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Bostadsbolaget i Mjölby
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På Vifolkavägen i Mantorp startar vi nu,  
mycket annat är på gång  sid 4

FRÅN KABEL TILL FIBER 
Teknikskifte på gång  sid 2

HLU OCH TILLVAL   
Dags att välja   sid 3

RÄDDNINGSCHEFEN 
ger råd om brand- 
säkerhet  sid 7

Trivsel- 
tipset

Sid 6



2

TRIVSEL SKAPAR VI TILLSAMMANS!
Det är som vanligt mycket på gång i Bostadsbolaget. Det är 
stor efterfrågan på våra lägenheter och vi effektiviserar och 
utvecklar organisationen för att ta väl hand om våra hyres-
gäster.  Vi startar också våra stora renoveringsprojekt. Först 
ut är Lilla Vallgatan i Skänninge och Vifolkavägen i Mantorp. 
Nu tar vi ordentliga tag och går igenom område för område 
och renoverar med omtanke och långsiktighet både för våra 
hyresgäster och våra hus.  

I de större projekten, som kan påverka hyran, så görs 
generella överenskommelser med Hyresgästföreningen 
och sedan arbetar vi med hyresgästmedgivanden. Då krävs 
mycket personliga kontakter med våra hyresgäster. Det 
tycker vi är trevligt. 

Det kommer naturligtvis att bli störningar för hyresgästerna 
när projektet pågår, det går inte att undvika. Men det hand-
lar om en begränsad tid och man bor i ett finare och bättre 
hus när arbetet är klart. Vi kommer informera mycket när 
renoveringen startar i varje hus och vilka ingrepp som ska 
göras, när och hur och vad det innebär för hyresgästen.

Bostadsbolaget är på väg in i det digitala teknikskiftet – vi 
byter ut det gamla kabel-TV-nätet mot fibernät för data. I en 

modern fastighet ska det finnas tillgång till bred-
bandsnät. Vi har haft bra samtal med hyresgästför-
eningen men vi vill givetvis ha med alla hyresgäster. 
Mer information om vad det praktiskt betyder för 

dig kan du läsa om här intill. 

Snart kommer hösten med färgprakt och 
morgonfrost. Om du upptäcker att det inte 
blir varmt i lägenheten när utetemperaturen 
sjunker, så ska du ringa vår felanmälan. Vid 
snabba, stora temperaturväxlingar hinner 
inte värmesystemen med riktigt, det vet 
alla, men det handlar om en fördröjning 
på några timmar. Vi gör också översyn i alla 
fastigheter och kompletterar med nya ven-
tiler och fler temperaturavläsningspunkter 
för att få full kontroll på värmen. Både 
bättre komfort och sparad energi!

Jag önskar er alla en fin höst. 

Torbjörn Olsson  
VD 
Bostadsbolaget i Mjölby AB

VD har  
ordet

”EN AV DE FÖRSTA FRÅGOR-
NA SOM NYA HYRESGÄS-
TER STÄLLER IDAG, BRUKAR 
VARA; VAD FINNS DET FÖR 
BREDBAND?”
Fastighetschefen på Bostads-
bolaget Anders Loinder för-
klarar varför det gamla ka-
belTV-nätet nu har tjänat ut.

– Det har hänt mycket sedan 
kabelnätet installerades för 
25 år sedan med den teknik 
som efterfrågades då, säger 
Anders. 

Idag används datanät i all 
kommunikation och kraven 
på snabbhet och utrymme 
ökar hela tiden. Datanät för 
telefoni, TV och ständigt in-
ternetuppkopplade datorer  
förväntas finnas tillgängligt 
i en modern lägenhet. Då 
är inte det gamla kabelnätet 
tillräckligt längre. Bostads-
bolaget framtidssäkrar nu 
sitt fastighetsnät med fiber 
och ansluter sig till det öpp-
na stadsnätet från Utsikt som 
har ett 20-tal leverantörer av 
bredbandstjänster att välja på.

