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”Nu är det jul 
här i vårt hus...”

FETT-TRATTEN 
sparar avloppet  sid 3

NYA LÄGENHETER 
sök på appen sid 4

Se upp för levande ljus och torra granar.

GOD JUL& 
GOTT NYTT ÅR   

önskar 
Bostadsbolaget



JUL I BYGGLANDET!
Det är gott att se för en verkställande direktör att det som 
planerats verkligen blir verkställt. Inom fastighetsbranschen 
är man van vid långa processer. Därför är det med tillfreds-
ställelse jag tittar ut genom kontorsfönstret och ser Rosen-
kammaren växa dag för dag. Vi har långa köer till våra lediga 
lägenheter, så de nya byggprojekten är viktiga. Förutom 
Rosenkammaren startar snart nybyggnation vid Häradsval-
len i Mantorp och Kungshögahemmet i Mjölby. Totalt har vi 
planerat att öka beståndet med ca 180 lägenheter inom 3 år.

Bygga nytt är viktigt men att sköta om det man har är 
ännu viktigare. Vi renoverar och förbättrar på många platser, 
Lilla Vallgatan i Skänninge och Vifolkavägen i Mantorp, för 
att nämna ett par exempel.

Bostadsbolaget är ett serviceföretag – vi erbjuder boende 
med allt vad det innebär. Välskötta fastigheter, trygga 
miljöer, trevligt bemötande, bra boendeservice. Det är vår 
personal som är vår viktigaste resurs för att nå våra mål. I vår 
senaste medarbetarundersökning är det glädjande att se att 
95% är stolta över sitt arbete och 94% tycker att Bostadsbo-
laget är en mycket bra arbetsplats. Det är klart att hyresgäs-
terna märker om personalen gillar sitt jobb! Service med 

personligt engagemang är Bostadsbolagets signum.

För att ständigt förbättra vår verksamhet är det 
viktigt att få veta vad våra hyresgäster tycker. Till 

våren skickar vi ut en hyresgästenkät igen. Vi 
hoppas att ni alla vill hjälpa oss genom att 
svara på frågorna och ge oss det ros och ris 
som vi förtjänar. Får man inte veta vad som 
är bra eller dåligt, är det svårt att bättra sig.

December är årets mörkaste tid och vi 
vill gärna låta stearinljusen sprida trivsel 
och värme. Det är fint. Men lova mig att ni 
släcker alla levande ljus innan ni lämnar 
rummet. Var rädda om er och era grannar!

Jag önskar er alla 
en skön jul och ett gott nytt år!

Torbjörn Olsson  
VD
Bostadsbolaget i Mjölby AB

VD har  
ordet

NÖJDA MEDARBETARE GER 
BÄTTRE SERVICE.
– Bolaget blir inte bättre än 
våra medarbetare är, säger 
Torbjörn Olsson, Bostadsbo
lagets VD. Medarbetare som 
är duktiga på sitt jobb och 
trivs på arbetsplatsen är grun
den för en bra verksamhet.

Den senaste medarbetar
undersökningen visade att 
bolaget i så fall ligger rätt 
bra till. 95% av de anställda 
är stolta över sitt arbete och 

94% känner sig respekterade  
och tycker att Bostadsbolaget 
är en mycket bra arbetsplats. 

– Att 92 % kan rekommen
dera oss som arbetsgivare är 
inte heller illa, säger Torbjörn.

Det kan alltid bli bättre. 
– Vi slår oss inte till ro med 
det här fina resultatet. Det 
finns alltid något som kan 
förbättras. Är alla 100 % nöj
da, är det något som är fel, 
skrattar Torbjörn. 

ROSENKAMMAREN VÄXER 
FRAM MED NÄSTAN EN VÅ
NING I VECKAN.
Det går undan på Rosenkam
maren, 10 dagar per vånings
plan. Man ligger i fas med 
byggplanen. Att detta är ett 
attraktivt läge visar den långa 
kön till lägenheterna. 

Fler hus är på gång på Svartå 

strand. Göta Stenhus har 
uppfört 5 kedjehus som blir 
färdiga i vår. HSB kommer att 
börja bygga en bostadsrätts
fastighet med 32 lägenheter 
inom kort. HP Boendeut
veckling bygger 40 bostads
rätter i två hus i kvarteret Bå
let. Alla lägenheter som bjuds 
ut verkar snabbt hitta köpare.
 

95 % stolta medarbetare
”Välkommen till Bostadsbolaget”

Svartåstrand växer snabbt

CENTRAL FELANMÄLAN
Vid fel i lägenheten, tvättstugan eller fastigheten där du bor ring:

Kl 08 - 10 vardagar 0142-854 51

Vid problem som innebär akut fara för egendom eller lägenhet, som inte 
kan vänta till nästkommande vardag, som tex översvämning eller stopp i 
toaletten: Ring direkt till huvudkontorets 

AKUT-telefon 0142-162 80 
Denna telefon är bemannad även kvällar, nätter och helger.

