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VI BEHÖVER DINA ÅSIKTER
Rent och snyggt ska det vara i Bostadsbolagets områden 
– det säger våra hyresgäster i hyresgästenkäten och det 
håller vi med om. Därför ökar vi våra skötselinsatser. Vi är 
också tacksamma för att du som hyresgäst hjälper oss att 
hålla rent. Om alla som kan, tar det skräp de ser och flyttar 
till papperskorgarna, så blir våra områden finare. Då får våra 
fastighetsskötare mer tid att göra insatser för allas trivsel. 

Enkäten är vårt bästa sätt att ta reda på vad hyresgäster-
na tycker om oss som hyresvärd. Förra mätningen var det 
uppvärmning och uppföljning på felanmälan som fick sämst 
betyg. Det tog vi tag i, höjde tempen, trimmade organisa-
tionen och vände trenden till den senaste mätningen. Nu är 
merparten nöjda men det går att bli ännu lite bättre. Detta 
visar att det är jätteviktigt att ni alla är med och svarar på 
enkäten och att vi uppskattar det.

Vi ska också bli bättre på att tala om vilka insatser vi gör 
i våra fastigheter, i både stort och smått. I det här numret 
av På tapeten går vi igenom våra skötselområden och ger 
exempel på vad vi gjort och vad som är på gång. Enkäten 
berättar också att hantverkare och entreprenörer tydligare 
ska visa att de jobbar för Bostadsbolaget. Våra fastighetsskö-

tare ska ha Bostadsbolagets logotyp på kläderna, men 
de övriga måste vi informera om vilka de är, till varje 
berörd fastighet. Det kan vi bli bättre på!

Under hösten utökas organisationen med 
fler fastighetsvärdar och fler hantverkare. 
Vi hoppas att med detta erbjuda en bättre 
service och få en förbättrad kontakt med 
hyresgästerna när de lär känna ”sin” fastig-
hetsvärd. 

Som du ser så är det utifrån svaren i hy-
resgästenkäten vi planerar och genomför 
förändringar, så passa på att göra din röst 
hörd nästa gång. Du har också tillfälle att 
träffa oss på de bo-möten som vi ordnar 
områdesvis en gång om året. Inbjudan 
kommer!

Torbjörn Olsson, VD
Bostadsbolaget i Mjölby AB

VD har  
ordet

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.

Nya medarbetare
i Bostadsbolaget

Utökad organisation
Tre nya fastighetsvärdar

Bostadsbolagets fastighetsvärdar, bakre raden: Harri Kontio och Anders 
Jensdal Skänninge, Tommy Börjesson Mjölby norra, Micke Sternelöw Mjölby 
södra. Främre raden: Yvonne Hellman Mjölby södra, Sara Lidemalm Mjölby 
norra och Bojan Rakose Mantorp.

TOVE ANDERSSON
Receptionist och kundmottagare på Bo-
stadsbolagets huvudkontor på Buren-
sköldsvägen i Mjölby sedan 15 maj. 
– Jag hjälper våra kunder tillrätta, svarar i 
telefon och har hand om in- och utlämning 
av nycklar. Jag har inte erfarenhet av den 
här typen av arbete sedan förut. Innan jag 
började här så jobbade jag som bageriarbe-
tare i Mantorp. Själv bor jag här i Mjölby.
Det är ett roligt arbete med mycket kon-
takt med människor.

ERIK FALKENÄNG
Teknisk chef  inom fastighetsavdelningen 
med ansvar för tekniska installationer och 
energieffektivisering från och med 7 sep-
tember. Erik har tidigare arbetat inom Re-
gion Östergötland som energisamordnare.
– Det blir intressant att få spänna över ett 
lite bredare område än jag gjort tidigare. 
Här får jag utveckla drift, underhållsplaner 
och energistrategier. 
Erik pendlar till Mjölby från Vikingstad.

