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NÄRA OCH TRYGGT
Här kommer årets första På Tapeten. Redan under hösten änd-
rade vi inriktning på tidningen till att tydligare berätta om det 
som händer nära dig i ditt bostadsområde. Vi utökar också till 
åtta sidor men tar istället bort ett nummer på hösten. Det ger oss 
möjlighet att göra en bättre tidning med mer läsning. Hoppas 
att det blir bra.

Under året ska vi göra vår hemsida, mjolbybostad.se mer 
levande med fler aktuella reportage och nyheter. Den blir vår 
viktigaste informationskanal med upplysningar om till exempel 
driftavbrott men också pågående renoveringar och byggnation. 
Hemsidan kompletteras med ”mina sidor”. Då kan du till exempel 
följa just din felanmälan eller se vad som kommer hända i ditt 
område. Relevant och aktuell information på hemsida, facebook, 
i tidningen och på trapphustavlor är viktigt för trygghetskänslan. 
Vi vill försöka bli mer personliga, för det är ju du som spelar roll 
för oss.

Vi tycker att vårt stora renoveringsprojekt på Lilla Vallgatan i 
Skänninge blev lyckat. Tyvärr var det mycket störningar på slutet, 
det beklagar vi och kompenserade för på hyran. Projektet ger oss 
många viktiga lärdomar till nästa stora projekt som kommer 
starta i år på Västra Lundby. Vi vill arbeta med stora projekt och 
göra mycket på en gång. Då har vi fastigheter som finns kvar 

länge. Vi kan inte göra allt samtidigt, men vi har en plan 
och vi kommer till ditt område också så småningom.

Ibland får jag frågan  –”Varför bygger ni inte mer, det 
finns ju en efterfrågan?”  Visst finns det behov men 
inte till vilket pris som helst. Lite måste man ta 
hänsyn till hyran som förstås blir högre i ett nytt 
boende. Annars är det långa processer som 
bromsar oss. Sedan 2015 har vi jobbat med 
kommunen för att pröva vad vi kan bygga på 
vår tomt i Mantorp. Det är många som har 
och ska ha synpunkter innan vi får detaljpla-
nen klar. Sedan behöver vi cirka ett år innan 
vi är färdiga för att söka bygglov. Själva 
bygget brukar gå fort. Drygt ett år tog det på 
Rosenkammaren. 2020 kan ett nytt hus vara 
inflyttningsklart och då har det gått ungefär 5 
år. Så det är långa processer.

Hoppas ni får en skön vår. Vi hörs igen i juni 
här i På Tapeten.

Torbjörn Olsson, VD
Bostadsbolaget i Mjölby AB

VD har  
ordet

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

Kl 08 - 10 vardagar 0142-854 51 eller på www.mjolbybostad.se

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.

Vill du gå på hockey?
Bostadsbolaget sponsrar

Två vinnare i Hyresgästföreningens fototävling på Prästgårdsliden.

LOKAL HOCKEY, INNEBAN-
DY, HANDBOLL, FOTBOLL  
OCH MUSIK ÄR EXEMPEL PÅ 
VERKSAMHET SOM PASSAR 
BRA I BOSTADSBOLAGETS 
SPONSRINGSPOLICY.
Kulturella och sportsliga för-
eningar är välkomna att söka 
sponsring hos Bostadsbolaget 
– riktlinjerna finns på hemsi-
dan under hyresgästsidor/ak-
tiviteter.

Som hyresgäst har du möjlig-
het att få fribiljetter och inträde. 

• Mjölby hockey – kommande 
hemmamatcher 18/2 och 21/2
• Mjölby innebandyklubb – 
kommande hemmamatcher 
16/2, 17/2, 2/3, 3/3, 4/3 och 
18/3
Fribiljetter till dessa matcher finns 
att hämta i vår reception.
Fri entré
• Mantorp handboll bjuder på 
fri entré för Bostadsbolagets 

hyresgäster på hemmamatchen 
den 4 mars mot Uppsala HK. 
• Arli center – Romadagen i 
Lagmanshallen den 7 april. 
Fotbollsturnering med mul-
tikulturella lag. Syftet är att 
högtidlighålla romernas inter-
nationella dag på ett hälsosamt 
och motionerande sätt.

