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Tidning för 
Bostadsbolagets 
hyresgäster

Den årligen återkommande kunden-
käten är mycket viktig för vårt arbete 
med att göra våra hyresgäster ännu 
nöjdare. Som vi har berättat tidigare i 
På Tapeten har det genomförts en rad 
bostadsmöten under våren.

– Vi har snart haft bostadsmöten i 
alla våra områden, berättar boen-
deansvariga Jan Wistfors och Peter 
Gustavsson. Uppslutningen har varit 
bra, även om deltagarantalet varierar 
mellan olika områden. Det är verk-
ligen positivt att möta våra hyresgäs-
ter. De tar chansen att komma med 
önskemål och lämna synpunkter.

– Det vi möjligen saknar något 
på våra bostadsmöten är de yngre 
hyresgästerna. Barnfamiljer får gärna 
ta med sig barnen. Vi bjuder på fika 
och alla är välkomna att komma med 
synpunkter – både stort och smått.

Exempel på det som har genomförts/
ska genomföras efter önskemål på 
bostadsmöten:

Nu kommer resultaten 
av era synpunkter

•	 På	Lundby	startar	
grannsamverkan mot 
brott tillsammans med 
Kombrå. Ring till Jan 
eller Peter så ordnar de 
ett möte om detta också 
på andra områden.

•	 Förbättrad	snöskott-
ning.

•	 Fönsterbyten.
•	 Tvätta	fasader	och	tak.
•	 Spola	avlopp.
•	 Ny	parkering	på	Travgränd	i	Man-

torp
•	 Trädplantering.
•	 Bytet	av	lampor	och	armaturer	

fortsätter.

– Gemensamma utrymmen, som 
tvättstugor, samt gemensamhetsy-
tor utomhus diskuteras ofta. En del 
kan vi göra för att göra dem ännu 
bättre men det är också viktigt att alla 
hyresgäster tar ett gemensamt ansvar. 
Om vi alla hjälps åt, får vi trevligare 
områden.

Möte i Rejmyre
Den 8 maj samla-
des all personal på 
Bostadsbolaget i 
Rejmyre för samver-
kansmöte.

– Vi gick igenom 
kundenkäten och 
sedan var det dags för 
gruppdiskussioner, 

berättar Jan och Peter. Varje grupp 
fick lämna förslag på hur önskemålen 
från hyresgästerna skulle bemötas och 
göra en prioriteringsplan. Det var bra 
diskussioner och vi fick många bra 
förslag.

– Till sist vill vi gärna påminna om 
att alla hyresgäster är välkomna att 
höra av sig till oss boendeansvariga. 
Vi har telefontid varje dag mellan 
08.00 och 09.00 – övrig tid är vi ofta 
ute på uppdrag på våra olika områ-
den. Gäller det mindre frågor är det 
bäst att vända sig till fastighetsskötar-
na, som finns på plats mellan 09.20 
och 10.00. Det går också bra att 
skicka e-post till info@mjolbybostad.
se. Om ni ringer på andra tider och 
vill göra en felanmälan till telefonsva-
raren, är det viktigt att berätta vem 
du är och var du bor – gärna lägen-
hetsnumret som står på dörren.

Samverkansmöte.

Bostadsmöte på Prästgårdsliden.



Sköna dagar på stranden, i som-
marstugan, i parken eller utomlands 
är njutningar som de flesta sommar 
och	sol.	Men	under	tiden	du	är	borta	
finns det risk för att råka ut för ett 
ovälkommet besök från tjuvar  – 
längre perioder av ledighet är näm-
ligen högsäsong för bostadsinbrott. 
Du som bor i lägenhet löper störst 
risk att råka ut för inbrott om du bor 
på markplan eller har din ingång i 
anslutning till en loftgång.

För	att	du	ska	kunna	ha	en	så	skön	
sommar som möjligt, kommer här 
nio tips för att minska inbrottsrisken:

1.		Lär	känna	dina	grannar	och	hjälp	
varandra att ha tillsyn.

2.  Kontrollera att lås på dina dörrar 
och fönster fungerar ordentligt.

3.		Lägg	inte	ut	information	på	

Försäkra	ditt	hem!
sociala medier om var du befinner 
dig. 

4.  Parkera bilen på uppfarten eller 
parkeringsplatsen.

5.  Be en vän eller granne att klippa 
ditt gräs och vattna dina blommor 
utomhus.

6.  Be någon du känner att ta hand 
om din post.

7.		Låt	inte	värdefulla	föremål	synas	
utifrån.

8.  Vidarekoppla din fasta te-
lefon till mobiltelefonen.

9.  Styr lampor och eventu-
ellt radio med timer för 
att bostaden ska verka 
bebodd.

En bra hemförsäkring är 
viktig också på andra sätt. 
Ett exempel är en hyresgäst 
som glömde en stekpanna 

på spisen och gick hemifrån. Tack 
vare en uppmärksam granne, kunde 
branden släckas snabbt och skadorna 
blev begränsade. Hyresgästen hade, 
för att spara lite pengar, sagt upp sin 
hemförsäkring och nu kommer det 
att kosta ett antal tiotusentals kronor 
att iordningställa efter branden. Det 
mesta av det hade täckts av försäk-
ringen.

Nu bjuder Allmännyttan in till en 
tävling för att minska byggavfallet 
vid renovering och rivning. Vi vill 
få in idéer från hela Sverige – så var 
med och berätta om vilka möjligheter 
du ser med återbruk av bygg- och 
rivningsavfall.