– Fastighetsvärden har kundan-
svar och samordnar det dagliga 
arbetet i sitt område. Vi vill ska-
pa mer trygghet och smidigare 
kontaktvägar för våra hyresgäs-
ter, säger fastighetschef  Anders 
Loinder. Men det är fortfarande 
lika viktigt att felanmälan går in 
till central felanmälan! Sedan är 

det ändå fastighetsskötarna för 
det egna området som kommer 
och åtgärdar felet.
De nya fastighetsvärdarna 
kommer från den egna organi-
sationen.
– Totalt förstärker vi fastighets-
värdsorganisationen med tre 
personer, säger Anders. 

MED DE NYA TJÄNSTERNA VILL BOSTADSBOLAGET GE 
 HYRESGÄSTERNA NÄRMARE SERVICE



I samverkan med hyresgästerna går det att få så här fina rabatter. På Prästgårdsliden 12 E finns det hyresgäster med gröna fingrar. Bostadsbolaget upplåter 
gärna rabatter om det går att samverka om skötseln.

Bänkar och skärmar har målats på 
Prästgårdsliden 10.

Det stora trädet som stod för nära 
fasaden på Ramstadgatan 2D har 
tagits bort.

Pergolan på Kungshögahemmet har 
slipats och oljats in. Nästan som ny. 

Skadegörelse – helt onödigt arbete 
för fastighetsskötaren att lägga tid 
på.

Hyresgästerna får rabatten att blomma
”VI JOBBAR FÖR ATT HY-
RESGÄSTERNA SKA TRIVAS 
OCH HA DET RENT OCH 
SNYGGT OMKRING SIG”, SÄ-
GER FASTIG HETSSKÖTARNA 
PÅ MJÖLBY NORRA.

– Det finns alltid något att 
göra men tyvärr går det allde-
les för mycket tid åt att plocka 
skräp och fimpar och städa 
sop rum, säger fastighetsvärden 
Sara Lidemalm. Om alla hjälps 
åt med skräpet så får vi fastig-
hetsskötare mer tid till repara-

tioner, planteringar och trivsel-
skapande åtgärder.

En hel del hinns ändå med. 
Till exempel har det målats och 
oljats utemöbler och pergola 
både på Prästgårdsliden och 
Kungshögahemmet. Skym-
mande stora träd har fällts och 
buskar har föryngrats på Tunet. 
Gångvägen vid Prästgårdsliden 
14E har röjts och asfalterats. 
Entréer och bänkar har målats.

– Det är ett ständigt pågående 
arbete att hålla rent och snyggt. 

Bara vi på norra städar till ex-
empel 2600 trappsteg varje 
vecka, säger fastighetsskötaren 
Claes Fahlgren. 

MJÖLBY NORRA

Projekt på gång
Klart:
Beskärning av buskar.
Rensning rabatter.
Pergolan på Kungshögahemmet 
slipad och oljad.
Målning av bänkar och skärmar på 
Prästgårdsliden.

Under arbete: Trädplantering på 
Tunet. Ny papp på taken Präst-
gårdsliden. Utöver det dagliga och 
höst- och vinterförberedelser, planeras 
inför nästa år. Önskemål och idéer 
diskuteras  på vinterns bo-möten.

Mjölby Norra innefattar: 
Prästgårdsliden, Tunet och Kungs-
högahemmet

Nymålat på Tunet.



Fastighetsskötaren Pernilla Rydén visar en av sommarens nygjorda planteringar på Kapellgatan i Mjölby.

Mjölby Södra innefattar:
Lundby, Vintergatan, Centrum, 
Gräsvägen.

Projekt på gång på 
Mjölby södra
Klart:
Planteringar på Kapellgatan.
Nytt trästaket vi Kapellgatans 
förskola.
Målning av bänkar vid lekplat-
ser Skattegårdsgatan.
Målning av cykelskjul på Små-
landsvägen.
Bänkar och plantering på 
Vintergatan.

Under arbete:
Renovering av hiss på Norra 
strandvägen.
Renovering trappor på Fabriks-
gatan 3.
Målning källargångar på Små-
landsvägen 40-42 och Skatte-
gårdsg. 1. Utöver det dagliga och 
höst- och vinterförberedelser, 
planeras inför nästa år. Önskemål 
och idéer diskuteras  på vinterns 
bo-möten.

