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Tidning för 
Bostadsbolagets 
hyresgäster

Den 8 december var det premiär för 
Bostadsbolaget på Facebook. Ni hit-
tar vår sida på www.facebook.com/
mjolbybostad.

Uppdateringen kommer att skötas 
främst av Hanna Bengtsson, Sarah 
Hagman och Charlotta Elliot. På 
Tapeten har träffat Hanna och Sarah 
för att få mer information om syftet 
med sidan på Facebook.

– Vi är måna om att ha en bra dialog 
med våra hyresgäster. De flesta är idag 
med på Facebook, så det är en bra ka-
nal att nå många. Målet är att vi ska 
informera om saker som är på gång, 
ge en inblick i vad vi gör, presentera 
personalen och – inte minst – ha en 
vardaglig dialog med hyresgästerna. 

Bostadsbolaget på Facebook – 
för ännu bättre dialog

Naturligtvis är vi öppna för idéer och 
förslag men också kritik. 

– Vi kommer att finnas här varje 
vardag mellan 08.00 och 16.00 för 
att svara på frågor och göra uppdate-
ringar. 

– Gå gärna in på vår sida och gilla 
den, för att hålla kontakten och inte 
missa någon information!

Hanna Bengtsson (till vänster) och Sarah Hagman.



Bostadsbolaget har som målsättning att det ska vara 20-21 
grader i lägenheterna.

Termostatventiler 
Belysning, solvärme, hushållsapparater och människor 
ger ett värmetillskott i lägenheten som man bör ta vara 
på. Därför kan det finnas termostatventiler monterade på 
värmeelementen. En termostat reglerar temperaturen i 
lägenheten automatiskt. När värmen stiger över 22 grader 
minskar termostaten automatiskt värmen till elementet. 
Är värmetillskottet tillräckligt stort kan elementen till och 
med kännas kalla. 

För att det ska bli en jämn temperatur i rummet behöver 
luften cirkulera runt elementen. Därför bör du inte möb-
lera direkt framför elementen eller täcka dem med tjocka 
gardiner då det hindrar den varma luften att sprida sig i 
rummet. En gardin som hänger för elementets termostat-
ventil och stänger inne den varma luften lurar termostaten 
att sänka värmen på elementet. Normalt är ett element 
varmare upptill än nertill.

Ett vanligt fel är att det kan finnas luft i elementen eller så 
kan elementens ventil ha fastnat i stängt läge. För att före-
bygga att dina ventiler fastnar så kan man vrida fram och 
tillbaka på termostaten/handratten som sitter på elementet.

Om du tycker att det är för kallt är det bra om du själv 
mäter temperaturen med en termometer. Termometern ska 
ej ligga eller sitta för nära fönstret, gärna minst 30-40 cm 
ifrån, gärna cirka 1 m från golvytan.

Värmetips

Bostadsbolaget i Mjölby AB och 
Hyresgästföreningen Region Syd-
ost är överens om en hyreshöjning 
från och med 1 januari 2015. 
Överenskommelsen gäller hyra 
för samtliga bostäder, förhand-
lingsbara lokaler, garage, bilplat-
ser, motorvärmare, förråd samt el för lägenheter och 
lokaler. Hyreshöjningen för 2015 är 1,3 %. För en 

Hyrorna för 2015 är klara
70 kvm stor genomsnittslä-
genhet blir hyreshöjningen 
70 kr per månad. Ungefär en 
femtedel av hyreshöjningsbe-
loppet öronmärks till Boinfly-
tande i form av förbättringar 
av utemiljön. Dessa förslag tas 

i huvudsak fram på våra Bostadsmöten i respektive 
område.

Hyresgäststyrt Lägenhetsunderhåll (HLU) har kommit 
till efter avtal med Hyresgästföreningen och innebär att 
underhåll sker enligt en bestämd tidplan. Om man som 
hyresgäst vill skjuta på detta underhåll, erbjuds man 
istället en hyresrabatt. Den kommer nu att förändras.

– Vi har gjort uppdateringar av systempriset, säger 
ekonomichef Jonas Haage. Rent konkret innebär det 
att rabatten ökar om man väljer att tacka nej till det 
planerade underhållet. Det innebär initialt en liten 
kostnadsökning för Bostadsbolagets del men samtidigt 
ökar trovärdigheten och tydligheten.

Underhållsrabatten förändras



Många bostadsmöten under året
För att ytterligare förbättra kontakter-
na mellan hyresgästerna och Bostads-
bolaget, arrangerar boendeansvariga 
Jan Wistfors och Peter Gustavsson, 
tillsammans med Hyresgästförening-
en, återkommande bostadsmöten:

– Vår ambition är att vi ska ha minst 
ett bostadsmöte på varje bostadsom-
råde per år. I år har vi haft minst två 
möten per månad. Intresset är stort 

och vi är nöjda med uppslutningen. 
Dock skulle vi gärna se att fler yngre 
hyresgäster kommer på våra möten. 
Ta gärna med barnen! Likaså vill vi 
gärna ha deltagare med ursprung i 
andra kulturer. Vi har testat att ha 
bostadsmöten på olika tider men 
oftast har det varit kvällstid.