Zahed och Eva möter Bostadsbolagets besökare i den nyrenoverade recep-
tionen. Arbetsmiljön är nu bättre anpassad till verksamheten.

Sjätte våningen är uppe och taket läggs på första husdelen i Bostadsbola-
gets nya hus i kvarteret Rosenkanmmaren.



Oljan sätter igen avloppet:

Använd fettratten och 
häll oljan i plastflaska

Bidrag till det hållbara samhället:

I gröna påsen lägger 
du allt matavfall

AVLOPPSSTOPP BLIR MER 
VANLIGT MED NYA MATVA
NOR DÄR OLJA ANVÄNDS.
Lagom till jul får alla hyres
gäster en liten blå tratt. Det 
fina med den är att den pas
sar att skruva fast på en vanlig 
pet-flaska för vatten eller läsk. 
Dessutom försedd med ett 
tättslutande lock så att inne
hållet stannar kvar i flaskan 
även om den välter.

Det är meningen att olja 
från fritös eller stekpanna ska 
hällas i en plastflaska istället 
för direkt i avloppet. På så vis 
slipper man onödiga avlopps

proppar. När flaskan är full 
skruvar man av tratten och 
sätter på ett vanligt lock. Se
dan är de bara att lägga olje
flaskan i vanliga soppåsen.   

MATAFALL ÄR EN ENERGIRE
SURS SOM KAN ANVÄNDAS.
Gröna påsen är en smart lös
ning på ett avfallsproblem. 
Genom att skilja ut allt ma
tavfall från soporna redan 
hemma i köket, kan man an
vända energin på ett effektivt 
sätt. Allt brännbart går till 
förbränning och blir fjärrvär
me och/eller el. Matavfallet 
blir biogas och gödsel.

De flesta vill gärna bidra till 
ett bättre kretslopp med färre 
energiförluster. Då är det inte 
svårt att sortera sitt avfall.

Alla Bostadsbolagets lägen

heter har fått en behållare för 
matavfall och en rulle gröna 
påsar. Behöver du fler påsar 
så finns de att hämta i tvätt
stugan eller hör av dig till om
rådeskontoret.  

FASTIGHETSSKÖTARNA I 
SÖDRA DISTRIKTET HAR 
FÅTT FRÄSCHA, ÄNDAMÅLS 
ENLIGA LOKALER LAGOM 
TILL JUL.
Någon julgran hade inte kom
mit upp i lunchrummet, när 
På tapeten kom på besök till 
tisdagsmötet. Det kanske inte 
behövs heller. De får nog av 
gamla julgranar efter jul.
Områdeskontoret på Hälle
vadsgatan har tidigare varit 
förråd och personalrum för 
bolagets hantverkare. Nu har 
det helrenoverats med nya 
personalutrymmen. Åtta fast
ighetsskötare som har ansvar 
för drygt 1000 lägenheter och 
grönytor runt husen, och två 
hantverkare utgår från områ
deskontoret.

– Vi samlas här flera gång
er per dag, det blir ju en del 
åkande men därmed har vi 
bättre koll på våra förråd ock
så. Förut var grejerna spridda 
på sex ställen, säger fastig
hetsskötaren Staffan. 

I södra distriktet ingår östra 
och västra Lundby, centrum 
och Östra stadsdelen. Förut
om lägenheter har Bostads
bolaget ett 50tal butiksloka
ler i centrum.

– Vårt distrikt utökas med 
det nya kvarteret Rosen
kammaren till våren, det blir 
65 lägenheter till, säger di
striktschefen Peter.

Grönytor kräver inte så myck
et arbete på vintern. Lövsä
songen är avklarad och nu 
övergår arbetsstyrkan till re
parationer. Eventuell snö tar 
en entreprenör hand om.

– Vi säger till dem om det 
inte är välgjort, men det är 
klart att vi slänger på lite sand 
om det är halt framför dörrn. 
Det är ju hyresgästerna som 

är viktigast i vårt arbete, säger 
fastighetsskötaren Jimmy.
En julklapp från Bostadsbo
laget är fetttratten som snart 
delas ut till alla lägenheter.

– Fett i avloppen är ett stort 
problem för oss. Det är där
för det blir stopp så ofta. 
Fettet stelnar och allt möjligt 
fastnar. Använd tratten!   

Det är lätt att göra rätt och det gör 
skillnad för miljön. Mer info finns på: 
www.mjolby.se/gronapasen

Fastighetsskötarna gillar ordning och reda
Nu är områdeskontoret på Mjölby södra invigt och klart

Oljeflaskan slänger du i vanliga sop-
påsen. Tratten kan användas igen.

Södra distriktets fastighetsskötare samlas till tisdagsmöte i nya lunchrummet på Hällevadsgatan i Mjölby. Två hant-
verkare som också utgår från områdeskontoret var iväg på uppdrag.