Teknikskiftet innebär att ka-
belnätet stängs ner succesivt 
med början i Mantorp och 
Väderstad från april 2017. 
Mjölby och Skänninge startar 
områdesvis från hösten 2017 
– helt klart är det 2019. Infor-
mation till berörda hyresgäs-
ter ska komma ut i god tid. 
Kontaktperson på Bostads-
bolaget är Marcus Nejdel.

– Vi har förhandlat den här 
förändringen med Hyresgäst-
föreningen, som ställer sig 
positiv, säger Anders. Fiber-
nätet är en framtidssäkrad 
lösning och vi kan inte betala 
för att hålla två nät igång.

Hyresgästen betalar redan för 
dagens grundutbud på kabel-
nätet oavsett om man tittar på 
kabelTV eller ej. Den kostna-
den försvinner när kabelnätet 
kopplas ner. Istället får alla en 
grundkostnad för fibernät. 1 
Mbit/s internetuppkoppling 
och tillgång till SVT:s kanaler 
samt TV4, kommer att ingå 
i hyran. Sedan är det upp till 
var och en att beställa sina 
tjänster och mera datakapa-
citet från leverantörerna i 
Utsikts nät. Man kan välja en-
bart internet eller i paket med 
telefoni och TV. Vill man ha 
fler kanaler finns det tillgång 
till olika kanalpaket från flera 
leverantörer.

Praktiskt innebär det för den 
som bara vill ha TV, att man 
med det nya abonnemanget 
får en liten databox att kopp-
la in mellan TV-apparaten 
och datauttaget. Det går att 
få hjälp om man känner sig 
osäker.

– Det vanliga telefonnätet 
påverkas inte. Även om allt 
fler går över till bredbands‑te-
lefoni och mobiler, så får 
det traditionella kopparnätet 
hänga med ett tag till, säger 
Anders. 

Teknikskifte: Fibernät 
in – kabelTV-nät bort 
Nya möjligheter med fiber

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

Kl 08 - 10 vardagar 0142-854 51 eller via mjolbybostad.se

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.
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Vad kan du som hyresgäst förvänta dig:

Flytta in – flytta ut. Vad gäller för dig?
BO-BOKEN HANDLAR OM 
VAD BOSTADSBOLAGET 
SKA GÖRA OCH VAD SOM 
ÄR HYRESGÄSTENS ANSVAR 
I BOENDET.

Bo-boken är en broschyr med 
boenderegler som går ut till 
alla nyinflyttade i Bostadsbo-
lagets lägenheter. 

– Det är inte alltid 
självklart vad som 
ingår i hyresgästens 
åtagande. Att man 
till exempel själv ska 
göra sådant som 
byte av glödlampor 
i ugn och kylskåp, 
rensa golvbrunnen 
i badrummet, säger 
fast ighetschefen 
Anders Loinder.

Fastighetsskötar-
na kan visa första 
gången hur det 
går till att lossa 

lampan eller pilla upp golv-
brunnslocket. 

”När byts tapeterna ut? Får 
jag måla själv?” är vanliga frå-
gor från hyresgäster. I Bo-bok-
en får du svaret: Tidsinter-
vallet för olika ytor varierar 
mellan 12 och 24 år. Man kan 
själv få göra åtgärder  tidigare 
om man står för kostnaden 
och professionellt utförande. 
Väljer man då extrema kulö-
rer eller mönster kan man bli 
skyldig att återställa till nor-
mal standard vid avflyttning.  
Man får också veta att hyres-
gästen som flyttar in kontrol-
lerar själv sin lägenhet, att den 
utflyttade har återställt lägen-
heten enligt besiktningspro-

tokollet. Man har sju dagar på 
sig efter inflyttning att skriftli-
gen påpeka fel och brister.

Bo-boken handlar om mer än 
skötselfrågor och underhåll. 
Här kan man läsa om allt som 
rör boendet i Bostadsbolagets 
lägenheter. Trivselregler och 
information om vilka rättig-
heter och skyldigheter man 
har som hyresgäst i Bostads-
bolaget.

En ny information om vad 
som gäller vid utflyttning  
kommer också inom kort.