– Det som tas upp mest är utemiljön 
som blommor i entrén, träd och fa-

sadtvättning. Tidigare var tryggheten 
en stor fråga men det har vi jobbat 
mycket med, så den frågan kommer 
inte upp så ofta längre.

Bostadsbolagets bostadsmöten kom-
mer att fortsätta under 2015.

– Vi hoppas att så många som möjligt 
kommer på nästa års möten. Ni är 
hjärtligt välkomna!

Kolla brandvarnarna!
Visst är det mysigt med levande ljus 
under denna mörka tid av året men 
tänk på brandfaran. Kontrollera 
brandvarnaren så att den verkligen 
fungerar. En fungerande brandvar-
nare kan vara skillnaden mellan liv 
och död. Varje lägenhet har fått en 
brandvarnare från Bostadsbolaget. 
Om den har slutat att fungera hör av 
er till oss, så byter vi ut den.

Om Gröna Påsen…
…är slut finns det nya att hämta vid 
bokningstavlan i din tvättstuga  eller i 
återvinningsrummen.

Gemensamt Boservicekontor
I Skänninge har nu de båda Boser-
vicekontoren slagits samman till ett 
på Lilla Vallgatan 4. Fördelen med 
sammanslagningen är att det blir 

lättare att täcka upp för varandra vid 
exempelvis sjukdom. Boservicekonto-
ret nås säkrast vardagar 09.20-10.00 
på 0142-415 12. Fastighetsskötarna 
kommer att vara kvar på sina områ-
den som tidigare, så där blir det ingen 
skillnad.

Molok på Tunet
Det sista sopnedkastet har nu för-
svunnit från Kungsvägen 81 på Tunet 
och ersatts med ett Molok-system, 
som har flera fördelar:
•	 Det	äldsta	avfallet	kommer	längst
 ned.
	•		Kylan	i	marken	minskar	bakterie-

utvecklingen och därmed lukten.
	•		Tömningen	klaras	av	en	person	

och minskar belastningen på per-
sonalen.

	•	Det	finns	ingen	risk	för	öppna	kärl,	
där kajor, råttor och andra djur 

kan komma åt soporna.
	•		Det	blir	rent	och	snyggt	på	områ-

dena.

Fri väg
Tänk på att Räddningstjänstens väg 
in är din väg ut, så se till att inte 
parkera bilar – inte ens vid flyttning – 
så att räddningsfordonen hindras. Vi 
kommer för allas säkerhet att kon-
trollera detta noggrannare framöver. 
Tänk också på att trapphusen ska 
vara fria från exempelvis barnvagnar.

Fågelmatning
Vinter och kyla innebär ofta problem 
för fåglar som stannar kvar här i kalla 
Norden och många vill hjälpa dem. 
Dock vill vi gärna passa på att återi-
gen upplysa om att vi inte ska mata 
fåglar på balkongerna. Det kan bli en 
sanitär olägenhet.

God Jul och 
Gott Nytt År!

Notiser	•	Notiser	•	Notiser	•	Notiser



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 4  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

Tack för i år!
Jag vill passa på att tacka alla På Tapetens läsare för 
i år. Nästa år kommer vi igen med i en ny tappning 
med en ny, fräsch design på bladet.

Som ni kan läsa om på framsidan, finns Bostads-
bolaget nu på Facebook. Vi hoppas och räknar 
med  att det kommer att bli en snabb och enkel 
kanal för dialog. Vi är alltid intresserade av att höra 
era synpunkter och få tips och förslag. Följ oss på 
www.facebook.com/mjolbybostad för att inte missa 
något.

Även om vädret hittills i december har varit be-
tydligt mer höstlikt än vinterlikt vill jag passa på 
att önska er alla en trevlig helg, en God Jul och ett 
Gott Nytt År! Vem vet – det kanske blir en vit jul i 
alla fall?

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

Bostadsbolaget 
får ny VD
Den nuvarande VD:n, 
Jan-ove Hammarberg, går 
i pension och kommer att 
ersättas av Torbjörn Olsson.

Torbjörn Olsson har lång 
erfarenhet från arbete i 
kommunala bostadsföretag. 
Han kommer närmast från 
posten som VD för Ra-
munderstaden i Söderkö-
ping och har tidigare varit 
VD för Boxholmshus.

Torbjörn Olsson tillträder 
den 1 februari 2015 och vi 
kommer att presentera ho-
nom närmare i På Tapeten 
under första delen av nästa 
år. Foto: Henrik Witt.