Målade bänkar på Skattegårdsgatan och cykelskjul på Smålandsvägen.
Överst: Blomsterarrangemang på Kapellgatan.

En av Bostadsbolagets elbilar har utrustats med vattentank för bevattning. 
Den sparar mycket tid för Pernilla Rydén och hennes kollegor.

Uppskattade sommarblommor
VI STÄDAR OCH PLOCKAR 
MEN DET ÄR PLANTERING-
ARNA SOM VI FÅR MEST 
UPPSKATTNING FÖR, SÄGER 
FASTIGHETSSKÖTAREN PER-
NILLA RYDÉN.

Fastighetsskötarna Pernil-
la Rydén, och Elin Granath 
har designat och valt växter 
och Bostadsbolagets snicka-
re Kjell-Åke Forsén har gjort 
snickeriarbetet till den senaste 

planteringen vid infarten till 
bostadsområdet Kapellgatan 
på Lundbyområdet i Mjöby.
– Jag har alltid gillat blommor 
och växter, så det är jätteroligt 
att få smycka ut våra områden 
med planteringar, säger Pernil-
la. Dessutom får vi ofta tack-
samma kommentarer av våra 
hyresgäster. 
Skötsel av grönytor tar av na-
turliga skäl mycket av fastig-
hetsskötarnas tid under som-

maren men det blir också en 
hel del underhållsarbete.
På Smålandsvägen har cykel-
skjulen målats och på Skat-
tegårdsgatan har bänkar och 
skärmar på lekplatserna fått 
ny ljus färg. På Vintergatan har 
nya planteringar tillkommit och 
bänkar har fixats till.
– Det är roligt att göra insatser 
som syns, oftast lägger vi ju en 
massa tid på att städa sorte-
ringsrum och plocka skräp.  

MJÖLBY SÖDRA



I UBBARPSOMRÅDET PÅGÅR 
EN ANSIKTSLYFTNING MED 
MÅLNING AV FASADER.

Under augusti, september får 
tegelfasader och trädetaljer på 
husen i Ubbarp en ordentlig 
uppfräschning. Målning av bal-
kongräcken och andra trädetal-
jer pågår för fullt, stuprör och 
hängrännor byts och resultatet 
blir ljust, rent och snyggt.

Att tvättstugorna är välutrus-
tade och fräscha är viktigt för 
trygghet och trivsel. Bostads-
bolaget inför ett nytt digitalt 

bokningssystem i samband 
med att stugorna rustas upp. 
På Vifolkavägen i Mantorp är 
de nya maskinerna på plats. De 
ger talade instruktioner för att 
minska risken för felanvänd-
ning.

– Jag tycker att det är lätt att 
boka tider på den nya digitala 
tavlan, säger hyresgästen Fred-
rik Natell.

– Det är en hel del på gång i 
Mantorp nu, konstaterar fastig-
hetsvärden Bojan Rakose. 

”RENT OCH SNYGGT” ÄR 
FASTIGHETSSKÖTARNAS PA-
ROLL. I SKÄNNINGE PÅGÅR 
STORA RENOVERINGSPRO-
JEKT PÅ LILLA VALLGATAN 
SOM STÖKAR TILL DET.

– Det är stökigt och bullrigt 
och mycket byggtrafik just nu, 
men hyresgästerna hanterar det 
fantastiskt bra ändå, säger fast-
ighetsvärden Anders Jensdal i 
Skänninge.

För fastighetsskötarna hand-
lar det mycket om grönytorna 
under sommarhalvåret men 

uppfräschning och reparatio-
ner pågår ständigt i bostads-
områdena. Några exempel 
från Skänninge är målning av 
tvättstugehuset och tvättning 
av entréportar på Trojenborg 
och renovering av tvättstugor 
på Lilla Vallgatan.

Den nya lekplatsen på Lilla 
Vallgatan är nu färdig och god-
känd av barnen i området.