Registrera dig idag och ta chansen 
att bli en av tre vinnare av en 16 GB 
iPad	Air	med	wifi-kapacitet!
Tävlingen är öppen till den 19 
augusti.

Du registrerar dig och skickar in ditt 
bidrag via www.retur2014.se

I höst kommer gröna påsen, som 
används för att slänga matrester, 
kaffesump	etc,	att	införs	i	Mjölby.	
Systemet,	som	infördes	i	Linköping,	
Motala	och	Vadstena	under	2012,	
bidrar till förbättrad miljö genom att 
matresterna omvandlas till biogas och 
biogödsel.

Samtliga hushåll i kommunen kom-
mer att få hållare och påsar som på 
bilden. Vi återkommer med mer 
information i På Tapeten.

Gröna påsar 
till	Mjölby Den	17	maj	åkte	två	fulla	bussar	till	Liseberg.	Det	var	fin	

stämning och alla verkade ha en toppendag. Bland annat 
var det många som testade den nya berg-och-dalbanan 
Helix (bilden). Tre personer från Bostadsbolaget och två 
från	Hyresgästföreningen	fanns	med	på	resan.	Med	tanke	
på hur efterfrågad resan var, kommer den säkert att åter-
komma.

Full	fart	på	Liseberg



Under sommaren 2014 sponsrar Bostadsbolaget bland annat följande: 

•		 Sommarkul	på	Prästgårdsliden,	Östra	Lundby	och	Tunet	veckorna	28,	29,	
31 och 32. Där får barnen möjligheter till roliga aktiviteter under somma-
ren. Aktiviteten pågår 16-18 på måndagar på Prästgårdsliden, på tisdagar 
på	Tunet	och	på	onsdagar	på	Lundby.	Finalkväll	i	Pingstkyrkan	fredagen	
den 8/8 klockan 16-18 .

•		 Sportis	Camp	v.	33	–	kul	sportupplevelser	för	mellanstadiebarn.

•		 Mjölby	AI:s	sommarläger	veckorna	26	&	27.

•		 Musik	i	Gästisparken.	Den	mycket	uppskattade	konsertserien	fortsätter	
flera onsdagskvällar under sommaren klockan 18.30.

Fika,	loppis,	matlagning,	sång…
Ett samarbete mellan Bostadsbolaget 
och	Mjölby	kommun	har	lett	till	att	
det idag finns två mötesplatser för se-
niorer – på Tunet och på Prästgårdsli-
den. Där träffas pensionärer varje dag 
för att fika, prat och aktiviteter.

När På Tapeten är på besök på 
Mötesplats	Tunet	en	vacker	junidag	
är det ett tiotal besökare. Det doftar 
gott från nybryggt kaffe och nyba-
kade bullar och stämningen är på 

Sommarsponsring

topp. Den här dagen är alla besökare 
kvinnor och det pratas och skrattas. 
Åldersmässigt är det ett brett spann – 
från de som är drygt 65 till 90 år. 

Föreståndare	är	Gun	Sternegård,	som	
är	anställd	av	Mjölby	kommun:

– Det är ett härligt gäng som brukar 
vara här. Vi brukar ha öppet mellan 
10-12 och 14-16 varje vardag. Ibland 
är det bara fika och prat och ibland är 

det andra aktiviteter som boule, sång, 
sittande gymnastik, yatzy eller läs-
grupp. Vi gör också en del utflykter 
och har matlagningsdagar. Närmast 
på programmet står en midsommar-
lunch med sill och potatis den 19 
juni. Eftersom det främst är kvinnor 
som kommer på våra ordinarie tillfäl-
len, har vi dragit igång en mansgrupp 
och den har blivit mycket uppskat-
tad.

Damerna, som är på besök denna 
dag, berättar gärna om fördelarna 
med mötesplatsen och Tunet:

– Vi har det så trevligt här. Vi kan 
prata om allt mellan himmel och jord 
– både strunt och allvar.

–	Man	behöver	inte	föranmäla	sig	
utan det är bara att komma hit när 
man känner för det.

– Tunet är ett jättefint område. Det är 
grönt och välskött och våra fastighets-
skötare	gör	ett	jättebra	jobb!

Nymålat!
Bostadsbolaget har fem egna 
målare. De är nu i full färd med 
att fräscha upp den utvändiga 
miljön på flera områden. Bland 
annat målas garage och fönster.

–	Målarnas	arbete	med	utom-
husmiljön kan innebära att det 
blir lite längre väntetider än 
vanligt för den invändiga mål-
ningen,	förklarar	Marcus	Nejdel	
på Bostadsbolagets teknikavdel-
ning.



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

Nu	är	det	sommar!
Som ni kan läsa mer om på framsidan i detta nummer, 
arbetar vi intensivt med resultaten från kundenkäten. 
Vi tar alla de synpunkter som kommer in på största 
allvar, för vårt huvudmål är nöjda hyresgäster. 

Vi har också en artikel om den viktiga hemförsäkring-
en.	Med	På	Tapeten	kommer	en	uppdaterad	broschyr	
med	nya	priser	från	vår	samarbetspartner	Länsförsäk-
ringar. Jag vill uppmana er alla att se över ert försäk-
ringsskydd.	har	ni	ingen	hemförsäkring	–	skaffa	en!

Sommaren är redan här och med den sol, bad och 
värme – förhoppningsvis. Jag hoppas att alla ni som 
läser På Tapeten får en riktig toppensommar med både 
lata dagar och spännande upplevelser.

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