Bo‑boken finns också på 
www.mjolbybostad.se 

NÄR TAPETER, GOLV OCH 
MÅLERI FALLER FÖR 
ÅLDERS   STRECKET HAR HY-
RESGÄSTEN MÖJLIGHET 
TILL HLU. BLANKETTEN 
SKICKAS SNART UT TILL DE 
LÄGENHETER SOM KAN 
VÄLJA HLU FÖR 2017.

Har tapeterna eller golvmat-
tan fallit för åldersstrecket? 
Om de ingår i det hyresgäst-
styrda lägenhetsunderhållet, 
så kan du få dem utbytta un-
der 2017. Men då måste du 
fylla i HLU-blanketten som 
skickas ut till berörda lägen-
heter i oktober. Vill du inte 
utnyttja ditt HLU, så behöver 
du inte göra något alls. Då får 
du en liten hyresrabatt istället.

Tillval kallas de åtgärder som 
är standardhöjande och på-
verkar hyran. Man kan till ex-
empel sätta in en tvättmaskin 
eller en diskmaskin, där det är 
möjligt. 

Nytt för i år är att önskemål 
om tillval bör lämnas in se-
nast i november för att komma 
med i bugeten och bli utfört 
under 2017. Blanketten finns 
att hämta hos Bostadsbolaget.

Vi kan säga nej till tillval inför 
större renoveringar.

– Det är klart att om man 
fått ändrade familjeförhållan-
den och vill ha in en tvättma-
skin, så kan vi fixa det, men 
lite större åtgärder måste vi 
ha tid att budgetera, planera 
och utföra, säger distriktschef  
Janne Wistfors. 

Tillvalen presenteras i Bo-
stadsbolagets Bo-butik på 
Burensköldsvägen 6. Där 
finns färgprov, tapetprover, 
och köksluckor att titta på 
och personal som hjälper till 
med information och blan-
ketter. Bo-butiken är beman-
nad vardagar 10-12, 13-15.  
 

Hyresgäststyrt LägenhetsUnderhåll
Nu är det dags att välja HLU och tillval för 2017

I Bostadsbolagets Bo-butik på Burensköldsvägen 6, kan man bland annat titta 
på tapeter och se olika tillval som kan göras till lägenheten. Karin Pettersson 
jobbar främst med uthyrning men kan också hjälpa till med tapetval.
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Bostadsbolaget bygger och renoverar
”Vi bygger och renoverar med omsorg och långsiktighet”

Lilla Vallgatan i Skänninge
I fyra hus på Lilla Vallgatan renoveras 
stammar, balkonger, ventilation och 
badrum samt installeras taggsystem och 
fiber.

Vifolkavägen 3 och Sågvägen 1, 2 i Mantorp
Fasader ska målas, tak tvättas, källare målas, byte av be-
lysning inne och ute, säkerhetsdörrar sätts in, nya förråds-
inredningar, uppfräschning tvättstuga och intrimning av 
värmesystem.

Rosenkammaren, Mjölby
Bygget är i full gång på Svartå strand. 
Gjutning av grunden pågår.

På 
gång!
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Kapellgatan i Mjölby
Husen har målats solgula med vita detaljer.

Hyresgästen Inger Johansson på Lilla Vallgatan i 
Skänninge känner sig lugn inför renoveringen. 
– Det kan väl bli lite jobbigt några dagar när 
avloppen byts ut, men det blir säkert fint när 
det är färdigt, säger Inger.

Nya stödmurar på Vintergatan

Sommarjobb
Varje år anställer Bostadsbolaget 
ungdomar som hjälper till med reno-
veringar och skötsel av grönytor.

Trivsel på Vintergatan
Små åtgärder kan  
göra stor skillnad  
för trivseln.
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Tryggare med tagg
TAGGAD Alla vill väl ha bra ordning i förråd, tvättstugor 
och soprum. Bostadsbolagets personal avsätter varje vecka 
mycket tid på att städa och laga efter slarviga och klåfingriga 
personer. För att få lite bättre kontroll över vilka som har 
tillgång till husens allmänna utrymmen och när de används, 
inför Bostadsbolaget nya lås och kodsystem. 
Den lilla nyckelbrickan – så kallade taggen – innehåller en 
personlig kod som låser upp dit man har tillträde. Till exem-
pel soprum, källare, vindsförråd och tvättstuga. Den kopplas 
till tidsbokningen i tvättstugan, så att man bara kommer in 
på sin bokade tid. 
– Vi slipper problem med nycklar som är ute på vift, säger 
distriktschef  Janne Wistfors. Tappar man sin tag så stänger vi 
av den koden, då kan ingen använda den längre. 