Den 2 juni ska Travet i Man-
torp ha en familjedag i samband 
med V75 och där kommer Bo-
stadsbolaget att medverka. Ak-
tiviteter och uppleveler för hela 
familjen. Mer info kommer.

Mjölby stadsmusikkår
• Välkommen på dubbelkon-
sert den 15 april kl. 18.00 på 
Mjölby Kulturscen. Konserten 
är ett samarbete med Tranås 
Musikkår så det kommer att 
finnas två orkestrar på scenen. 
Blandad repertoar. Som hyres-
gäst hos oss har du möjlighet 
att hämta fribiljett på bokonto-
ret. Först till kvarn!

TILLSAMMANS PÅ PRÄSTGÅRDSLIDEN VAR TEMAT FÖR 
FOTOTÄVLINGEN I HÖSTAS. NU ÄR VINNAREN UTSEDD. 

Det var vernissage med päron-
bubbel och tilltugg på Selvins 
hörna på Prästgårdsliden 10 
när vinnaren i Hyresgästför-
eningens fototävling skulle 
utses. Det var inte så många 
bilder som följde temat ”till-
sammans” men Ibrahim Sam-
onel hade lämnat in ett foto 

som uppfyllde kraven. För det 
fick han första pris som var 5 
biobiljetter.

Annars var det mera den 
vackra naturen runt området 
som lockat fotograferna. Andra 
pris gick till signaturen @eka-
drah och tredje till signaturen   
@smorgostarta.se 

Fotoutställning i Selvins hörna
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Vid årets bomöte på Tunet lyftes både stora och små frågor för hyresgästernas trivsel. Områdeschef Jan Wistfors och fastighetsvärden Sara Lidemalm och 
fastighetsskötaren Claes Fahlgren representerade Bostadsbolaget. 

Emy bjuder på choklad.   FOTO: SARA LIDEMALM

DET ÄR FULL VINTER OCH 
BOMÖTENA AVLÖSER VAR-
ANDRA I BOSTADSBOLA-
GETS OMRÅDEN.

– Det här är ett bra tillfälle för 
våra hyresgäster att påpeka 
brister och komma med goda 
idéer. Och för oss att berätta 
om vad vi faktiskt gjort, säger 
distriktschef  Jan Wistfors.

Möte på Tunet
Den 16 januari var det bomöte 
på Tunet i Mjölby. Jan Wistfors 
och fastighetsvärden Sara Li-
demalm och fastighetsskötaren 

Claes Fahlgren var på plats och 
svarade på frågor från hyres-
gästerna.

– Vi konstaterade att myck-
et var gjort av det som senaste 
hyresgästenkäten påvisat. Bland 
annat har källarbelysningen setts 
över, vilket deltagarna var nöjda 
med, säger Jan Wistfors.

Kommande åtgärder
Nu planeras för införande av 
elektroniskt skalskydd så kall-
lade tagglås. Detta innebär att 
alla gemensamma utrymmen 
öppnas med tagg istället för 

med lägenhetsnyckeln, samt att 
tvättstugor bokas elektroniskt. 

På mötet framkom även öns-
kemål om sittbänk vid lekplatsen 
på Kungsvägen 85.

Bomöte på Prästgårdsliden
– Den 24 januari träffade vi 

hyresgäster på Prästgårdsliden. 
Vikitgaste frågan där var att 
belysningen på gångvägen mot 
Egebyskolan inte räckte till. Det 
här har vi tagit till oss och under-
sökning av lämpliga lösningar 
pågår, säger Janne.

En annan fråga som engage-

rar många hyresgäster är fram-
förande av motorfordon runt 
området. På Bostadsbolagets 
område försöker man minska 
framkomligheten och markera 
tydligt var bilar kan köras. Det 
är tillåtet att köra in bilen för att 
tillfälligt lasta på eller av. Själv-
klart ska man då ta hänsyn till 
andra boende. De platser som 
angavs på mötet är kommu-
nala, Bostadsbolaget framför 
åsikterna till kommunen för 
handläggning. 