– De har kommit hit från 
förskolan och provat grejerna 
också, säger fastighetskötaren 
Pernilla Vidblom. 

Nya lekplatsen med säker utrustning på Lilla Vallgatan i Skänninge. 

Tvättade portar och nymålad tvättstuga på Trojenborg. 

Fredrik Natell gillar tvättstugan med 
talande maskiner på Vifolkavägen 3. 

Nya portar och plåtbeklädnad snart 
klart på Vifolkavägen 19.

Klart:
Tvättstugor på Lilla Vallgatan.
Lekplats vid Lilla Vallgatan.
Tvättstugan på Trojenborg.
Tvättning av portar Trojenborg.

Under arbete:
Fasadrenoveringar på Lilla Vallga-
tan 2 och 4.
Pergolan i Väderstad.
Balkongräcken på Trojenborg.

Klart:
Molok på Olofstorp. 
9 nya garageportar på Ubbarp
Ny tvättstuga Vifolkavägen 19.

Under arbete:
Målning fasader på Ubbarp.
Ny tvättstuga med nya maskiner. 
och bokningssystem på Vifolkav 3.
Målade garage och 6 nya portar 
på Vifolkavägen 19.

Målningsarbetena pågår för fullt på Ubbarp. Här är det balkongräcken som 
får ny färg.

Lekplatsen är klar 
på Lilla Vallgatan

Ubbarp fräschas 
upp med målning

SKÄNNINGE

MANTORP

Projekt på gång i Skänninge och Väderstad

Projekt på gång i Mantorp

Önskemål och idéer på förbättringar 
och trivselåtgärder diskuteras  på 
vinterns bo-möten.

Utöver det dagliga och höst- och vinterförberedelser, planeras inför nästa år. 
Önskemål och idéer diskuteras  på vinterns bo-möten.



HYRESGÄSTEN VÄLJER OM 
OCH NÄR TAPETSERING 
OCH MÅLNING SKA GÖRAS 
HLU, hyresgäststyrt under-
håll är det intervallstyrda inre 
underhåll som varje lägenhet 
berättigas till utifrån ålder och 
normal förslitning. Det handlar 
främst om tapetsering, målning 
och golvbyte.

Att det är hyresgäststyrt bety-
der att man kan välja underhåll 
eller att avstå och då automa-
tiskt få en hyresrabatt.

Beställningslista i oktober 
Tapetsering, målning och golv-
byten i Bostadsbolagets lägen-
heter följer en bestämd tidplan. 
Se faktaruta.

Om det är dags för intervall-
renovering i just din lägenhet, 
får du i oktober en beställ-
ningslista för det kommande 
året. Se det som en meny där 

du har olika valmöjligheter. Be-
ställningen ska lämnas in senast 
den första november.

Tillval
Det går också att välja till extra 
utrustning, till exempel köks-
luckor, tvättmaskin med mera. 

Tillvalen blir en standardhöj-
ning som läggs på hyran och 
Bostadsbolaget står för under-
håll och service. Hyrestillägget  
för tillval följer med lägenheten 
till nästa hyresgäst och går inte 
att välja bort.

Göra själv
Du får måla och tapetsera själv 
men det ska vara fackmanna-
mässigt gjort och med färg-och 
materialval som kan anses nor-
mala och som nästa hyresgäst 
kan acceptera. Annars kan du 
bli återställnings- eller betal-
ningsskyldig när du flyttar ut. 
 

Läs mer i boboken eller på  
mjolbybostad.se

Uthyrning, kö och  byten
DET ÄR TIDEN I KÖ (KÖ-
POÄNG) SOM AVGÖR HUR 
SNABBT DU KAN FÅ EN 
LÄGENHET, DET GÄLLER 
ALLA LÄGENHETER.

– Just nu har vi mer än två års 
kötid för att få lägenhet hos 
Bostadsbolaget och det är över 
4500 personer i vår kö, berättar 
Bostadsbolagets uthyrningschef  
Sarah Andersson.

