
En kundtidning från 
Bostadsbolaget i Mjölby
Nummer 4, 2015

Vi tittar in på 
ett bomöte sid 3

SNÖRÖJNINGEN  
I VINTER sid 2

PLANERAT UNDER-
HÅLL PÅ VALLEN 
OCH VIFOLKAVÄGEN  
sid 4

EN GOD JUL OCH  
ETT GOTT NYTT ÅR

VI ÖNSKAR ALLA  
VÅRA LÄSARE



VI SUMMERAR 2015
Hej

Så här några veckor före nyår är en summering av Bostads-
bolagets år på sin plats. 2015 har varit det varmaste året 
sedan den svenska statistiken över årsmedeltemperatur 
startade i mitten av 1800-talet. Samtidigt som det ger 
oroande besked om vårt klimat, så minskar det uppvärm-
ningskostnaden i våra fastigheter. Tilläggas kan att vi värmer 
fastigheterna med fjärrvärme som produceras med förnybar 
skogsflis. Den bästa uppvärmning ur klimathänseende som 
vi kan åstadkomma här i Mjölby kommun.

Det här året har vi jobbat med inventering och planering. 
60 % av våra hus är från den stora byggboomen på 60- och 
70-talet, det vill säga 40 - 50 år gamla. I en del av beståndet 
är underhållet eftersatt. Några större renoveringsprojekt går 
igång redan nästa år, ett område i taget. Vi gör en hållbar 
renovering med varsamhet och eftertanke, så att husens 
grundfunktion inte ändras och så att det inte leder till dra-
matiska hyreshöjningar.

De lokala hyresförhandlingarna har varit tuffa i år. Vårt 
yrkande har inte accepterats av Hyresgästföreningen och vi 

har i skrivande stund lämnat över till Hyresmark-
nadskommittén för medling. Tyvärr kommer vi 
därmed inte ha de nya hyresnivåerna klara till 1 
januari.

Vårt stora nybyggnadsprojekt Rosenkam-
maren på Svartå strand går enligt plan. 

Byggstart i april. Det är hög tid att 
anmäla intresse för lägenhet!

Jag önskar er alla 
God Jul och Gott Nytt År!

Torbjörn Olsson VD 
Bostadsbolaget i Mjölby AB

VD har  
ordet

Personalutrymmen för fastighetsskötare, verkstad och lager inreds i det 
nya boservicekontoret i före detta centrallagret på Prästgårdsliden. 

MJÖLBY NORRA FÅR ETT 
NYTT BOSERVICEKONTOR I 
GAMLA LAGRET PÅ PRÄST-
GÅRDSLIDEN.
Janne är en av två distriktsche
fer som leder servicefunktio
nen med fastighetsvärdar och 
fastighetsskötare. 

– Det här blir basen för 
fastighetsvärden och arbets
styrkan på Mjölby Norra, 
berättar distriktschefen Janne 
Wistfors, när vi går runt bland 
byggnadsmaterial och hant
verkare i det som förut var 
Bostadsbolagets centrallager 
på Prästgårdsliden 12.

Det gamla lagret blir fräscha 
omklädningsrum, kontor och 
även ett mindre lager. 

– Vi räknar inte med att ha 

några fasta öppettider för 
hyresgäster utan utgår ifrån 
att man går via Central fel
anmälan. Men det är klart att 
springer man på en fastighets
skötare på gården så får man 
gärna ställa frågor och påpeka 
brister, vi är ju en serviceorga
nisation, säger Janne.

Alltsammans ska vara klart 
till nyår då flytten går från de 
tidigare boservicekontoren på 
Prästgårdsliden och Tunet.

– Det blir lättare för fastig
hetsvärden att samordna ar
betsgruppen och prioritera 
arbetsuppgifterna när alla ut
går från samma ställe. 

– Vi ska ordna ett Öppet 
hus för intresserade hyresgäs
ter i vår, lovar Janne. Så tar vi hand om snö 

och is i vinter

Nytt boservicekontor 
klart till nyår

SNÖRÖJNING PÅ ENTREPRE-
NAD BLIR EFFEKTIVARE.

Det är bara en sak som är 
säker när det gäller snö, man 
kan aldrig veta hur mycket 
som kommer. 

– Nu överlåter vi snöröjning 
och sandning till ett företag 
som har detta som sin pro
fession, så kan vår personal 
jobba med annat. Dessutom 

slipper vi hålla med maskin
park och behöver inte skjuta 
till övertid för att klara plöts
ligt stora mängder nederbörd, 
säger Bostadbolagets VD 
Torbjörn Olsson.

