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Tidning för 
Bostadsbolagets 
hyresgäster

Under sportlovet engagerade Bostads-
bolaget ett antal skollediga ungdomar 
för att hjälpa till att informera om 
källsorteringen i återvinningsstatio-
nerna.

På Tapeten besökte en av dessa på 
Lundby-området och fick ett samtal 
med Andreas Johansson, Gabriel Col-
lin och Philip Sjölund:

– Det är ett kul jobb och det är bra 
att tjäna lite pengar. Vi har fått lära 
oss en hel del om källsortering och 
nu får vi chansen att informera de 
boende. Det är trevligt att vi har fått 
en hel del positiva kommentarer och 
det är bra att vi kan hjälpa till så att 
avfallet blir sorterat på rätt sätt. Vi 
har flera gånger fått frågan: ”Var jag 

Sportlov i återvinningsstationen

Från vänster: Gabriel Collin, Philip Sjölund och Andreas Johansson.

jag göra av detta?”. Då har vi kunnat 
svara på det. Vi jobbar fyra timmar 
per dag och de som besöker oss får 

inte bara råd och tips. Vi bjuder 
också på kaffe och godis – och det är 
alltid uppskattat.

Det pågår ett omfattande projekt med fönsterbyten 
inom Bostadsbolaget. Förra året byttes hundratals fönster 
på Högliden 3, 5 och 7 samt Vintergatan 2. I år byter vi 
på Smedjegatan 2 och 4, Högliden 9 och Lilla Vallgatan 
8. Totalt byttes förra året fönster för omkring 5 miljoner 
kr och den takten kommer att hållas detta och ytterligare 
tre år framåt.

– Vi måste byta fönster av flera skäl berättar förvaltnings-
chef Mats Spång. De är i många fall så gamla att det inte 
är lönsamt att fortsätta att laga och måla dem. Dessutom 
får hyresgästerna bättre och mer praktiska fönster sam-
tidigt som de är betydligt mer energieffektiva. Hittills 
har vi, i enlighet med LOU, anlitat företaget Glasomera, 
som gjorde ett jättebra jobb förra året.

Ny huvudentreprenör
Bostadsbolaget har gjort en upphandling av byggnads-
tjänster i enlighet med lagen om offentlig upphandling 
(LOU).

Mats Spång, förvaltningschef, förklarar:

– Detta görs med jämna mellanrum. Enligt lagen ska 
upphandlingen göras för två år men avtalet kan förlängas 
i ett plus ett år. Nu har vi haft Peab i fyra år – och det 
har fungerat bra. Vid den nya upphandlingen föll valet 
på Håkan Ström Byggnads AB. Bytet 
av entreprenör kommer inte att påverka 
våra hyresgäster utan arbetet kommer att 
fortskrida som tidigare.

Fönsterbyten fortsätter



Nu är resultaten av den senaste kun-
denkäten klara. Drygt hälften av de 
boende svarade på enkäten och den 
är ett bra verktyg för Bostadsbolagets 
förändringsarbete.

Av de boende är 94 procent nöjda, 
vilket är en liten minskning för förra 
undersökningens 97 procent. Ge-
nerellt kan man säga att fastighets-

skötarna fick mycket höga betyg och 
att tryggheten är en viktig fråga för 
många. De områden som fick flest 
negativa synpunkter var ordningen i 
återvinningsstationer och tvättstugor 
samt bristen på parkeringsplatser.

Jan Wistfors och Peter Gustavsson är 
boendeansvariga på Bostadsbolaget 
och de framhåller hur viktig kunden-
käten är för deras fortsatta arbete:

– Vi tar till oss alla synpunkter och 
jobbar aktivt för att hitta lösningar på 

Kundenkäten leder till åtgärder
de problem som hyresgästerna påtalar. 
Ett sätt är de boendemöten som vi 
arrangerar i samarbete med Hyresgäst-
föreningen i alla större bostadsområ-
den. Där kan vi diskutera generella 
frågor. Ibland är det tämligen enkelt 
att hitta lösningen på ett problem. På 
ett bostadsmöte för en tid sedan fram-
höll flera att det var för mycket trafik 
inne på gården. Vi kommer att lösa 

trafikproblemen med bommar enligt 
de boendes önskemål.

Trygghet
En återkommande synpunkt är trygg-
heten i området. Det fanns en ruta 
i enkäten där man kunde fylla i sina 
åsikter fritt och ibland kom det svar 
som ”Jag känner mig otrygg”.

