Burensköld Trygghetsboende

Ängen Trygghetsboende

Hagar Olsson bor på Burensköld Trygghetsboende i 
Mjölby. Gemenskapen med de andra hyresgästerna 
och den duktiga personalen framhåller hon som de 
viktigaste fördelarna med trygghetsboendet.

Burensköld trygghetsboende i Mjölby öppnades 2011 finns 18 tvåor och 6 ettor.

Ingegerd 83 
har bott på 
Ängen i sex år 
och gillar att 
vara efterfrå-
gad i köket.

Ängen Trygghetsboende i Skänninge startades 2012 och har 22 lägenheter.

TEMA 
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”Vi utgår från det friska och individens möjligheter”

”Det är trevligt att 
vara efterfrågad”



26 augusti visar vi Rosenkammaren:

Premiärvisning

BOSTADSBOLAGET ÄR MED
FINANSIÄR TILL AKTIVITETER 
SOM FÖRENINGSLIVET I MJÖL
BY KOMMUN ARRANGERAR.

Sommarkul i samarbete med 
Pingstkyrkan, se artikel brevid. 
Mantorps IF: Fri entré för hy-
resgästerna den 19 mars.
Mantorps FF: Fri entré till alla 
hemmamatcher 2017 för Bo-
stadsbolagets hyresgäster.
Mjölby Tennisklubb: Deltar 
med aktiviteter på 75-årsdagen.

Mjölby AI fotboll: Sommardag-
kollo för barn i  åk 3 - 5.
Mjölby Golfklubb: Alla hyres-
gäster får prova korthålsbanan 
med instruktör under ”Golf-
veckan” vecka 29. Klubben 
håller med klubbor och bollar, 
aktiviteter på klubbens natur-
stig.
Bostadsbolagets sponsrar 
även Lions, Mjölby ungdoms-
musikkår, Mjölby Hockey och 
Mjölby hembygdsförening. 

Bostadsbolaget sponsrar

Sommarkul igen

Bostadsbolagets riktlinjer för sponsring

HOPP OCH LEK FÖR  BARN 
I BOSTADSBOLAGETS OM
RÅDEN. 
Det har blivit en tradition vid 
det här laget att Bostadsbolaget 
i samarbete med Pingstkyrkan 
ordnar sommaraktiviteter för 
alla barn upp till 12 år som är 
hemma i bostadsområdet un-
der sommaren.

Sommarkul kallas aktiviete-
ten som leds av personal från 
Pingstkyrkan. Det finns hopp-
borg att studsa runt i och det 
anordnas även lekar och lite 
tävlingar.

Sommarkul flyttar mellan Bo-
stasbolagets områden i veckor-
na 27, 28, 32 och 33. Se mer in-
formation på mjolbybostad.se

SNART ÄR ROSENKAMMA
REN PÅ SVARTÅ STRAND 
FÄRDIGT FÖR INFLYTTNING. 
Den 26 augusti klockan 12-14 
öppnas dörrarna för premiär-
visning av Bostadsbolgets nya 
hus på Svartå strand. Då har 
alla intresserade möjlighet att 
se delar av huset. Dessutom 
blir det lite aktiviteter i sam-
band med visningen. Repre-
sentanter från byggföretaget 
Teknikbyggarna och Bostads-
bolaget finns på plats.

Rosenkammaren har tilldra-
git sig stort intresse och det 
var 900 i kö till 56 lägenheter. 
Ett fåtal finns kvar för uthyr-
ning. Bostadsbolaget planerar 
för mer nyproduktion på flera 
ställen i kommunen.
Ett tips är att ta en promenad  
på de nyanlagda gångstråken 
och se övriga byggprojekt som 
pågår på Svartå strand.
Se mer information på  
www.mjolbybostad.se 

På hemsidan www.mjolbybostad.se finns Bostadsbolagets riktilinjer 
för sponsring.
Bostadsbolaget är främst intresserade av samarbeten som stödjer barn och 
ungdomar i Mjölby kommun och grundkravet för sponsring är att aktivite-
terna, organisationerna eller föreningarna har en lokal koppling till Mjölby 
kommun. Läs mer på hemsidan.

Bostadsbolaget anordnar tillsammans med Pingstkyrkan ”Sommarkul” för 
barn upp till 12 år, som bor i Bostadsbolagets områden.

BOSTADSBOLAGET KAN INTE ANSVARA FÖR STUDSMATTOR.

Hopp och lek är kul men man får inte sätta upp studsmattor på 
allmänna ytor inom Bostadsbolagets bostadsområden. Det är en 
ansvars- och säkerhetsfråga som Bostadsbolaget inte kan hantera. 
Det är ok att sätta upp sin studsmatta på egen inhägnad uteplats. 
Då ansvarar man för säkerheten själv.

Var får du      studsa?



Var rädd 
om vårt 
vatten!