MJÖLBY NORRA

Projekt på gång
Pågående och kommande arbeten: 
Sista taket på Prästgårdsliden som 
får ny papp. 

Tagglås på Tunet. Elektronisk bok-
ning av tvättstugor.

Översyn av ventilation på Tunet.

Utöver det dagliga  och vinterför-
beredelser, planeras inför nästa år. 
Önskemål och idéer diskuteras  på 
vinterns bomöten.

Mjölby Norra innefattar: 
Prästgårdsliden, Tunet och Kungs-
höga trygghetsboende

Det är inte var dag man får äran att 
fira en 100-åring. Tommy Börjesson 
och Sara Lidemalm från Bostadsbo-
laget uppvaktade Emy Ohlsson med 
en blomma hemma på Prästgårdsli-
den när hon uppnådde den aktnings-
värda åldern härom veckan. 

Emy bor själv i sin lägenhet och 
blev glatt överraskad av besöket från 

Bostadsbolaget. Fastighetsvärden 
Tommy som brukar titta in och hjäl-
pa till med ett och annat i lägenhe-
ten, kände hon förstås sedan tidigare. 
Hon släppte inte iväg dem utan att de 
åtminstone smakat på födelsedags-
chokladen.

Tänk att få vara så pigg på sin 
hundra årsdag! 

Vi firar:  

Grattis Emy 100 år!

På bomötet säger hyresgästerna sin mening
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Här på Västra Lundby planeras för stor en renovering av 10 hus och 165 lägenheter.

Mjölby Södra innefattar:
Lundby, Östra stadsdelen och 
Centrum.

Projekt på gång på 
Mjölby södra
Pågående och kommande 
arbete:
Garageportar på Smålandsvägen

Renovering av hissar på Skatte-
gårdsgatan.

Nya garageportar, målning och 
underhåll på Katarinas gränd.

Tekniska installationer på Norra 
Strandvägen.

Byte av belysning till LED med 
rörelsevakter på Vintergatan 21-
25 och Skattegårdsgatan.

ROT-projektet på Västra Lundby 
startar.

Utöver det dagliga planeras inför 
våren. Önskemål och idéer disku-
teras  på våra bomöten.

Massor av kul på gång.

Västra Lundby är nästa stora renovering
HYRESGÄSTERNA PÅ VÄS-
TRA LUNDBY HAR STORA 
FÖRÄNDRINGAR ATT VÄN-
TA UNDER DE NÄRMAS-
TE ÅREN DÅ ETT STORT 
ROT-PROJEKT DRAR IGÅNG 
INOM KORT.

– Just nu håller vi på med hyres-
gästmedgivanden. Det innebär 
att varje hyresgäst godkänner 
att vi får tillträde till lägenhe-
ten och att en del förändringar 
som görs kommer att påverka 
hyran, säger Carl-Magnus Miet-
tinen, byggchef  på Bostadsbo-
laget.  

165 lägenheter påverkas
 Totalt kommer 10 hus och 165 
lägenheter att påverkas. Det ska 
bytas stammar för vatten och 
avlopp och kök och badrum 
ska helrenoveras. Projektet ska 
pågå etappvis i tre år.

– Vi går ut med upphandling 
av entreprenör i februari och 
innan det är klart vet vi inte hur 
arbetet kommer att läggas upp. 
Om det blir hus för hus eller 
om man de delar upp det efter 
moment, till exempel alla stam-
byten först, säger Carl-Magnus. 

Den största påverkan på hy-

resgästerna sker förstås när 
kök och badrum renoveras. 
ROT-projektet på Lilla Vallga-
tan i Skänninge har gett nyt-
tiga erfarenheter om hur det 
kan genomföras bra och vilka 
svårigheter man möter. 