– Det är svårt för oss att få klarhet 
i vad den otryggheten består i och 
därför är det viktigt att så många som 
möjligt kommer på våra möten och 

mer konkret talar om vad som borde 
göras för att öka tryggheten. Ett om-
råde som vi vet att många inte är helt 
nöjda med är utomhusbelysningen. 
Det pågår ett tvåårsprojekt, där alla 
kvicksilverlampor på lyktstolparna 
ska bytas ut modern ledbeslysning. 
Det kommer att bli ett lyft. Vi ser 
gärna att grannsamverkan mot brott 
och skadegörelse ökar. Tillsammans 
kan vi göra mycket. Ni vet väl att ni 
kan ringa Securitas störningsjour på 
kvällar och helger om något som inte 
kan vänta till nästa vardag inträffar? 
Telefonnumret är 162 80.

– När det gäller oordning i åter-
vinningsstationer och tvättstugor, 
försöker vi att göra vårt bästa men i 
slutänden är det hyresgästernas ansvar 
att se till att de lämnar dessa utrym-
men i rätt ordning.

– Parkeringplatser är ett problem. 
Många av våra hus är byggda på 
1950- och 1960-talen, då de boende 
hade betydligt färre bilar än idag. 
Dock är vi ganska lyckligt lottade i vår 
kommun, eftersom vi kan parkera på 
gatan kostnadsfritt.

– Till sist vill vi tacka alla som svarade 
på enkäten och rikta en uppmaning 
till våra läsare att ta kontakt med oss 
– telefonnummer finns på baksidan – 
med synpunkter. Det är också bra om 
ni tar er tid att besöka våra boende-
möten när de arrangeras i ert område.

Jan Wistfors (till vänster) och Peter Gustavsson.



Till alla Bostadsbolagets hyresgäster!

Familjeresa till Liseberg
Lördagen den 17 maj 2014

Avgång från Mjölby, kl. 08.00
Avgång från Mantorp, kl. 08.00
Avgång från Skänninge, ca kl. 08.15
Ankomst Göteborg, ca kl. 11.00
Hemresa från Göteborg, kl. 20.00

Ta gärna med matsäck. Vi stannar för en 
kort paus på vägen.

Pris för resa och entré till Liseberg
Vuxen: 200 kr
Barn från 110 cm till 15 år: 150 kr
Barn under 110 cm: Fri entré
Åkband köper man själv. 
Mer info på www.liseberg.se

På Bostadsbolgets kontor finns Hyres-
gästföreningen och tar emot anmälningar 
samt betalning för resa och entré på 
följande tider:

Fredagen den 25 april kl. 14.00-18.00
Tisdagen den 29 april kl. 14.00-18.00

OBS! Endast kontanter – anmälan sker en-
dast på angivna tider. 
Resan gäller enbart för Bostadsbolagets 
hyresgäster. Max 6 platser/anmälan.
Begränsad plats för liggvagnar. Ta med egna 
bilbarnstolar.
Är man inte myndig ska målsman följa med 
på resan.

Välkomna till en trevlig lördag på Liseberg!
Arrangemanget är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen och Bostadsbolaget.

Vid frågor, ring eller e-posta Johanna Edenblad på Hyresgästföreningen på:
0141-22 85 74 eller johanna.edenblad@hyresgastforeningen.se



Vad händer på energifronten?

I vintras isolerade vi vindarna på 
Kapellgatan  2B-E, Kapellgatan 4A-D 
i Mjölby och Lilla Vallgatan 7 i Skän-
ninge. Det gör så att värmen inte 
försvinner ut genom taket utan tas 
tillvara bättre i husen.

Fler uppkopplade undercentraler
Västra Lundby, Norra Strandvägen 
1-3, Vifolkavägen 19 och Lagmans-
gatan 36 har fått sina undercentraler 
uppkopplade till Bostadsbolagets 
övervakningsdator. På så vis kan vi 

både upptäcka felaktigheter och styra 
centralerna mer exakt. Tider på venti-
lationsaggregat kan styras bättre.

Värmeinjusteringen på Västra 
Lundby har påbörjats igen efter 
vinteruppehållet. Samtidigt byts även 
radiatorventiler och termostater på 
radiatorerna (elementen). Flera av de 
gamla har börjat läcka och orsakar 
vattenskador.

Vårdcentralen i Skänninge ska få 
en ny undercentral och värmen ska 
injusteras. Även på Vintergatan 21-25 
ska en ny undercentral byggas. De 
gamla är ineffektiva och drar mycket 
energi.

Alla kan hjälpa till!
Har du som hyresgäst något bra ener-
gitips? Hör av dig till oss och berätta.

Generellt har Bostadsbolaget ett förbud mot att montera paraboler. 
Parabolmonteringen innebär risk för annans säkerhet om parabolen pla-
ceras utanför exempelvis balkongen. Vid eventuellt brott i infästningen, 
riskerar parabolen att orsaka svåra personskador men också skador på 
fastigheten.