Köpoäng
Bostadsbolagets lägenheter 
fördelas efter köpoäng, både 
vanliga lägenheter, nyproduk-
tion och trygghetsboende, så 
det är bra att tidigt ställa sig i 
kö. 

– I vår lägenhetskö väljer du 
själv om du vill söka aktivt el-
ler enbart stå med för att samla 
poäng till framtiden. Det enda 
kravet vi har är att du uppda-
terar din sökprofil en gång var 
tolfte månad för att behålla 
dina poäng, säger Sarah. 

Direktbyten
Det blir allt vanligare att hyres-
gäster byter lägenheter direkt 
med varandra.  Det innebär allt-
så att hyresgästen på egen hand 
hittar någon att vill byta lägenhet 
med. 
– När ni kommit överens om 
när i tiden ni vill att flytten ska 
ske. tar ni kontakt med bobuti-
ken så hjälper vi till med upp-
sägning, bokning av besiktning 
och nya hyresavtal, säger Sarah. 
Sådana här direktbyten kan 
göras mellan hyresgäster inom 
Bostadsbolaget men också 
mellan hyresgäster med olika 
hyresvärdar. Den nytillkomna 
hyresgästen måste dock god-
kännas enligt Bostadsbolagets 
hyrespolicy innan ett kontrakt 
skrivs.

Andrahandsuthyrning, hur 
funkar det?
Det är tillåtet att hyra ut sin lä-
genhet under sex månader i taget 

om man följer Bostadsbolagets 
regler om andrahandsuthyrning. 
Kravet är bland annat att man 
ska ha ett giltigt skäl som exem-
pelvis studier eller arbete på an-
nan ort. För att vi ska bevilja en 
andrahandsuthyrning krävs det 
att man ansöker om det via en 
blankett som hittas på hemsidan 
eller i bobutiken. På blanketten 
ska det framgå vem den tilltänk-
ta andrahandshyresgästen är och 
tillsammans med ansökan ska 
även ett upprättat andrahandshy-

resavtal skickas med. 
– Eftersom vi har en handlägg-
ningstid på cirka en månad så 
gäller det att man är ute i tid och 
att alla uppgifter är kompletta. 
Tänk på att det är du som för-
stahandshyresgäst som har fullt 
ansvar för lägenheten, både gäl-
lande hur lägenheten sköts och 
att hyran kommer in i tid, säger 
Sarah. 
Titta på hemsidan mjolbybostad.se 
eller kontakta bobutiken.

Även om det byggs i Mjölby så är kön till Bostadsbolagets lägenheter lång.

– Vi har fått hem den nya tapetkollektionen från Borosan. I bobutiken kan 
du göra dina val och lämna din beställningslista, säger uthyrningschef 
Sarah Andersson.

FAKTA
Tidplan: 

Kök och hall målning och var-
dagsrum sovrum tapetsering/
målning – 12 års intervall                      

Golvbyte (ej våtutrymme)  
linoleum/plastmatta – 24 års 
intervall

På beställningslistan kan du:

> beställa planerat underhåll - 
utan kostnad för dig senast 1 nov

Gör du inget val och väntar med 
underhåll, får du automatiskt en 
hyresrabatt istället.

Du kan tidigarelägga ditt HLU 
mot kontant betalning av mel-
lanskillnad, kontakta fastighets-
värden.

Tillval eller vanligt HLU?:

Behöver din lägenhet fräschas upp?



Pågående nyproduktion

Sju nya, små lägenheter i hög huset vid Järnvägsgatan

Bostadsbolagets fiberutbyggnad går vidare.

”Mycket större utbud med fiber”
BOSTADSBOLAGET ÄR MITT 
UPPE I ETT NÖDVÄNDIGT 
TEKNIKSKIFTE. DET GAMLA 
KABELTV-NÄTET FASAS UT 
OCH BREDBANDSNÄT KOM-
MER ISTÄLLET. 

– Vi ska ha bytt nät i alla våra 
fastigheter till 2019 och börja-
de i Mantorp i vintras, berättar 
fastighetschefen Anders Loin-
der. I Mantorp, Väderstad och 
på Gräsvägen i Mjölby är vi kla-
ra och går nu vidare till resten 
av Mjölby.

