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Tidning för 
Bostadsbolagets 
hyresgäster

Bostadsbolaget har inlett ett sam-
arbete med Länsförsäkringar Öst-
göta, som erbjuder hyresgästerna ett 
förmånligt pris på en trygg och bra 
hemförsäkring.

Vi har alla någon gång säkert tänkt 
tanken ”det händer aldrig mig” 
och förhoppningsvis är det så, det 
händer aldrig, vi råkar inte ut för 
en skada. Men faktum är att skador 
och olyckor händer. Storbranden på 
Prästgårdsliden i Mjölby förra året är 
ett tragiskt exempel på det. Några av 
dem som drabbades saknade hemför-
säkring och de fick det därför extra 
tufft.

Det finns undersökningar som visar 
att mellan 10 och 20 procent av hus-
hållen i Sverige saknar hemförsäkring. 
Om olyckan skulle vara framme och 
det värst trots allt inträffar, står de 
som inte har hemförsäkring helt utan 
ekonomisk hjälp.

Genom Bostadsbolagets samar-
bete med Länsförsäkringar Östgöta 
erbjuds en bra hemförsäkring till ett 
förmånligt pris. Även om du redan 

Försäkra dig om en trygg bostad
har en hemförsäkring, kan du enkelt 
byta till detta erbjudande.

Täcker det mesta
Hemförsäkringen hos Länsförsäk-
ringar Östgöta ger ett ekonomiskt 
skydd för det mesta som kan 
inträffa. Dessutom hanteras skadan 
av lokala skadereglerare.

Egendomsskyddet i hemförsäk-
ringen ger ersättning om något 
skulle hända dina ägodelar. 
Försäkringen innehåller 
även ett ansvarsskydd om 
någon skulle kräva dig på 
skadestånd i samband 
med exempelvis brand 
eller vattenskada. 
Rättsskyddet ger 
ekonomisk hjälp om 
du behöver anlita 
advokat. Försäkring-
ens överfallsskydd ger också 
ersättning vid misshandel.

Och om något skulle hända dig eller 
dina ägodelar när du är på resa, får 
du ersättning genom reseskyddet i 
hemförsäkringen.

Teckna 
försäkringen via 
svarskortet i foldern som 
följer med På Tapeten eller ring Läns-
försäkringar Östgötas Kundtjänst på 
0142-29 06 99.

Du kan även läsa mer om erbjudan-
det och teckna direkt på: 
lansforsakringar.se/ostgota/
bostadsbolagetmjolby

Brandsäkerhet
Vi vill gärna påminna om att cyklar, barnvagnar, rollatorer etc inte får 
placeras i trapphusen. Det är en viktig utrymningsväg och skulle det ex-
empelvis uppstå en brand, kan saker i trapphusen hindra såväl utrymning 
som brandkårens arbete.



Under sommaren 2013 sponsrar Bostadsbolaget bland 
annat följande: 

•  Sommarkul på Prästgårdsliden, Östra Lundby och 
Tunet veckorna 29, 30, 32 och 33. Där får barnen 
möjligheter till roliga aktiviteter under sommaren.

•  Sportis Camp – kul sportupplevelser för mellanstadie-
barn.

•  Öppet Hus och prova-på-aktivitet på Mjölby Golf-
klubb. Både vuxna och barn får vid två tillfällen 
chansen att prova på att spela golf. Den 30 juni är det 
öppet Hus för vuxna och den 10 juli för ungdomar.

•  Mjölby AI:s sommarläger veckorna 26 & 27.

•  Musik i Gästisparken. Den mycket uppskattade kon-
sertserien fortsätter flera onsdagskvällar under somma-
ren klockan 18.30.

Flera hyresgäster har hört av sig om möjligheten att få längre tid på sig att anmäla 
sig till tävlingen. Nu har ni till den 31 augusti på er att anmäla er.