Informationsmöten
Det har redan varit flera möten 
med hyresgästerna i området. 
När entreprenören är tillsatt 
kommer det att informeras om 
tillvägagångssätt och tidplan.

Byggstarten är planerad tidi-
gast i maj, men det är avhängigt 
vilken entreprenör det blir.  

Bomöten i februari  
och mars
– Vi försöker att hinna med att 
hålla bomöten i alla våra områ-
den under februari och mars, 
säger distriktschef  Peter Gus-
tavsson. Då tar vi upp sådant 
som framkommit i hyresgäs-
tenkäten och lyssnar på förslag 
och tankar från hyresgästerna. 
Vi vill gärna att hyresgäster 
bildar utegrupper för att hjälpa 
oss med idéer kring den yttre 
miljön. Det vara mötesplatser, 
växter, blommor och till och 
med trivselaktiviteter för trygg-
het och grannsämja.  

MJÖLBY SÖDRA

”ÄR DET NÅGOT KUL PÅ 
GÅNG?” ÅKE STERNEGÅRD 
PÅ PINGSTKYRKAN:

– Lördagen den 24 februari kör 
vi sportlovskul, och lördagen 
den 7 april är det påsklovskul. 
Vi är i Pingstkyrkan, då det 
fortfarande kan vara osäkert 
att ha aktiviteter utomhus. Blir 

det bra väder, har vi vår tomt 
att vara på. 

– Vi har ambitionen att göra 
Sommarkul i år också. Det 
troliga är samma upplägg som 
förra året; veckorna 27 – 28 
och 32 – 33. Jag tror att det blir 
klart under mars månad. 

Under hösten har ”Världens 

kvinnor” träffats hos oss på 
onsdagskvällarna. Det är ett 
projekt i samarbete med Svens-
ka kyrkan. Det blev 15 träffar 
under 2017, och nu har vi star-
tat upp vårterminen. Vi hoppas 
på spännande och välbesökta 
möten mellan kvinnor från oli-
ka kulturer. 

Sportlovskul, påsklovskul och sommarkul  

Världens kvinnor och en massa ”kul” 
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UBBARP HAR FÅTT EN UPP-
LYFTNING MED FASAD- 
OCH TAKRENOVERING. NU 
ÄR DET UTEMILJÖN SOM 
SKA SNYGGAS TILL.

– Vi tänker kalla till bomöte 
i Ubbarp i vår när det går att 
vara ute och titta på utemiljön 
tillsammans, säger distriktschef  
Peter Gustavsson. Hoppas att 
många vill engagera sig i hur 
planteringar och innergård ska 
planeras.  

Det är inte bara på Ubbarp 

som utemiljön ska förbättras. 
På Magasinsvägen har en ute-
grupp bildats av hyresgästerna 
som ska ge förslag till plante-
ringar, sittplatser och även triv-
selaktiviteter i området.

Fler bomöten
– Boendeinflytande är viktigt 
för oss. Trivsel, trygghet och 
ansvar för sitt egen närområ-
de hänger ihop. Vi kommer att 
bjuda in till fler bomöten i fe-
bruari och mars och gå igenom 
alla områden, säger Peter. 

ARBETENA PÅ LILLA VALL-
GATAN HAR AVSLUTATS. NU 
VÄNTAR UPPRUSTNING AV 
UTEMILJÖN BÅDE DÄR OCH 
I ANDRA OMRÅDEN.

– I de ROT-renoverade fastig-
heterna på Lilla Vallgatan hölls 
bomöte i december med fokus 
på fiber och digital-tv som är på 
gång. Arbetet genomförs under 
våren, berättar distriktschef  Jan 
Wistfors.

Rosenlund
På Rosenlund har belysning i 
gemensamhetsutrymmen bytts 
ut till LED med rörelsevakter. 
Här pågår också planering för 
nya balkongfronter.

– Lekplatsen på Rosenlund 
behöver rustas upp. För att den 
ska bli så bra som möjligt vill vi 
att de som andvänder den ska 
vara med i planeringen. Därför 
bjuder vi in till ett särskilt lek-

platsmöte den 16 maj. 