Den mest arbetsintensiva perioden på året behövs det extra kraft

Säsongsanställda och sommarjobbare
VARJE ÅR TAR BOSTADSBO
LAGET IN SÄSONGSPER
SONAL FÖR ATT TÄCKA 
UPP FÖR SEMESTRAR 
OCH TA HAND OM ALLA 
GRÖNYTOR. 

– Vi tar in 6 säsongsanställda 
på 6 månader och dessutom så 
tar vi emot två omgångar unga  
sommarjobbare, totalt 19 styck-
en berättar Janne Wistfors.  
Ali Safari är en av de nyrekry-
terade säsongsarbetarna. Han 
har precis slutat en gymnasie-
utbildning som fastighetsskö-
tare och går direkt från skolan 
till jobbet.
– Jag hinner bara ta av mig stu-
dentmössan och sedan på med 
visiret och ut och trimma gräs, 
skrattar Ali.
Han ser fram emot att få sätta 
sig in i arbetet. Som fastighets-
skötare har man en mängd va-

rierande uppdrag. Grönytornas 
skötsel tar förstås mycket tid så 
här års.
Claes Fahlgren har jobbat sä-
song på Bostadsbolaget i två år. 
Han kombinerar det med bu-
tiksjobb på vinterhalvåret.

– Jag tycker är så härligt att få 
jobba utomhus, säger Claes. 
Om några veckor när skolorna 
slutar kommer sommarjobbar-
na. De ska främst jobba med 
att hålla efter ogräs, enklare 
måleri och lättare  underhåll.

– Det är viktigt att ungdomar 
får komma ut jobba och se hur 
det är att starta tidiga morgnar 
och ta ansvar för sina uppgifter, 
säger Janne Wistfors. Det är en 
bra introduktion i vuxenlivet.  

Claes Fahlgren och Ali Safari och Bassim Tobya  som kör gräsklipparen trivs med utomhusarbetet som säsongsan-
ställda fastighetsskötare på Bostadsbolaget. 

MJÖLBY KOMMUN VARNAR 
FÖR VATTENBRIST OM DET 
BLIR EN TORR SOMMAR.

På många håll i sydöstra Sveri-
ge är grundvattennivåerna de 
lägsta på många år. Det inne-
bär att brunnar sinar och stäl-

ler till stora problem för dem 
som drabbas. För att inte sänka 
nivåerna ytterligare uppmanas 
alla att vara sparsamma med 
dricksvattnet. Duscha snabbt, 
diska inte under rinnande vat-
ten, är några tips.

Det är inte tillåtet att fylla egna 
badpooler i Bostadsbolagets 
områden. Dessutom innebär 
stora mängder vatten nära fast-
igheten risk för översvämingar 
och vattenskador.  

Stopp! Aldrig grilla nära hus. Rök blåser 
in till grannarna. De vill inte ha din grill-
doft i sitt vardagsrum. Tänk på att en del 
har andningsproblem och inte tål rök.

Helt rätt! Hitta en ordnad grillplats där du inte stör 
någon. Ska du grilla på uteplatserna i ditt område 
måste du ta hänsyn till grannarna. De ska inte bli 
störda av rök och lukt. Släck grillar och städa efter 
er. Tänk på att samma störningsregler gäller utanför 
huset som inne i lägenheten.

Stopp! Stor brandfara! Det är förbjudet 
att grilla på balkonger eller i uterum! 

Goda grannar grillar rätt!



Bostadsbolaget i Mjölby AB
Box 294
Burensköldsvägen 6
595 23 Mjölby

Telefon växel: 0142-854 50
Felanmälan vardagar 8-10: 0142-854 51
Jourtelefon: 0142-162 80
E-post: info@mjolbybostad.se
www.mjolbybostad.se

Öppettider huvudkontor:
Måndag - torsdag kl 07.30 - 16.30
Fredag kl 07.30 - 16.00
Lunchstängt kl 12.00 - 13.00
fb: www.facebook.com/mjolbybostad

Central felanmälan
0142-854 51

Enkelt! Mejla
Central felanmälan

mjolbybostad.se

Välkommen att fira med oss  
den 17 juni kl 11-15

Vi bjuder på:
Sommarkul med hoppborg 
och café femman 
Pingstkyrkan

Prova på att fiska i Svartån 
Mjölby fiskevårdsförening

Ponnyridning från kl 13.00 
Mjölby ridklubb

Försäljning av lunch 
Hemvärnet

Fiskdamm och sop- 
sorteringslek 
Mjölby kommun

Sagostund och pyssel 
Biblioteket

Cykelkörkort för barn 
Länsförsäkringar i Östergötland 

Information och visning  
av fordon 
Räddningstjänsten

Och mycket, mycket mer...

På vår scen:
Kevin Lehnberg kl 12.00
Jimmy Torsson – trubadur 

Utebio kl 20.00  
Vi visar familjefilmen  
Tsatziki, farsan och  olivkriget

BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY 75 ÅR

På den stora gräsytan vid Prästgårdsliden.

På scen kl 12 

Kevin Lehnberg
Upp och hoppa!