Rensa avloppet 
själv
AVLOPPSTOPP Rinner det undan 
dåligt i dusch eller badkar. Då 
är det dags att rensa golvbrun-
nen. Med en skruvmejsel eller 
vanlig matkvniv kan du pilla 
upp locket till golvbrunnen. 
Ta en plastpåse på handen om 
du tycker att det är lite äckligt. 
Det är hår och tvålrester som 
fastnar. Ta bort och skölj rent. 
Släng håret i soporna.

Snyggt i sorteringsrummet 
KAMERABEVAKNING Det är inte ok att lägga matavfall i tid-
ningsinsamlingen, det förstår nog de flesta. Ändå är det så 
svårt att hålla ordning i sorteringsrummen. På Prästgårds-
liden görs försök med kamerabevakning och låstaggar. Nu 
kan personalen se vilka det är som inte förstår hur man 
sorterar och kontakta dem. Sopsorteringen är en miljöin-
sats som Bostadsbolaget och de flesta hyresgäster vill ska 
fungera bra. Det går om alla hjälps åt.

Hemma i Bostadsbolaget Felanmälan – nya tider 
Kl 08-10 från 1/10
”Ring eller mejla Central felan mälan 
så blir det en arbetsorder”

LÄTT ATT GÖRA RÄTT ÅT-
GÄRD I RÄTT TID MED CEN-
TRAL FELANMÄLAN.
Det handlar alltid om att prio-
ritera. Först åtgärdas akuta fel 
som kan orsaka personskada, 
sedan det som kan innebära 
dyra reparationer på husen, 
såsom vattenskador. Därefter 
kommer fel som väsentligt 
försämrar kvaliteten, såsom 
trasig spis, toa, kyl/frys med 
mera.

Tid Ingen vill förstås vänta 
på sin åtgärd. 

– Vi utlovar att vara på plats 
och inspektera eller åtgärda 
inom max tre dagar. Om fe-
let är akut, åtgärdar vi direkt, 
säger fastighetsskötaren Sara 
Lidemalm.

Ring Central felanmälan  
tel 0142-854 51 vardagar  
kl 08.00 - 10.00. Mejla från 
hemsidan  mjolbybostad.se 

Sara Lidemalm är 
fastighetsskötare 
men tar också emot 
felanmälan kl 08-10 
på Bostadsbolagets 
kontor.  
– Det går förstås att 
prata med oss ute på 
området, men risken 
är att det glöms bort 
om det inte anteck-
nas. Ring eller mejla, 
det är säkrast, då blir 
det en arbetsorder, 
säger Sara.

20 – 21oC
”Värmestyrningen fungerar, nu 
 jobbar vi med finjusteringar”
”LAGOM ÄR BÄST” MEN VAD 
ÄR LAGOM VARMT?
När höstkylan kryper in kom-
mer klagomålen på uppvärm-
ningen. Den utlovade vär-
men 1 meter in och 1 meter 
upp från golv är numera ca 
21 grader. För att säkerställa 
komfortnivån har också fler 
mätpunkter satts upp, ventiler 
bytts ut och flöden justerats.

– Vi vill inte att någon ska 
behöva frysa, men inte heller 
vädra bort dyr värme. Får vi 
in anmälan till Central felan-

mälan direkt så kan vi kont-
rollera och finjustera, säger 
Marcus Nejdel, Bostadsbola-
gets värmeexpert. 

Några tips: Ställ ingen möbel 
direkt framför elementen. 
Låt vädringskanaler vid föns-
ter vara öppna så att det blir 
rätt luftrörelse i lägenheten.  
Kolla att tätningslister i föns-
ter är mjuka och hela. När ute-
temperaturen växlar snabbt 
hänger inte värme systemen 
med – det blir varmt eller kallt 
en kort period. 

