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Tidning för 
Bostadsbolagets 
hyresgäster

Den 18 september var det invigning 
av den nya fotbollsplanen på Lundby. 
Den har bekostats av Bostadsbolaget 
men ungdomarna på området har 
varit mycket aktiva för att fotbollspla-
nen ska bli precis som de vill ha den.

Under invigningen bjöds det på gril-
lad korv och popcorn. Man fick titta 
in i en av räddningstjänstens brandbi-
lar och de mindre barnen fick hoppa i 
hoppborgen.

Bostadsbolagets marknadschef, Char-
lotta Elliot, invigde planen och den 
allra första matchen spelades mellan 
ett lag med ungdomar från området 
och ett lag från räddningstjänsten. 
Efter två gånger tio minuter stod 
räddningstjänsten som segrare med 
uddamålet. Domare var Peter Gus-
tavsson, som är boendeansvarig på 
området.

Ny fotbollsplan invigd på Lundby

Mohammed Alqaser (till vänster) 
och Diaa Abuisamra gillar den 
nya planen:
– Den är mycket bättre än den 
gamla och vi kommer att vara 
här så mycket vi kan. En sådan 
här fotbollsplan är bra för sam-
manhållningen i området men 
det kommer säkert att komma 
folk från andra områden också 
och då lär vi ju känna dem också. 
Det är bra att det finns regler som 
vi själva har varit med och tagit 
fram.



Fortsatta områdesmöten
Den återkommande kundenkäten 
genomför Bostadsbolaget för att få 
synpunkter från hyresgästerna. Dessa 
synpunkter är en del av det föränd-
rings- och förbättringsarbete som 
ständigt pågår.

För att ytterligare öka kontakterna 
med hyresgästerna genomför de bo-
endeansvariga, Jan Wistfors och Peter 
Gustavsson, två till tre områdesmöten 
per månad.

– Dessa möten är ett bra sätt att öka 
kontakten mellan Bostadsbolaget och 

hyresgästerna men också mellan de 
boende på området. Vi diskuterar, 
lyssnar på synpunkter, fikar och um-
gås på ett trevligt och otvunget sätt.

– Trygghet och säkerhet är återkom-
mande frågor och där uppmanar vi 
de boende att samarbeta mer. Det 
krävs inte så mycket men kan man 
hjälpas åt att hålla koll, är mycket 
vunnet. Ser man exempelvis att en 
av hyresgästerna inte har tagit in sin 
tidning, kan det vara läge att ringa 
på för att kolla att allt är okej. Vi 
hade ett sådant fall för en tid sedan, 

då grannar uppmärksammade att en 
äldre kvinna inte hade synts till. Det 
visade sig att hon var sjuk och inte 
kunde kalla på hjälp själv men tack 
vare de rådiga grannarna kom hon 
till sjukhuset i tid. Det handlar helt 
enkelt om sunt förnuft och att vara 
goda grannar. Känner man varandra 
i en trappuppgång och hälsar när 
man ses, är det lättare att bry sig om 
varandra.

– På hemsidan www.huskurage.se 
finns mer information om hur man 
kan bry sig om varandra.

Den 1 december är det Nordisk 
brandvarnardag för att uppmärksam-
ma vikten av gott brandskydd. Under 
den mörka årstiden tänder vi mer 
levande ljus och risken för bränder i 
hemmen ökar.

– Kontrollera regelbundet era brand-
varnare, säger boendeansvariga Jan 
Wistfors och Peter Gustavsson. Det 
kan rädda liv! Fungerar den inte, får 
du en ny. Vi kommer att fortsätta 
att göra brandinspektioner tillsam-
mans med räddningstjänsten. Bland 
annat kan det vara livsviktigt att inte 

Tänk på brandskyddet!
trapphusen är belamrade med cyklar, 
barnvagnar och liknande. Bra utrym-
ningsvägar kan vara avgörande om en 
brand uppstår.

Annat att tänka på när det gäller 
bränder och brandskydd:

•  Vid brand i en annan lägenhet i 
trapphuset, stanna i lägenheten 
och stäng dörren. Då hinner rädd-
ningstjänsten att släcka branden 
innan det uppstår fler skador. Vid 
branden på Vintergatan för en tid 
sedan totalförstördes lägenheten 

det brann i. Ytterligare en, där 
dörren var öppen, fick skador som 
tar en till två månader att repa-
rera. I de åtta lägenheterna där 
dörrarna var stängda, klarade sig 
fyra helt utan skador och fyra med 
bara mindre skador.