– I vår upphandling försäk
rar vi oss om att prio ska vara 
gångbanor och utrycknings
ytor, därefter parkeringsplat
ser och vägar.  

En ny start 
på Svartåstrand

www.mjolbybostad.se  
0142-854 54

Med kvarteret Rosenkammaren siktar 
vi på att bli först ut på Svartåstrand. Här 
planerar vi för ca femtio hyreslägen heter, 
2–3 rum och kök. Inflyttning våren 2017. 

Gör en intresseanmälan  
redan idag!

NU KAN DU STÄLLA DIG I KÖ 



BOMÖTEN ÄR ETT SÄTT FÖR 
HYRESGÄSTERNA ATT UTÖ-
VA INFLYTANDE I SINA BO-
STADSOMRÅDEN.

– Det är klart att det blir en 
hel del detaljfrågor om vad 
som gäller i den egna lägen
heten, men det är ju ok, säger 
Bostadsbolagets VD Tor
björn Olsson, efter bomötet 
på Magasinsvägen i Mantorp.

Inbjudan har gått ut till alla 
hyresgäster och hörsammats 

av ett 30tal intresserade. Från 
hyresvärden kom förutom 
Torbjörn Olsson även områ
desansvarig Peter Gustavsson 
och fastighetsvärden Lennart 
Karlsson. Johanna Edenblad 
från Hyresgästföreningen var 
också med för att starta boin
flytandegrupper.

Från hyresvärdens sida pas
sade man på att berätta om 
Central felanmälan och om
organisationen av fastighets
skötarna som fortfarande 

känns ovant för många hyres
gäster. Planer för upprustning 
och förändringar inom områ
det var också en viktig punkt. 

De boende framförde åsikter 
om tvättstugor, parkeringar 
och soprum. Gemensamma 
utrymmen där skötsel och 
städning ofta blir ett problem. 
Johanna samlade in intressen
ter till en boinflytandegrupp 
som ska vara med och påver
ka utvecklingen av området. 
 

På bomötet säger man sin mening
Häng med på bomöte i Mantorp

Boende på Magasinsvägen i Mantorp samlade för bomöte. Uppmärksamheten är riktad mot Bostadsbolagets VD 
Torbjörn Olsson som berättade om planerna för den närmaste tiden. 

Nya ansikten
 
Karin Pettersson 

 tillträder 
som 
marknads-
assistent 
1 februari 
placerad på 
kontoret i 
Mjölby.

Anousha Samami 
kommer att 
vikariera i 
receptionen  
på huvud-
kontoret i 
Mjölby från 
1 december.

Släck ljuset!
 
Varje år i jultid orsakar 
levande ljus eldsvådor i 
hemmen. Se till att det 
inte händer hos dig!
Lämna aldrig ett rum med levan-
de ljus brinnande. Det är så lätt 
att glömma.

Ljusstakar ska inte vara gjorda av 
brännbara material.

Ställ inte brinnande ljus så att 
små barn kan komma åt dem.

Kolla brandvarnaren!

Brandvarnaren ska sitta i taket, 
gärna i hallen. Den varnar snabbt 
om det börjar brinna, så att du 
hinner släcka eller ta dig ut.

Skaffa brandsläckare!
En pulverbrandsläckare på 6 kg 
räcker för att släcka en brand 
som precis startat.

När det brinner.
Brinner det hos dig och du inte 
kan släcka – stäng dörren till 
rummet där det brinner, se till att 
alla går ut ur lägenheten, stäng 
lägenhetsdörren och ring 112.

Brinner det hos grannen. Gå inte 
ut i ett rökfyllt trapphus! Stäng 
dörren och ring 112.

Boende- 
inflytande

Hyresgästföreningen gör dubbel nytta

Samverkan för boendeinflytande
– ETT BRA BOINFLYTAN-
DE ÄR VIKTIGT BÅDE FÖR 
HYRESVÄRDEN OCH FÖR 
HYRESGÄSTERNA. VÅRT 
GEMENSAMMA MÅL ÄR 
FÖRSTÅS  TRYGGA, NÖJDA 
HYRESGÄSTER I FINA OM-
RÅDEN.
Johanna Edenblad har ett av 
Hyresgästföreningens (Hgf)
bästa jobb, påstår hon själv i 
alla fall.

– Jag jobbar ju bara med po
sitiva saker egentligen, även 
om inte alla människor jag 
möter alltid är helt positiva 
förstås. Men jag lyssnar på alla 
åsikter.

Johanna har uppdraget att 
öka boendinflytande i Bo
stadsbolaget. Det är ett upp
drag som Bostadsbolaget 
finansierar och utför i samar
bete med Hyresgästförening
en. 