Trivsel- 
tipset
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TILL EN DEL LÄGENHETER 
HÖR EN UTPLATS. SKÖT-
SELN ÄR ALLTID HYRESGÄS-
TENS ANSVAR. 
Till många av Bostadsbola-
gets marklägenheter hör en 
egen uteplats. De har genom 
åren fått olika standard allt 
efter hyresgästernas intresse 
och behov. Hör det en ute-
plats till lägenheten så ingår 
ansvaret att hålla den i ord-
ning. Man bestämmer själv 

om den ska vara en prunkan-
de oas eller en ren yta. De 
planteringar, träd, buskar och 
staket som finns när man flyt-
tar in, ska man ta över ansva-
ret för att sköta eller ta bort. 
I området finns tillgång till 
gräsklippare och trädgårds-
redskap – fråga fastighetsskö-
taren vad som gäller.

Tänk på att prata med dina 
grannar innan du gör något 
som påverkar deras trivsel!

Inget brännbart i trapphusen!
”Livsviktigt att det går att utrymma genom trapphuset”
BARNVAGNAR ELLER ANDRA BRÄNN-
BARA SAKER FÅR INTE STÅ I ENTRÉ 
ELLER TRAPPHUS. SÅDAN BEKVÄMLIG-
HET KAN INNEBÄRA LIVSFARA OM DET 
BRINNER.
Det är klart att det är bekvämt att parke-
ra sulkyn innanför entrédörren och slip-
pa släpa ner den i cykelrummet eller upp 
i lägenheten. 

– En liten sulky med skumgummidyna 
och lite plast rökfyller lätt ett trapphus, 
säger räddningschefen Johan Forsgren 
på Räddningstjänsten i Mjölby. Sedan är 
det också viktigt att vi och evakuerande 
hyresgäster kommer fram förstås.

Den största faran är ändå rökutveckling-
en, även vid små bränder.

– Är ett trapphus rökfyllt så försvårar det 
vår insats mycket. Vi måste utgå ifrån att 
någon person är fast där i trappan, inte 
bara i lägenheten och måste göra dubbla 
insatser, säger Johan. 

Så det är inte för att göra livet svårt för 
hyresgästerna som de här reglerna finns. 
Rullatorer går oftast att skjuta undan och 
har inte så mycket brännbart, så de kan 
få stå om de inte är i vägen. Men det gäl-
ler förstås bara om det inte finns hiss.

Spisbränder med brinnande fett är den 
vanligaste brandorsaken hos Bostadsbo-
laget. 

– Det är allvarligt och har det brunnit 
upp i fläkten så ska man kontakta Rädd-

ningstjänsten och få kanalerna under-
sökta, även om man lyckats lägga locket 
på och släcka själv, säger Johan. Det kan 
brinna i ventilationskanalen utan att det 
syns i lägenheten, då är det farligt! 

Dessutom måste förstås Bostadsbola-
get få veta att det hänt. Ring felanmälan, 
så att det blir åtgärdat.

Brandvarnare finns en till varje lägenhet 

men hyresgästen måste själv kolla att den 
fungerar. Kontakta felanmälan om den 
gamla slutat fungera, så kommer fastig-
hetsskötaren med en ny brandvarnare.

– Tänk på att parkera bilar rätt och att 
inte fylla loftgångar med möbler och 
skräp, det kan gälla livet när vi ska fram, 
säger räddningschefen Johan Forsgren. 
 

Härligt med en egen uteplats

Prunkande uppvuxna 
uteplatser i Mjölby och nyan-
lagda i Skänninge. De kan se 
olika ut men skötseln åligger 
alltid hyresgästen.