Vi söker dig som vill vara med och tävla mot andra hyresgäster. Tävlingen går ut på 
att sänka sin elförbrukning. Ni som vill vara med måste ha ett eget elabonnemang 
och vara villiga att ställa upp på ett litet reportage.  Tävlingen kommer att löpa un-
der flera månader och vinnaren presenteras om cirka ett år. Fina ”energipriser” lig-
ger i potten, som exempelvis energisnåla hushållsapparater. Vi kommer att välja ut 
fyra lägenheter på utvalda områden. Vill ni vara med? Bifoga en kopia på er senaste 
elfaktura, skriv en rad om varför ni vill vara med och skicka in till:

Bostadsbolaget, Box 294, 595 23 Mjölby. Märk kuvertet ”Energitävling”. 
Sista anmälningsdag är den 31 augusti.

Juryn består av Marcus Nejdel, Charlotta Elliot och Mats Spång.

Tävlingstiden förlängd!

SommarjobbareSommarsponsring
Under sommaren har Bostadsbolagets medarbe-
tare – precis som de flesta andra – semester. Det är 
viktigt att servicen till hyresgästerna är god, även 
under personalens semesterperioder. Därför anstäl-
ler vi varje år ett antal sommarjobbare.

I år anställer vi ett 20-tal ungdomar som städare 
och fastighetsskötare. Många av dem har arbetat 
här tidigare men andra är helt nya. De får i god tid 
lära sig vilka regler som gäller, arbetstider etc. Det 
kommer alltid att finnas ordinarie medarbetare 
tillgänglig för att lösa exempelvis reparationer.



Många förbättringar och mycket 
underhåll under det senaste året
Som de allra flesta av våra hyresgäster känner till, genomför Bostads-
bolaget ständigt förbättrings och underhållsåtgärder. På de följande 
sidorna presenterar vi ett collage med några av de åtgärder som har 
genomförts under det senaste året.

På Prästgårdsliden har vi i samarbete 
med hyresgästerna bland annat skapat 
en ny rabatt (till vänster).

Ny dränering (ovan) är viktig för att 
husen ska må bra.

På Vintergatan 2 har hyresgästerna fått 
nya, fräscha tvättstugor med moderna, 
energieffektiva maskiner (till höger).



På Tunet i Mjölby har det gjorts 
en rad större och mindre förbätt-
ringar. Några av dem visas här.

”Bakom kulisserna” sker också en rad 
förbättringar, bland annat när det gäl-
ler energi, värme och ventilation. Här ser 
vi några av åtgärderna på Stora Torget i 
Mjölby.

Den 
nya 
pergo-
lan på 
Dacke-
gatan.



Centrumhuset i Mantorp har 
genomgått stora förändringar 
och är nu ett modernt och mycket 
uppskattat boende.

Barnen får också sitt. Här är 
en av många förbättrade och 
förnyade lekplatser. Denna 
hittar vi i Mantorp.



Även i Skänninge har det skett mycket. Trygg-
hetsboendet Ängen på Lilla Vallgatan invigdes 
förra året och de fräscha, nyrenoverade lägen-
heterna är mycket uppskattade av hyresgäs-
terna.

Flera områden i Skänninge har fått Molok-
system för avfallshanteringen. Det blir renare 
och säkrare samtidigt som arbetsmiljön för 
sophämtarna förbättras.



Sedan förra numret av På Tapeten har 
det hänt en del på personalfronten. 
Lars-Gunnar Pettersson, mångårig 
fastighetsskötare på Lilla Vallen har 
slutat. Han ersätts av Anders Jensdal, 
som byter område. Anders har tidi-
gare arbetat på Prästgårdsliden.

Ytterligare två medarbetare – Hanna 
Bengtsson och Henrik Bergström – 
har börjat på Bostadsbolaget.

Hanna Bengtsson berättar om sin 
roll:

– Jag började den 1 april som säljare. 
Det arbetet innebär att jag ska hyra 
ut lägenheter men jag ska också upp-
datera hemsidan och skapa en moder-
nare och mer lättillgänglig layout på 
vårt uthyrningssystem på Internet.

Hanna, som bor i Mantorp, känner 
till Bostadsbolaget sedan tidigare 
eftersom hon har arbetat här som 
vikarie. Hon kommer närmast från 
Universitetet i Linköping, där hon 
har studerat tre år för att få en kandi-
datexamen i industriell ekonomi.