För hyresgästerna innebär 
teknikskiftet att man får en fi-
beromvandlare från Utsikt och 
en ny TV-box som kopplas in 
mellan TV:n och bredbands-
uttaget. Man får nu själv välja 
leverantör av nättjänster. Där 
kan ingå TV, telefon och inter-
net efter eget behov.

Basteknik
– Den här tekniken är standard 
i dagens bostäder och Bostads-
bolaget måste förstås hänga 
med i utvecklingen, säger An-
ders Loinder. Vi har full förstå-

else att det kan vara besvärligt 
att behöva skaffa ny utrustning 
och lära sig ny teknik men vi 
gör vårt bästa för att hjälpa 
till. Fördelen är att hyresgästen 
får tillgång till fler leverantörer 
och därmed ett mycket större 
utbud.

Nöjda hyresgäster
Merparten av hyresgästerna 
i Mantorp är nöjda med tek-
nikskiftet och de har fått mycket 
hjälp och stöd från Bostadsbola-
gets och Utsikts personal.

Kostnaden för de nya tjänster-
na är jämförbar med tidigare lös-
ning som ingår i hyran, men nu 
finns också möjligheten till säker 
internetuppkoppling. Priset be-
ror förstås på vilket TV-kanalpa-
ket man väljer och vilken hastig-
het man vill ha på internet.

Tidplan
Upphandling pågår för reste-
rande bostadsbestånd och ar-
betena påbörjas 2018. På Lilla 
Vallgatan i Skänninge ingår 
bredband i pågående renove-
ring som blir klar 2017.

 

Hjördis Eriksson och Ingabritt Ek i Mantorp tycker båda att det är lite besvär-
ligt med ny teknik i början. 
– Kontrollen är så känslig, man kan knappt andas på den, säger Hjördis. Men 
nu börjar jag vänja mig och jag har de kanaler jag vill titta på. 

I höghuset på Järnvägsgatan bygger Bostadsbolaget om tidigare kontorslo-
kaler till sju nya lägenheter. 

ROSENKAMMAREN ÄR KLART 
FÖR INFLYTTNING MEN DET 
ÄR FLER PROJEKT PÅ GÅNG.

– Vi bygger om i markplanet 
på punkthuset på Järnvägsga-
tan 2. Det blir sex 1:or och en 
2:a. Det är ganska små ettor på 
20-22 kvadratmeter men ytor-
na är väl disponerade med en 
öppen planlösning, säger Carl-
Magnus Miettinen.

Inflyttning 1 december
Läget nära pendeln och stor-
leken är idealiskt för studenter 
och första egna boendet. Man 
gör förstås inga prioriteringar i 
kön utan det gäller att ha an-
mält sitt intresse. Inflyttning 1 
december 2017.

Kungshögahemmet
Vid Kungshögahemmet på-
börjas rivning av gamla hem-
tjänstlokalerna i september 
och beräknas pågå till och med 
december. Nybyggnationen är 
under upphandling och plane-
ras starta efter nyår. Det ska 
bli 24 trygghetslägenheter, 2:or 
och 3:or, i tre våningar och nya 
gemensamhetslokaler.

Inflyttning hösten 2019
– Vi kommer att samman-
koppla alla husen så att man 
kan gå inomhus mellan dem, 
säger Carl-Magnus. Nya delen 
i Kungshögahemmet beräknas 
stå klart för inflyttning hösten 
2019.
Läs mer på mjolbybostad.se.  

FAKTA Bredband: Bostadsbolaget ansluter alla lägenheter till bred-
bandsnät fram till hösten 2019 då kabelTV-nätet kopplas 

bort. I grundpaketet ingår 1 Mb internet och det digitala marknätets 
TV-kanaler, övriga kanaler köper man själv av valfri leverantör.

Kostnad: När bredbandet kopplas in höjs hyran höjs med 60 kr. När 
kabelTV-nätet stängs av hösten 2019 sänks hyran med 40 kr. Tjänsteleve-
rantörerna i nätet erbjuder olika paket för TV, internet och telefoni.