Ordinarie bomöte för Rosen-
lund och resterande Vallen blir 
den 8 mars.

Sprättebrunn
– Här planeras det för att an-
sluta till fjärrvärme. Därför av-
vaktar vi lite med bomötet, så 
att vi har rätt information att 
erbjuda.

Väderstad
– Även här har vi hunnit med 
en del under året. Upprustning 
av belysning, vatten- och vär-
mesystem.

Vi avvaktar här till senare i vår 
för att gemensamt titta på den 
yttre miljön på plats.

Trojenborg
– Här har vi infört taggsystem 
som det tidigare funnits öns-
kemål om. Vi har fått in syn-
punkter gällande belysning och 

sittplatser vid lekplatsen. Detta 
ligger i åtgärdsplanen för våren, 
säger Jan Wistfors.

Bomötet är planerat till den 27 
februari. 
 

Lekplatsen på Rosenlund i Skänninge behöver en uppfräschning. Här vill 
Bostadsbolaget få hjälp med idéer av de boende.

Nya garageportar är på gång på flera ställen. De här finns på Ubbarp.

Kommande arbete:
Byte garageportar på Vifolkavä-
gen 6.

 
Målningsarbeten på Travgränd, 
Olofstorp och Brädgårdsvägen.

Vid senaste bomötet på Magasinsvägen i Mantorp bildades en utegrupp 
som ska vara med och hitta trivselåtgärder i området.

Var med och utforma 
lekplatsen!

Samarbete om ute-
miljö i Mantorp

SKÄNNINGE/VÄDERSTAD

MANTORP

Projekt på gång i Mantorp

Önskemål och idéer på förbättringar och trivselåtgärder diskuteras  på våra 
bomöten.

Klart:
Belysningsarbeten på Rosenlund.
Belysning och byte av vatten och 
värme i Väderstad.
Tagglåssystem på Trojenborg.

Pågående och kommande arbete:
Fiber och digital-tv på Lilla Vall-
gatan.
Planering lekplatsen Rosenlund.

Projekt på gång i Skänninge och Väderstad

Utöver det dagliga planeras inför våren. Önskemål och idéer diskuteras  på 
våra bomöten.
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VAD INNEBÄR DET ATT 
VARA FASTIGHETSSKÖTA-
RE? PÅ TAPETEN FÖLJER 
MED ELLINOR EN DAG PÅ 
JOBBET.

Klockan 07.00 är Ellinor Karls-
son redo att börja dagens ar-
bete som fastighetsskötare på 
Bostadsbolaget. Hon arbetar 
tillsammans med 7 kollegor på 
Mjölby Norra som innefattar 
Tunet, Kungshöga trygghetsbo-
ende, och Prästgårdsliden.

– Dagen börjar vanligen med 
trappstädning. Vissa dagar har vi 
rondering då vi till exempel kol-
lar alla tvättstugor eller källare.

Dagen börjar med städning
Då så, då är det bara att sätta 
igång och hämta städvagnen. I 

tvättstugan måste vi tömma en 
tvättmaskin med moppar. Vi be-
höver ett antal att byta med. På 
vägen till huset passar vi på att 
titta in i sorteringsrummet och 
sopar upp lite skräp från golvet. 
Ligger det rätt saker i rätt tunna?

– I våra sorteringsrum finns 
tydliga skyltar uppsatta för att 
avfallet ska läggas i rätt tunna. 
Ändå hamnar saker fel och vi får 
plocka iordning, säger Ellinor.

Vanligen jobbar de två och 
två på morgonen när de trapp-
städar och de roterar så att alla 
kommer runt till alla hus. 

– Det är bra att vi kan hela 
området, då blir vi flexiblare. Vi 
har jobbat så här i drygt två år 
och har hittat bra rutiner. Vi läg-
ger upp dagen själva, det är bra.