Johan Forsgren är räddningschef i Mjölby kommun. I Räddningstjänstens uppdrag ingår att se till att 
fastighetsägare har ett gott brandskydd. – Det viktigaste är att våra vägar och uppställningsplatser är 
fria från bilar och att det inte ligger brännbara saker i trapphus och loftgångar, säger Johan.
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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

Ring Central felanmälan
Vardagar kl 08.00 -10.00

Tel 0142-854 51

Mejla Central felanmälan
Fyll i och skicka på hemsidan  

www.mjolbybostad.se

Nytt i Bo-butiken
Nya öppettider

Egna hantverkare
Snickare och rörmokare

BO-BUTIKEN PÅ BUREN-
SKÖLDSVÄGEN 6 I MJÖLBY 
ÄR BOSTADSBOLAGETS IN-
FORMATIONSCENTER.
Sarah Andersson och Ka-
rin Pettersson ansvarar för 
uthyrningfrågor men också 
för information på hemsida 
och Facebook. De kan även 
hjälpa hyresgäster med frågor 
om tillval. 
Nya öppettider. Bo-butiken 
är från augusti bemannad 
och har telefontid vardagar 
10 -12 och 13 -15. 

Bostadsbolaget planerar att 
bygga om receptionen vecka 
37-38. Marknadschef  Char-
lotta Elliot konstaterar att 
det snart är 20 år sedan huset 
byggdes och att det finns ett 
behov av att göra arbetsplat-
sen mer ändamålsenlig för 
både personal och besökare.

– Det innebär att det kan 
vara lite stökigt just då. Men 
självklart tar vi hand om våra 
hyresgäster ändå, säger Char-
lotta. 

– REPARATIONER OCH 
MINDRE RENOVERINGAR 
ÄR BRA ATT KLARA MED 
EGEN PERSONAL, SÄGER 
MARCUS NEJDEL.
Bostadsbolaget har egna 
hantverkare för att enklare 
och snabbare kunna åtgär-
da de fel som är vanligast 
förekommande i fastighets-
beståndet. En snickare och 
en rörmokare är engagerade 
med dessa uppdrag.

– De kan till exempel byta 

tvättställ och toa, bygga sta-
ket, laga allmänna uteplatser 
och mycket annat, säger Mar-
cus Nejdel. Våra hantverkare 
rycker in när det är för om-
fattande för våra fastighets-
skötare. Nästa steg är att ta in 
entreprenörsfirmor.

Tänk på att alla ska kunna 
visa id-kort när de kommer.
– Det är din rättighet som hy-
resgäst att få se att den som 
vill komma in i din lägenhet 
är behörig och rätt person.

Sommarjobb till 23 
mjölbyungdomar
”Det är skönt att få jobba utom-
hus, särskilt en så här fin sommar!”
VARJE SOMMAR TAR BO-
STADSBOLAGET IN SOM-
MARJOBBARE FÖR HÅLLA 
EFTER GRÖNYTORNA.
Det är ett eftertraktat som-
marjobb bland mjölbyungdo-
marna och många vill komma 
tillbaka. I år har 23 ungdomar 
fått jobba tre till fyra veckor 
med grönytor och enklare re-
parationer i utemiljön.

Säsongsjobbare anställs i 
samarbete med kommunens 
arbetsmarknadsenhet och 
Arbetsförmedlingen.  Jimmy 
Hallin som är en av de sä-
songsanställda uppskattar 
jobbet.

– Jag trivs jättebra, jag gillar 
att jobba utomhus och det 
är bra arbetskompisar, säger 
Jimmy. Sommartorkan gjorde 
att vi knappt har behövt klip-
pa gräs förrän i mitten av au-
gusti, men det finns ju mycket 
annat att göra.

Bostadsbolagets fasta perso-
nal räcker inte till när växtsä-
songen är i full gång. 

– Det är enligt plan, vi har 
en basbemanning av fastig-
hetsskötare som tar hand om 
grundskötseln. Gräs och snö 
kräver förstås lite extrainsat-
ser, säger vd Torbjörn Ols-
son. 

Jimmy Hallin är säsongsanställd fastighetsskötare och trivs bra med att 
sköta grönytor och städa i Bostadsbolagets områden. ”Det har blivit mindre 
gräsklippning i sommar eftersom det varit torrt, nu är det lövblåsen som 
gäller istället. Att vara fastighetsskötare är ett roligt och omväxlande jobb, 
jag fortsätter gärna.”

Ny tid 
från 1:a 
oktober


