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Tidning för 
Bostadsbolagets 
hyresgäster

Stort intresse för Prästgårdsliden
I mitten av augusti var det Öppet 
Hus i Prästgårdsliden 14 C – hu-
set som drabbades av den allvarliga 
branden för ett och ett halvt år sedan. 
Renoveringen är klar och drygt 400 
besökare kom till visningen.

– Vi visade fyra lägenheter och be-
mötandet från besökarna var mycket 
positivt, berättar förvaltningschef 
Mats Spång. Vädret var jättefint och 
vi hade ett partytält där gästerna 
bjöds på kaffe.

– Hälften av lägenheterna är tillgäng-
lighetsanpassade, vilket innebär att de 
fungerar även om man sitter i rullstol 
eller har andra funktionshinder. 
Dörröppningarna är bredare, bad-
rummet är större etc. Huset har hiss 
och alla balkonger är inglasade.

– Flertalet lägenheter i det nyreno-
verade huset är uthyrda och inflytt-
ningen började den 1 september.



Betalningspåminnelser

Huset på Lilla Vallgatan 6 i Skän-
ninge genomgår nu en totalrenove-
ring. Entreprenören Östgöta-Byggen 
har blåst ur huset så att det är stom-
rent.

Besiktning av ombyggnaden kom-
mer enligt planerna att göras i juli 
2014. Då kommer ett helt modernt 
hyreshus att finnas tillgängligt för 
våra hyresgäster. Det blir nya trapp-
hus och hiss. Alla lägenheter får full 
tillgänglighet, vilket innebär att de 
också är anpassade för exempelvis 
rullstolsburna. Det är dock inget 
riktat boende utan avsett för alla. Det 
blir också en gästlägenhet på vinden, 
där besökande släktingar och vänner 
kan övernatta.

Omfattande renovering i Skänninge

Vi återkommer till renoveringen i 
senare nummer av På Tapeten.

2004 slöts ett avtal mellan Bostadsbo-
laget och Hyresgästföreningen, som 
innebar att hyrorna skulle omförde-
las. Det togs hänsyn till olika parame-
trar, som hiss, läge, balkong etc, och 
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 
korrekta. De som fick högre hyra, 
fick, om de bodde kver, en tioårig 
hyresrabatt, som skulle försvinna den 
1 juli 2014. 

– Nu har vi justerat den bortre grän-
sen en del för att göra övergången 
till de höjda hyrorna smidigare och 
mindre kännbar, berättar ekonomi-
chef Jonas Haage. Vi gör en trappa, 
som innebär att rabatter över 1000 kr 
fasas ut under fem år och under 1000 
kr under tre år.

Rättvisa hyresrabatter fasas ut
Ett par exempel:
Hyresrabatten är 900 kr. År 1 mins-
kas den till 600 kr, år 2 till 300 kr 
och år 3 till noll.

Hyresrabatten är 1500 kr. År 1 mins-
kas den till 1200 kr, år 2 till 900 kr, 
år 3 till 600 kr, år 4 till 300 kr och år 
5 till noll.

Lagen om betalningspåminnelser förändrades den 16 mars i år. Därför 
kommer en höjning att ske från 50 kr till 60 kr. Om ni använder er av 
autogiro, undviker ni risken att betala för sent.

Kolla brandvarnarna!
Nu går vi in i en tid med mörkare kvällar. Då är det många av oss som 
tycker om att tända levande ljus för att öka trivseln. Bränder kan få ett 
snabbt förlopp och tidig varning är A och O. Därför är det av största vikt 
att brandvarnarna fungerar som de ska. Ta några minuter och kontrollera 
så att de fungerar!



Nytt ånära hyreshus i Mjölby

Energi-
tävlingen
Då antalet anmälda tävlingsbi-
drag tyvärr har varit för litet, har 
vi beslutat att skjuta på energitäv-
lingen, som vi har presenterat i 
tidigare nummer.

Vi återkommer med mer infor-
mation när det är dags att ta nya 
tag.