– Jag ska snart lägga fram mitt 
examensarbete ”Kommunala bostads-

Personalnytt 
på Bostadsbolaget

bolag i sociala medier”, så den senaste 
tiden har varit tuff med både arbete 
här och med exjobbet. 

– Bostadsbolaget är ett trevligt företag 
att arbeta på. Kollegorna är jättetrev-
liga och alla ställer alltid upp om man 
vill fråga.

Henrik Bergström, som bor i Slo-

marp, arbetar med ventilation och 
energi:

– Jag kommer närmast från Sodexo, 
där jag var arbetsledare för fastighets-
skötarna. Nu arbetar jag med energi 
– framför allt ventilation. Målet är 
att kvalitén på ventilationen ska vara 
minst lika bra som tidigare men dra 
mindre energi. Det gör vi genom att 
dels optimera den befintliga utrust-
ningen och dels använda ny teknik. 

– Jag har arbetat här sedan mitten av 
mars och jag trivs utmärkt. Pretsige-
löshet och gemenskap kännetecknar 
hela organisationen och alla är duk-
tiga på sina jobb.

Hanna Bengtsson 
och Henrik Bergström.

Nyinvigning
Den 17 augusti klockan 13-15 är det Öppet Hus i Prästgårdsliden 14 C. 
Då är renoveringen klar och alla hälsas välkomna att besöka det nyrenove-
rade huset. Inflyttning sker den 1 september. Uthyrningen av lägenheter 
har börjat och flera lägenheter har full tillgänglighet.



Boservicekontor 9.20-10.00
Adress    Telefon
Tunet, Högliden 9G  103 16
Lundby, Smålandsv. 40  164 89
Prästgårdsl., Prästgårdsliden 8A  127 70
Ö. Stadsdelen, Järnvägsg. 2 103 08
Vallen, Lilla Vallgatan 10A 415 12
Trojenborg, Trojenborgsst. 2A 421 91
Mantorp, Vetav. 2  210 00

Boende mån-fre 8.00-9.00
Peter Gustavsson  854 69
Jan Wistfors  854 57

Teknik mån-fre 8.00-9.00
Mats Spång  854 56
Marcus Nejdel  854 67
Henrik Bergström 854 65

Jour utanför kontorstid: 162 80

Sommaren är här!
För två månader sedan var det minusgrader och snö. 
Nu befinner vi oss mitt i försommarens prakt med 
skir grönska, syréner och en mängd andra blommor. 
Framför oss har vi hela den långa och förhoppningsvis 
sköna sommaren!

Under sommaren uppdaterar vi all personals ID-kort, 
och även våra entreprenörer ska kunna visa upp sådana 
när de utför arbeten i lägenheterna. Det är ett sätt att 
öka tryggheten för dig som hyresgäst. Är du fundersam 
över att släppa in någon som utger sig vara där på upp-
drag av oss, kan du alltid ringa vårt kontor och fråga. 

I detta nummer kan du bland annat läsa om att arbete 
pågår med uppdatering av hemsidan och marknads-
stödet, om förmånliga hemförsäkringar samt en del av 
vad vi har gjort det senaste året. Till sist – glöm inte 
energispartävlingen!

Glad sommar!

Charlotta Elliot

Bostadsbolaget
Burensköldsvägen 6
Box 294
595 23 Mjölby
Telefon: 0142-854 50

Kontorets öppettider:
Mån-tor 07.30-16.30
Fre  07.30-16.00
Lunch   12.00-13.00
Vecka 28-30 stänger kontoret 
klockan 16.00 varje dag.

Visst är det både gott och trevligt att grilla. Tänk bara på 
att röken kan störa grannarna och att en glödande kolgrill 
kan innebära brandfara. Använd därför enbart elgrillar på 
balkongerna. Ska ni använda en kolgrill bör ni se till att 
den står minst 6 meter från fastigheten.

Skydda också barnen. En badpool uppskattas av de flesta 
barn men ni vet väl att det finns skyddskrav? Om en pool 
har ett vattendjup på mer än 20 cm, ska den antingen ha 
ett minst 90 cm högt staket eller täckas så att barn inte kan 
trampa igenom.

Sommartips