Frukost och planering
Klockan 9.00 till 9.20 är det 
frukost i personalrummet. Just 
den här dagen är det dessutom 
veckomöte och distriktschef  Jan 
Wistfors går igenom aktuella frå-
gor för området och arbetsgrup-
pen. Efter frukost är det dags att 
kolla felanmälan. Vad har kom-
mit in och hur fördelas det mel-
lan fastighetsskötarna?

– Vi har ju lite olika kompe-
tenser, men alla kan rycka ut 
på många olika saker. Nu ska 
jag till Kungshöga och fixa ett 
stopp i ett diskavlopp i en lä-
genhet på trygghetsboendet.

Felanmälningar som kommer 
in kan fastighetsvärdarna se 
i sina telefoner och de kan ta 
hand om riktigt akuta saker och 

kalla in expertis vid behov.

Stopp i avlopp
Ellinor samlar ihop nödvändig  
utrustning i en hink och så tar 
vi elbilen upp till Kungshöga.

– Vi provar med sugen, säger 
Ellinor och snart har hon los-
sat proppen och vattnet rinner 
som det ska igen. 

Valborg som bor i lägenhe-
ten ber Ellinor att undersöka 
varför det luktar avlopp i bad-
rummet. Det visar sig vara en 
tätning på avloppsröret under 
tvättstället som glidit av och 
lämnat en luktande glipa.

– Det var ju lätt fixat, troligen 
har den fått sig en törn vid städ-
ning. Men nu sitter den igen.

När vi ändå är på plats vid 

Städning av trapphus och entréer görs normalt en gång i veckan. För fastighetsskötaren innebär det att man städar ett antal hus varje dag.

Veckomöte med fastighetsskötarteamet på Norra. Felanmälningar som fastighetsskötarna 
kan åtgärda fördelas på morgonen.

Snöröjning sköts av en entreprenör men fastighetsskö-
tarna stödsandar och håller koll.

EN DAG PÅ JOBBET

”Det blir väldigt 
mycket städning”

Följ med fastighetsskötaren  
Ellinor Karlsson en vanlig dag
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Området är stort så elbilen får gå mycket. De är inte 
snabba men man kan åka överallt.

Hur ser det ut i grovsoprummet idag? Gemen-
samma utrymmen kollas varje dag.

Städschemat visar vilka trappupp-
gångar som är städade varje vecka.

Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla ordning i tvätt-
stugan.

Lite finsopning i sorteringsrummet. Rent och snyggt. Mopparna tvättas och impregneras samtidigt och är klara för användning.

Den klassiska sugkoppen funkar bra i diskavloppet.

Kungshöga så passar Ellinor 
på att sanda lite extra utanför 
entrén och vid sopkärlet. 

Städa tvättstugor
Tillbaka på Prästgårdsliden tit-
tar vi in i en tvättstuga.

– Folk använder oftast myck-
et mer tvätt- och sköljmedel än 
vad som egentligen behövs och 
det geggar igen i doserings-
facken. Att hyresgäster inte gör 
rent efter sig i tvättmaskiner 
och i tvättstugor är ett ständigt 
klagomål. 

Hyresgästerna ska städa ef-
ter sig i tvättstugan, men det 
räcker att en inte orkar eller vill 
torka rent och sopa, så faller 
det. Man har ju inte lust att stä-
da efter andra. Bostadsbolaget 
planerar att testa med självdo-

serande tvättmaskiner. 

– Då blir det oparfymerat 
och allergifritt för alla, men vi 
kanske minskar problemet med 
igenkorkade maskiner. 

Lunch
12.20 till 13.00 kommer matlå-
dorna fram i personalrummet 
på Prästgårdsliden. Det pratas 
om allt möjligt förstås och även 
en del kommentarer om förmid-
dagens händelser.

Inför eftermiddagspasset tar 
Ellinor en ny titt på felanmälan. 
Det kan vara allt från en lös el-
kontakt eller säkringar som gått, 
gångjärn i köksluckor som loss-
nat eller en tätningslist i ett föns-
ter som ska bytas. En allt vanliga-
re felkälla är diskmaskiner.