Mycket talar för att det planerade hy-
reshuset i kvarteret Rosenkammaren i 
Mjölby blir av. Läget för ett hyreshus 
– med utsikt över ån, samt omedelbar 
närhet till centrum och resecentrum 
– är perfekt.

– Vi planerar i första skedet ett åtta-
vånings hyreshus med 30-32 lägen-
heter, berättar förvaltningchef Mats 
Spång. Planen är att huset ska vara ett 
så kallat Kombohus Plus, som är ett 
koncept framtaget av SABO (Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag). Det 
är tre byggföretag – Skanska, NCC 
och Lindbäcks Bygg – som i en upp-
handling med SABO har presenterat 
standardlösningar som är betydligt 
billigare än andra bygglösningar. Här 
kommer husen, som håller mycket 
god kvalitet, att kosta 13 000 kr per 
m2 att bygga från grund och uppåt. 

Mats Spång visar var det nya huset 
planeras att ligga.

Det är inte ovanligt att priset annars 
ligger på 20 000 kr och över.

– Det finns tydliga ambitioner från 
Mjölby komun att få fart på byggan-

det vid ån och vårt hyreshus kan bli 
det första av flera. Nu pågår diskus-
sioner med de tre byggföretagen och 
vi får återkomma i På Tapeten när 
planerna är fastställda.

Inom kort lanseras Bostadsbolagets 
nya app för iPhone, Android och 
surfplattor. Den kommer i stort sett 
att fungera som hemsidan. Hanna 
Bengtsson, ansvarar för appen på 
Bostadsbolaget:

– Vi har tagit fram den i samarbete 
med företaget Momentum och den 
kommer att bli mycket användbar för 
alla som söker lägenheter i Mjölby 
kommun. Man kan använda sin posi-
tion och söka på lägenheter i närhe-
ten och få information om hur nära 
det är till mataffärer, dagis etc. Ap-
pen, som är gratis, kommer att finnas 
tillgänglig i månadsskiftet september/
oktober.

Hitta lägenheten med mobilen



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

Härlig höst hägrar!
Vi är verkligen måna om att alla som bor hos oss 
trivs. Därför kommer vi i ännu högre grad än att 
arbeta med boinflytande. Läs mer om vår satsning 
här intill.

Det vore trevligt att veta vad som gör att just du trivs 
i ditt område. Är det utemiljön? Hur lägenheten ser 
ut? Är det någon granne som ser till att alla trivs? El-
ler gör du och grannarna något trevligt ihop? 

Hör av dig till oss, så kanske vi kan göra ett reporta-
ge. Det finns säkert en massa spännande och trevliga 
berättelser som väntar på att publiceras.

Vi planerar också att göra en kundundersökning 
framöver, så kallad NöjdKundIndex. Vi hoppas na-
turligtvis att så många som möjligt deltar i undersök-
ningen.

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

Genom att arbeta med boinflytande så kan vi gemensamt 
öka förståelsen för varandra och få en gemensam syn på vad 
vi vill och ska göra i ditt område. Att kunna påverka miljön i 
sin lägenhet, sin fastighet och sin närmiljö är frågor som Bo-
stadsbolaget  gemensamt med Hyresgästföreningen arbetar 
med.

Det bästa sättet är att arbeta tillsammans i en arbetsgrupp. 
Johanna från hyresgästföreningen har detta som sitt skö-
tebarn. Tag gärna kontakt med henne för att höra hur det 
ser ut i ditt område! Tillsammans med dig som hyresgäst, 
Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen samlar vi idéer och 
diskuterar dessa och väljer sedan hur vi går vidare. Vissa 
saker kan vi snabbt enas om och även snabbt genomföra, 
medan andra frågor kan vara svårare och ta längre tid.
Men det viktiga är att allas idéer är välkomna, det finns inga 
dåliga idéer. Tillsammans kan vi utveckla ideérna vidare, så 
att de blir möjliga och genomförbara.

Johanna Edenblad nås på tel: 0141-22 85 74 eller 
johanna.edenblad@hyresgästföreningen.se
Du kan även kontakta Peter eller Jan på Boende 
0142-854 69 respektive 854 57.

Boinflytande