•  Ha gärna brandfiltar och brand-
släckare hemma. De går bland an-
nat att köpa via Länsförsäkringar.

•  Se till att ni har en bra hemför-
säkring! Tänk på att det kan bli 
mycket kostsamt med exempelvis 
en brand eller en vattenläcka om 
man inte är försäkrad.



I oktober blir det start för Gröna Påsen i Mjölby kom-
mun. I korthet innebär det att matavfall läggs i den 
gröna påsen. När den är full, knyter man ihop den med 
dubbelknut och slänger den i den vanliga soptunnan. 
När tunnans innehåll hämtas av sopbilen, transporte-
ras det till sopstationen, där de gröna påsarna sorteras 
automatiskt. Innehållet i de gröna påsarna blir sedan 
biogas och gödsel.

Samtliga hyresgäster kommer successivt att få hållare 
och påsar som på bilden nedan.

Dags för Gröna Påsen!

Ett tips innan man ringer och felan-
mäler är att prova vrida fram och till-
baka på termostaten eller ventilen ett 
par gånger. Under sommarperioden 
står värmesystemet still och då kan 
ventilerna fastna i stängt läge. Man 
kan även uppleva att det är kallare i 
sin lägenhet än vad det egentligen är. 
Då är det bra att skaffa en enkel ter-
mometer. Den ska visa mellan 20 och 
21 grader. Det är den temperaturen 
som är framförhandlad med hyres-
gästföreningen att vi ska hålla.

Energinyheter
Vi har i dagarna påbörjat arbete för 
att fortsätta med tilläggsisolering av 
fler vindar. Planerade områden är 
Skattegårdsgatan i Mjölby och Rosen-
lund i Skänninge.

På Gräsvägen 34-44 i Mjölby håller 
vi på att förbereda för att gräva in 
fjärrvärme i området.  I dagsläget har 
varje lägenhet sin egen elpanna för 
både värme och varmvatten. Dessa 
ska bytas ut mot miljövänligare fjärr-
värme. Detta är ett stort arbete som 

både kommer sänka miljöpåverkan 
och elkostnaden. 

På Kungsvägen 83 kommer vi att 
byta ut den befintliga gamla energi-
slukande ventilationen. I dagsläget 
sitter det två stora elvärmda venti-
lationsaggregat, dessa två kommer 
bytas ut mot ett vattenburet energief-
fektivt aggregat. Efter installationen 
ska vi utvärdera resultatet för att 
förhoppningsvis fortsätta liknade byte 
på fler hus i området.



Alla förberedelser för att flytta över 
er som idag har kabel-tv, bredband 
eller bredbandstelefoni från Tele2 till 
Bredbandsbolaget är nu genomförda. 
I Mjölby kommer bytet att ske under 

Från Tele2 till Bredbandsbolaget

första halvan av december. Ni som 
har digitala tjänster kommer att få ett 
brev hemskickat cirka fem veckor före 
bytet, där ni kommer att få mer in-
formation om hur detta påverkar er.

Det ni kommer märka är att tv-
utbudet kommer att förändras, 
från Tele2:s till Bredbandsbolagets, 
eftersom Bredbandsbolaget inte har 
rättigheter att sända samma kanal-
paket som Tele2. Därför kommer ni 
att behöva byta till ett utbud som 
Bredbandsbolaget har rätt att sända.  

Sedan några år tillbaka har Bred-
bandsbolaget, med de olika kanalbo-
lagen, förhandlat fram tre olika paket 
som motsvarar de kanaler som har 

Alla Bostadsbolagets hyresgäster har tillgång till cirka 16 Kabel-TV-kanaler, 
som ingår i hyran. När Bredbandsbolaget nu förvärvat Tele2:s fasta verksam-
het, innebär det ingen avgiftshöjning för dig som tittar på basutbudet som 
ingår i din månadshyra. Programutbudet kan komma att förändras margi-
nellt, mer information kommer från Bredbandsbolaget inom kort. Här nedan 
informerar Bredbandsbolaget om ytterligare tjänster som erbjuds, och vad som 
gäller för dig som tidigare gjort tillval i Tele2:s utbud.



flest tittare i Sverige. I brevet som ni 
kommer få hemskickat fem veckor 
före bytet, finns det ett förslag på det 
utbud från Bredbandsbolaget som 
mest liknar det som ni idag har från 
Tele2.

Vad det gäller bredbandet så kom-
mer vissa hastigheter att tas bort då 
skillnaden mellan till exempel 8 Mbit 
och 10 Mbit knappt kan uppfattas. 
Alla kommer dock att få samma eller 
en högre hastighet som förslag för att 
ni inte ska känna att ni får en sämre 
tjänst.