LÖRDAGEN DEN 26 AU-
GUSTI PREMIÄRVISADES 
BOSTADSBOLAGETS HUS 
ROSENKAMMAREN. 500 
INTRESSERADE BESÖKARE 
KOM OCH TITTADE .
– De var jättekul att så många 
var intresserade av våra lägen-
heter, säger Bostadsbolagets 
vd Torbjörn Olsson. Det kom 
besökare från flera kommuner 
runt om i länet och visade in-
tresse för att flytta till Mjölby.
Det är stor efterfrågan på Ro-
senkammarens 56 lägenheter, 
men det är många som beslu-
tar sig sent. På mjolbybostad.
se kan man se dagsläget i bo-
stadskön. 
– Det går bra för Mjölby just 
nu, inflyttningen är stor och 
ungdomsarbetslösheten mins-

kar. Vi har flera nya byggpro-
jekt på gång i Mjölby, Skän-
ninge och Mantorp för att 

motsvara efterfrågan på hyres-
lägenheter, säger Torbjörn Ols-
son.  

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
Följ oss gärna på Facebook!

Central felanmälan
0142-854 51

Enkelt! Mejla
Central felanmälan

mjolbybostad.se

Info om

Seniorträffar

500 nyfikna från hela Östergötland kom till Svartå strand i Mjölby för att se 
på lägenheterna i Rosenkammaren.

INFORMATION från

Hyresgästföreningen
Skänningedagen  
den 16/9 kl 13-16 vid Röda 
Stugan, Trojenborg. 

Hyresgästföreningen tillsam-
mans med Bostadsbolaget 
bjuder på aktiviteter för hela 
familjen. Bland annat grill, fika 
och tipspromenad.

Mötesplats Tunet  
Ramstadgatan 4 A. 
Gun tel 072-224 51 03

Mötesplats Prästgårdsliden  
Prästgårdsliden 8 B. 
Elisbeth tel 070-270 99 49

Mötesplats Zenit Fabriksgatan.  
Lotta tel 0142-851 03

Mötesplatserna är öppna för seniorer boende i närom-
rådet vardagar kl 10-12 och 14-16. 
Mötesplatserna finns i Bostadsbolagets lokaler och 
bemannas av personal från Mjölby kommun. 
Aktiviteter genomförs på eget initiativ till självkost-
nadspris. Det kan vara förmiddagsfika, tipspromena-
der, sällskapsspel, utflykter, sång och musik, allt efter 
deltagarnas önskemål.

Ingen föranmälan krävs. Alla är välkomna!

HAR DU STÄDAT RÄTT? 
BEGÄR EN SLUTBESIKTNING 
OM DU ÄR OSÄKER.
Bostadsbolaget besiktigar alla 
lägenheter inför avflyttning. Då 
får man veta om det krävs re-
parationer av skador som inte 
beror på normalt slitage. Man 
får också veta vad som gäller 
för att städningen ska anses 
tillräcklig.
Hyresgästen ansvarar för att lä-
genheten är återställd och stä-
dad. Den nya hyresgästen som 
flyttar in kan klaga på städning-
en och om Bostadsbolagets 
besiktningsman godkänner 
klagomålet blir den avflyttade 
hyresgästen betalningsskyldig 
för anlitande av städbolag. Vill 
man vara säker på att städning-
en är godkänd kan man begära 
en slutbesiktning.  

Viktigt när du flyttar:

Besiktning
Välbesökt invigning av Rosenkammaren i Mjölby

”Jättekul med så stort intresse”

Den 15/9 kl 14-17 börjar #tillsammansprästgårdsliden 
Var med i vår fototävling på 
Instagram, tema Gemenskap

Teckningstävling med tema 
Engagemang: ”Hur vill du att 
ditt Prästgårdsliden ska se ut”

Träffa oss i vår husbil.  
Vi bjuder på fika.
Alla är välkomna! #tillsammansprästgårdsliden