Vill du ändå ha en parabol, ska du begära tillstånd från boendeansvarig. 
Den monteras då innanför lägenhetens gräns – med andra ord innanför 
balkongräcket. På så sätt hamnar den på balkongen om den skulle lossna.

Vi vill även passa på att informera om att eventuella skador som upp-
står på fastigheten – exempelvis hål i räcken eller vägg – kommer att 
debiteras. Tänk också på att TV-utbudet kan kompletteras via Tele2 och 
Sappa.

– Hör gärna av er till oss om ni är tveksamma, säger boendeansvariga 
Jan Wistfors och Peter Gustavsson.

Tänk på detta – paraboler



För att öka tryggheten i Mjölby, Skänninge och Mantorp är repre-
sentanter för den frivilliga organisationen Nattvandrarna ute och 
går vissa nätter och vid olika stora arrangemang.

Bostadsbolaget tycker att tryggheten för hyresgästerna är av största 
vikt och att Nattvandrarna bidrar till att öka tryggheten. Därför 
lämnades ett bidrag till Nattvandrarna på 10 kr per svar i kunden-
käten. Sammanlagt blev det 11 980 kr.

Eva Dahlqvist är glad och tacksam för tillskottet:

– Ja, det betyder mycket för oss. Vi bygger vår verksamhet på 
frivillighet och pengarna från Bostadsbolaget kommer att göra 
stor nytta. Det är inte så lätt att få människor att frivilligt ställa 
upp, så jag vill gärna passa på att uppmana läsarna av På Tapeten 
att ta kontakt med oss. Uppgifter om vart ni ska vända er finns på 
Mjölby kommuns hemsida: www.mjolby.se

12 000 kr till Nattvandrarna

Som vi nämnde i På Tapeten 3/2013, kommer avtrapp-
ningen av rättvisa hyresrabatter att påbörjas den 1 juli 
2014, för dem som har denna rabatt.

2004 slöts ett avtal mellan Bostadsbolaget och Hyres-
gästföreningen, som innebar att hyrorna skulle omförde-
las. Det togs hänsyn till olika parametrar som hiss, läge, 
balkong etc. Målet var att hyrorna skulle bli mer rättvisa.

Vissa fick högre hyra och andra lägre. De som fick lägre 
hyra har sluppit hyreshöjningar tills hyran blev den kor-
rekta. De som fick högre hyra, fick, om de bodde kvar, 
en hyresrabatt som skulle försvinna den 1 juli 2014. För 
att övergången ska bli smidig och inte så kännbar, gör vi 
en trappa som innebär att rabatter över 1000 kr fasas ut 
under fem år och rabatter under 1000 kr under tre år.

Utfasning av rätt-
visa hyresrabatter

I samarbete med Mjölby kommun, kommer Bostadsbo-
laget, om planerna går i lås, att ställa sju platser till förfo-
gande för arbetspraktik. Under max ett års tid kommer 
de att få chansen att få in en fot på arbetsmarknaden. 
Perioden kommer att till 75 procent bestå av arbete och 
25 procent utbildning.

– Vi har skickat in våra kravprofiler etc till kommunen 
och nu väntar vi på besked om vilka det är om ska få den 
här chansen, berättar personalansvariga Ann-Christin 
Nilsson. Vi vet ännu inte när projektet kommer att sätta 
igång.

Sommarjobb
Precis som tidigare år kommer Bostadsbolaget att 
anställa ett 20-tal sommarvikarier. Rekryteringsarbetet 
har börjat och de som är intresserade kan skicka in en 
ansökan under mars. Hittills har det kommit in ett 30-
tal ansökningar, så intresset är stort.

Arbetspraktik
och sommarjobb



Snart dags för 
Earth Hour
Lördagen den 29 mars klockan 20.30 är det återigen 
dags för Earth Hour. Då släcker världen för att ma-
nifestera sitt engagemang för klimatet. På skolor och 
företag, på gator och torg, deltar människor i aktivite-
ter för en hållbar framtid under Earth Hour. Förra året 
deltog över tusen företag, organisationer och trossam-
fund, vilket bidrog till att halva Sveriges befolkning 
släckte, som en tydlig symbol i klimatfrågan.

Bostadsbolaget stödjer Earth Hour och vi ser gärna 
att våra hyresgäster deltar och släcker sina lampor. 
Bostadsbolaget kommer på grund av säkerhets- och 
trygghetsskäl dock inte släcka ner.

En trevlig fortsättning på våren önskar jag er alla!

Charlotta Elliot

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

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

Sara Vejneskär, Mjölby
Amanda Hult, Mantorp
Samuel Hult, Mantorp

Pristagarna har fått presentkort på bio.

Grattis!

Vinnarna i barnkrysset i 
nummer 4/2013