– Vi vill få igång hyresgäster 

att driva sina egna idéer och 
bilda grupper som jobbar 
med olika projekt. Det kan 
vara allt möjligt, från att ut
veckla en uteplats till att färg
sätta trappuppgångar.

Johanna försöker nå alla ka
tegorier av hyresgäster, även 
dem som inte är medlemmar 
i Hgf  eller inte har lust att gå 
på fysiska möten.

– Jag har startat Face
book-sidan ”boinflytandejo
hanna” och börjar få lite kom
pisar. Jag hoppas att den även 
kan bli ett forum för idéer och 
planering. Här går det ju också 
att starta intresse grupper! 

Johanna Edenblad Hgf



Bostadsbolaget i Mjölby AB
Box 294
Burensköldsvägen 6
595 23 Mjölby

Telefon växel: 0142-854 50
Felanmälan vardagar 8-12: 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

Ingen övernatt-
ning i Mantorp
LOKALER Övernattningslä
genheten i Mantorp tas bort 
då nyttjandet är begränsat.

– Vi har stor brist på lä
genheter och behöver varje 
rum vi kan uppbringa, säger 
VD Torbjörn Olsson. 

Det står cirka 3300 perso
ner i kö för lägenheter hos 
Bostadsbolaget. 

På tapeten rättar sig:

Förseningsavgif-
ten är 180 kronor
EKONOMI Vi berättade i för
ra numret att Bostadsbola
get har överlåtit hantering
en av sena hyresbetalningar 
direkt till sitt inkassobolag. 
Förseningsavgiften är nu
mera 180 kronor och inget 
annat. Vi ber om ursäkt för 
den felaktiga uppgiften. 

Ny fastighetschef
PERSO-
NAL

Anders 
Loinder 
tillträder 
som ny 
fastig

hetschef  den 4 januari.
Han kommer närmast 

från Lejonfastigheter i Lin
köping. På Bostadsbolaget 
blir han ansvarig för förvalt
ningen.

Styrelsen har givit oss uppdraget:

Bra boende för äldre
Korta nyheter

BOSTADSBOLAGET FÖR 
DISKUSSIONER MED KOM-
MUNEN OM ATT TA ÖVER 
KUNGSHÖGA TRYGGHETS-
BOENDE I MJÖLBY. 

– Bostadsbolagets styrelse 
har givit oss uppdraget att 
tillskapa fler bra boende för 
äldre, säger Charlotta Elliot. 

Vi har redan trygghetsboen
den – Ängen i Skänninge och 
Burensköld i Mjölby – som 
fungerar utmärkt.

Om- och tillbyggnad 
En allt större andel äldre i be
folkningen, förändrar kraven 
på boendeformer och service. 
Det är en utmaning för kom

munen att anpassa sina fastig
heter till nya behov.

Kungshöga trygghetsbo
ende har potential för att ut
vecklas och ett av de tre husen 
i fastigheten kan byggas om 
till att inrymma ytterligare ett 
20tal lägenheter anpassade 
för äldre. 
Informationsmöten 
– Under våren, när kommu
nen och vi har tagit de for
mella besluten, så kommer vi 
att bjuda in till informations
möten med både personal 
och boende, säger Charlotta.

Tidigast hösten 2016 kom
mer byggnationerna igång. 

Kungshögahemmet i Mjölby

RENOVERINGARNA PÅ 
LILLA VALLGATAN I SKÄN-
NINGE OCH VIFOLKAVÄGEN 
I MANTORP FORTSÄTTER 
UNDER 2016.
– Vi försöker att renovera 
våra hus områdesvis, så att 
området har samma under
hållsstatus. Det gör förvalt

ning och skötsel effektivare, 
säger byggchef  Jan Alm.

En stor del av beståndet är 
från 50talet och framåt. Allt 
har inventerats – från fasader 
till elinstallationer – mycket 
börjar bli gammalmodigt. 

– Vi vill säkerställa husens 

överlevnad och renovera var
samt för att kunna bibehålla 
en rimlig hyresnivå. Det är all
tid en övervägning hur långt 
man ska gå, men det ska vara 
långsiktigt hållbart.

Närplaneringen för under
hållsprojekt sträcker sig till 
och med 2018. 

– Vi fortsätter där vi börjat 
på Lilla Vallgatan i Skänninge. 
Vifolkavägen i Mantorp pla
neras nu. Där har vi två hus 
kvar att göra i ordning. 

Även mark och utemiljöer är 
med i underhållsplaneringen 
för området. Bomöten kom
mer att hållas i berörda områ
den under våren. 

Stora underhållsprojekt under 2016
JAN ALM, BYGGCHEF:

På Lilla Vallgatan i Skänninge har några hus renoverats.