Vissa av er kanske kommer att 
behöva byta er box då de av olika an-
ledningar inte passar i Bredbandsbo-
lagets nät. En vecka innan bytet sker 
kommer de som berörs att få ett brev 
från oss om att ni kommer att behöva 
byta box och tre till en dagar innan 
kommer ni att få en avi hem om att 
ni nu kan hämta ut boxen. För att 
tjänsterna ska fungera efter bytet så är 
det viktigt att boxen hämtas ut innan 

bytet sker. Det är också viktigt att ni 
kopplar in boxen enligt de instruktio-
ner som följer med. 

Här kommer lite tips på vad man kan 
göra efter bytet om det är uppstår 
problem med Tv:n:

Om det inte finns någon bild:
• Kontrollera alla sladdar och se till 

att de sitter där de ska och att de 
sitter ordentligt fast i sina kontak-
ter.

• Kontrollera att det finns ström till 
tv, digital-tv-box osv.

• Starta om din tv-box genom att 
dra ut strömsladden 30 sekunder 
och koppla in igen.

• Är din tv inställd på rätt källa?

Mer finns att läsa på www.bredbands-
bolaget.se/byte under orten Mjölby. 
Här kommer vi att fylla på med mer 
matnyttig information ju närmare 
bytet vi kommer. Gå gärna in på si-
dan och titta emellanåt. Ni kan även 
gå in på vår hemsida om ni vill veta 

mer om oss och våra tjänster. Har ni 
några frågor når ni vår kundtjänst på 
0770-776 767. 

Den 6/12 kommer Bredbandsbo-
laget till Mjölby. Vi kommer att stå 
vid Coops parkering vid köpcentrat 
Kvarnen kl 10.00-16.00. Vi kommer 
att bjuda på popcorn och bra tips på 
hur du kan optimera ditt hem med 
våra tjänster. Vi kommer att ha en 
tävling där du kan vinna gratis tv i ett 
år. Självklart kommer vi att ha både 
support- och säljpersonal på plats, 
som kommer kunna svara på dina 
frågor och se över dina tjänster. Med 
oss finns även Viasat och Nickelode-
ons Svampbob Fyrkant. Det kommer 
att bli en dag med mycket spännande 
och roliga saker!

Vi vill hälsa er alla hjärtligt välkom-
ma till Bredbandsbolaget och hoppas 
att ni kommer att trivas!

Tänk på fåglarna, men...
Vinter och kyla 
innebär ofta problem 
för fåglar som stannar 
kvar här i kalla Nor-
den och vi är många 
som vill hjälpa våra 
vänner småfåglarna. 
Dock vill vi gärna 
passa på att återigen 
upplysa om att vi inte 
ska mata fåglar på bal-
kongerna. Det kan bli 
en sanitär olägenhet.



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

Fotbollsglädje
Visst var det många fina matcher i VM i Brasilien i 
somras men frågan är om inte invigningen av den nya 
planen på Lundby visade mer av fotbollens ursprung-
liga själ. Här spelar ungdomarna bara för att det är ro-
ligt! Det känns bra att vi på Bostadsbolaget kan bidra 
till att ge våra ungdomar en kul och meningsfull fritid.

Vi har under många år haft Tele2 som TV-leverantör 
i de flesta av våra områden. I december övergår detta 
på grund av ägarbyte till Bredbandsbolaget. Självklart 
ingår även i fortsättningen cirka 16 kabel-TVkanaler i 
din hyra. För dig som köpt till utökat TV-utbud finns 
förhandsinformation i detta nummer av På Tapeten. 
Alla är också välkomna att besöka Bredbandsbolaget på 
plats i Mjölby den 6 december, se mer info i artikeln.

För er som har Sappa som TV-leverantör (i Väderstad, 
Mantorp samt på Gräsvägen och Grönsaksvägen i 
Mjölby) kommer det inte bli några förändringar. 

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

Ändringar i vår 
telefonväxel
Ändringar i vår telefonväxel
Vi har genomfört vissa för-
ändringar när det gäller vår 
telefonväxel. Du som ringer till 
oss på tel 0142-854 50 kom-
mer nu att få fyra stycken val 
(bo-butiken, boendeansvarig, 
teknik eller ekonomi). Vill du 
komma till receptionen dröjer 
du bara kvar. Denna föränd-
ring hoppas vi ska medföra att 
du som kund hamnar hos rätt 
person fortare samt att vän-
tetiden ska bli kortare när du 
ringer till oss.