Bostadsbolaget i Mjölby AB
Box 294
Burensköldsvägen 6
595 23 Mjölby

Telefon växel: 0142-854 50
Felanmälan vardagar 8-10: 0142-854 51
Jourtelefon: 0142-162 80
E-post: info@mjolbybostad.se
www.mjolbybostad.se

Öppettider huvudkontor:
Måndag - torsdag kl 07.30 - 16.30
Fredag kl 07.30 - 16.00
Lunchstängt kl 12.00 - 13.00
fb: www.facebook.com/mjolbybostad

Värmen
VÄRMEN HINNER INTE MED 
VID SNABBA TEMPVÄXLINGAR  
Bostadsbolaget vill ha så 
jämn värme som möjligt i 
fastigheterna. Men naturen 
gör lite som den vill och då 
hänger inte tröga värmesys
tem riktigt med. Om tem
peraturen plötsligt sjunker 
5 grader så tar det en stund 
innan systemet hinner pum
pa ut varmvatten till alla ra
diatorer. Blir inte elementen 
varma på flera timmar ska 
man ringa Felanmälan. Se 
till att det inte står möbler 
mot elementen. Värmen ska 
fritt kunna stiga upp mot 
fönstren.

Korta nyheter
FÖRENKLAD LÄGENHETS
SÖKNING BÅDE PÅ HEMSI
DAN OCH I APPEN.
Bobutiken är förstås digital 
också. Bostadsbolaget har 
uppdaterat sitt uthyrnings
system både för att den egna 
personalen ska få ett smidiga
re arbete och för att göra det 
lättare för kunderna.

– Det som märks mest är 
att appen fått en bättre design 
och funktion, tycker Sarah 
Andersson i Bobutiken.

Men även hemsidan har 
gjort en uppryckning. 

– Vår visningsinfo har blivit 
bättre. Nu behöver inte sö
kande ringa oss och fråga om 
visning. Det är bara att boka 
sig för den lägenhet man är 
intresserad av så mailar vi 
kontaktuppgift och visnings
dag.

Det uppdaterade systemet 
gör hantering mer flexibel 
och direkt med snabbare be
sked om lediga lägenheter.   

Enklare att söka lägenhet på appen!

Gamla Holmérs textilfabrik på Kyrkogatan är ett efterfrågat bostadsläge. Nu 
har huset fått ny färg på putsen. Infälld: Direktör Holmér med sömmerskor 
på en bild från Kulturarv Östergötland.

Bostadsbolagets app har moderni-
serats och förenklats.

Central felanmälan
0142-854 51

Enkelt! Mejla
Central felanmälan

mjolbybostad.se

FÅR MAN HYRA UT SIN HY
RESLÄGENHET I ANDRA 
HAND? JA DET GÅR BRA OM 
MAN FÖLJER BOSTADSBO
LAGETS ANVISNINGAR.
Det är tillåtet att hyra ut sin 
hyreslägenhet i andra hand i 
upp till 6 månader i taget om 
man har en giltig anledning.

Efterfrågan på lägenheter är 
som alla vet väldigt stor nu. 
Bostadsbolaget har 3 500 in
tressenter i kö.

– Vi vill ju inte att bostäder 
står tomma i den här brist
situationen, säger Charlotta 
Elliot, marknadschef  på Bo
stadsbolaget.

Vill man studera eller jobba 
en kortare period på annan 
ort så kan man, minst en må
nad innan tänkt uthyrnings
start, lämna in en ansökan till 
Bostadsbolaget om uthyrning 
i andra hand. Blankett finns i 
Bobutiken. 

– Vi vill träffa både vår hy
resgäst och andrahandshyres
gästen här på kontoret för att 
godkänna uppgörelsen, säger 
Charlotta.

Andrahandshyresgästen har 
inte rätt att behålla lägenheten 
om förstahandshyresgästen 
inte vill flytta tillbaka.

– Våra regler är till för att 
skydda både uthyrare och an
drahandshyresgäst. Att hyra 
ut utan tillstånd är skäl för 
uppsägning. 

Hyra ut i andra hand? 

Släck ljusen!
JULMYS MED TÄNDA LJUS  
VILL VI ALLA HA, MEN...

Lämna aldrig ett rum med 
brinnande ljus! Det är så lätt 
att glömma och det kan få 
så förödande konsekvenser.

Snön faller...
SNÖRÖJNING BÖRJAR NÄR 
DET KOMMIT 5 CM 
Entreprenören har ansvar 
för att arbetet påbörjas när 
5 cm fallit och att alla trans
portvägar är öppna inom 
4 timmar. Sandning ingår i 
uppdraget. 
Bostadsbolagets fastighets
skötare håller koll på att 
kvaliteten är enligt avtal. De 
stödsandar om det behövs 
och röjer tomma Pplatser 
och mindre ytor vid behov.

Holmérs håller 
färgen!
NYMÅLAT Textilindustrin i 
Mjölby var betydande första 
halvan av 1900talet. Holmérs 
textilfabrik på Kyrkogatan är 
ett levande minne från den 
tiden. Huset är byggt i fun
kisstil med rena former och 
mycket ljusinsläpp. Även den 
gula och gröna färgsättningen 
är tidstypisk. Nu är kulören 
återställd.