– Vi hittar allt möjligt i disk-
maskiner – sådant som inte ska 
vara där; servetter;  köttben 
och till och med tomtebloss. 
Det finns en sil som man ska 
rensa själv också. Men det säk-
raste sättet att undvika stopp är 
att se till att disken är ordentligt 
avsköljd innan man ställer in 
den, tipsar Ellinor!

Mer städning
Om sommaren domineras av 
utomhusjobb med grönytor 
och ogräs, så är vintern städ-
ningens tid. 

– Vi gör en del större insatser 
som att tvätta väggar i trapphus 
och snygga till källargångar när 
tid finns. Att rensa och städa i 
våra egna lager är också nöd-
vändigt med jämna mellanrum. 

En del mindre reparationsar-
beten blir det också, ibland till-
sammans med våra egna hant-
verkare.

Eftermiddagen går åt till mer 
städning och några utryck-
ningar på felanmälan. Kl 16.00 
hänger Ellinor upp arbetsjack-
an efter sin arbetsdag. 

– Det är ett fritt och omväxlan-
de jobb, det gillar jag!  
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BYGGLOVET ÄR KLART, 
RIVNINGEN AVSLUTAD OCH 
BYGGENTREPRENÖREN PÅ 
PLATS.
– Teknikbyggarna som har fått 
uppdraget att bygga Kungshö-
ga trygghetsboende har börjat 
etablera sig på platsen. Inom 
kort börjar grundläggningsar-
betena. Startbesked för bygg-
start väntas inom några veckor, 
berättar byggchef  Carl-Magnus 
Miettinen.

Tillfällig samlingssal
Rivningen av det gamla hu-
set har inneburit att boendets 
samlingsrum har tagits bort. 
Därför ställer Bostadsbolaget 
upp en 70-80 kvm stor tillfällig 
paviljong i direkt anslutning till 
boendet.
– Den ska sitta ihop med be-

fintlig byggnad så att man kan 
gå torrskodd emellan. Där ska 
finnas pentry, toaletter och 
samlingsrum tillgängliga för 
alla hyresgäster under byggti-
den, säger Carl-Magnus.

Klart hösten 2019
Det nya bygget ska pågå fram 
till oktober 2019 då ny entré, 
gemensamhetsutrymmen och 
24 trygghetslägenheter ska stå 
klara för inflyttning.
  

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
Följ oss gärna på Facebook!

Central felanmälan
0142-854 51

Enkelt! Mejla
Central felanmälan

mjolbybostad.se

Seniorträffar

Bostadsbola-
gets byggchef  
Carl-Magnus 
Miettinen.

FOTO:  
DAVID BROHEDE

Mötesplats Tunet  
Ramstadgatan 4 A. 
Gun tel 072-224 51 03

Mötesplats Prästgårdsliden  
Prästgårdsliden 8 B. 
Elisbeth tel 070-270 99 49

Mötesplats Zenit Fabriksgatan.  
Lotta tel 0142-851 03

Mötesplatserna är öppna för seniorer boende i närom-
rådet vardagar kl 10-12 och 14-16. 
Mötesplatserna finns i Bostadsbolagets lokaler och 
bemannas av personal från Mjölby kommun. 
Aktiviteter genomförs på eget initiativ till självkost-
nadspris. Det kan vara förmiddagsfika, tipspromena-
der, sällskapsspel, utflykter, sång och musik, allt efter 
deltagarnas önskemål.

Ingen föranmälan krävs. Alla är välkomna!

Rivningen är klar och 

Nu byggs det på Kungshöga trygghetsboende

Vi  
läser 
tillsammans 

Plats: Gröna huset, Skattegårdsgatan 

Välkommen! 

Vi bjuder på fika 

Torsdagar  
klockan 14-16: 
8 februari 
15 februari 
22 februari 
1 mars 

För kvinnor som vill träna svenska – barn kan följa med 
 

Hyresgästföreningen

Rivningen av den gamla huskroppen på Kungshöga trygghetsboende är 
klar och byggföretaget Teknikbyggarna förbereder för nybyggnation.

Läs mer på  
mjolbybostad.se


