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MåNga är Nöjda, MEN dEt går 
alltid att Bli litE BättrE!
Hej

Nu har jag varit i Mjölby i åtta månader. Det har varit 
mycket att sätta sig in i, inte bara adresser utan även 
vad ni, våra hyresgäster tycker samt sättet vi jobbar 
på. För att just få reda på vad ni tycker och vill, för 
att ge er möjligheten att påverka ert boende så har 
vi bett er svara på en enkät. Det gjorde 60 % av er, 
jättetack för det. Jag hoppas att ännu fler tar chansen 
nästa gång. I detta nummer ska vi redovisa vad ni 
tycker och vad vi redan gjort. Det är lätt att man får 
en bild av att alla är så missnöjda – samtal till mig, 
artiklar i tidningen – men vi  hamnar väldigt högt i 
kundnöjdhet jämfört med andra bostadsbolag. Tack 
för era synpunkter, dem ska vi jobba vidare på. 

Vår styrelse har fått ett brev från hyresgäster som är 
missnöjda med uppvärmningen av lägeheterna och 
vår organisation av fastighetsskötseln. Vi jobbar med 
flera av frågorna redan och mycket redovisas här i 
tidningen. Styrelsen kommer att ta upp ärendet och 
svara kontaktpersonerna direkt.

Ett sätt att fortsätta ge er en hög service är att jobba 
med vår organisation. Vi har infört fastighetsvärdar 
och det börjar ge resultat. Den som ser problemet 
löser det. Alla felanmälningar registreras och inget 
tappas bort. Ni kan ringa in till oss på generösare 
tider än tidigare.  

Bostadsbolaget har en viktig roll för utveckling av 
Mjölby kommun, och det är roligt att vi snart ska bör-
ja få se byggkranar för nyproduktion. Ni får inte missa 
att anmäla ert intresse för de nya lägenheterna på 
vår hemsida eller ringa in till oss. Men nyproduktion 
är inte allt, vi måste underhålla våra fastigheter också. 
Därför har vi gjort en stor inventering av fastigheter-

nas skick och arbetar med en underhållsplan 
som jag gärna berättar mer om i kommande 
nummer.

Välkomna och säg er mening om stort och 
smått på höstens  bomöten.

Trevlig höst!

Med vänlig hälsning

Torbjörn Olsson VD
Bostadsbolaget i Mjölby AB

vd har  
ordet

Hyresgästen göran Svejd passar på att byta några ord med Janne Wist-
fors, vid ett besök på Borgmästargatan i Skänninge. 

– DET AllTID kul ATT 
TräFFA HyrESgäSTEr OcH 
SNAckA lITE. Då Får MAN 
rEDA på Hur DE HAr DET 
OcH VAD DE TyckEr är 
VIkTIgT ATT VI TAr TAg I.
Janne är en av två områdes-
chefer som leder servicefunk-
tionen med fastighetsvärdar 
och fastighetsskötare. Sedan 
sommaren har fastighetsskö-
tarna organiserats i större 
arbetsgrupper för att jämna 
ut uppdragsfördelning och 
nyttja deras olika kompeten-
ser bättre. 

– Vi är väl bemannade i för-
hållande till branschen i övrigt 
och det ställer ju krav på att 
vi ska klara av mer än bara 
ren skötsel. Organisations-
förändringen är ett steg i rätt 
riktning. Vi ska jobba effek-
tivare, ta saker i rätt ordning. 
Det inte den som skriker mest 
som ska få hjälp först. 

Införandet av fastighetsvär-
dar innebär kortare besluts-
vägar om vilka åtgärder hyres-
gästerna kan få utförda.

– Fastighetsvärden får ta lite 
av mitt jobb med vissa besikt-
ningar och bedömningar. De 
kan ta snabbare beslut och 
det är bra för hyresgästerna.

Janne känner sig inte helt 
tillfreds med genomförandet 
av omorganisationen.

– Att förändringarna gjor-
des mitt i sommaren var inte 
helt lyckat, det blev onödigt 
svårt att få tag i rätt person 
för hyresgästerna. Vi kan bara 
be om ursäkt för det. Nu har 
det ordnat till sig och med 
Central felanmälan blir det 
bättre och rättvisare än det 
var förut.

Man kan fortfarande anmä-
la ett ärende direkt till fastig-
hetsskötaren.  

”Nya organisationen är bra 
för hyresgästerna”

JANNE WISTFOrS, OMråDEScHEF:

CENtral fElaNMälaN
Vid fel i lägenheten, tvättstugan eller fastigheten där du bor ring:

Kl 08 - 12 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.



trivsel

MONIcA SVEJD BOr på BOrgMäS-
TArgATAN I SkäNNINgE. DIrEkT uT-
ANFör pOrTEN TIll HENNES TrApp-
uppgåNg lySEr MAlVAN rOSA I 
HuSETS EgEN plANTErINg.
– Vi hade länge önskat att få göra lite 
fint på den där tråkiga gräsplätten mellan 
portarna, säger Monica Svejd.

Tillsammans med två andra hyresgäster 
kunde hon i våras sticka iväg och handla 
växter till den nya planteringen med ett 
bidrag från Bostadsbolaget. Skötseln av 
växterna har de boende lovat att ordna 
själva. 

– Här har vi gjort en ganska avancerad 
anläggning med stensatt uteplats och 
upphöjd planteringsyta, berättar områ-
deschef  Janne Wistfors. Den ska vara 
både snygg och lättarbetad, även för per-
soner med nedsatt rörlighet. Men man 
kan naturligtvis göra det mycket enklare 
med väldigt trevligt resultat ändå. Den 
hänger mycket på de boendes eget enga-
geman. Får vi in önskemål så försöker vi 
hitta bra lösningar.

För Monica har arbetet med växterna 
bara varit roligt. En grön vattenslang lig-
ger på stenläggningen men nu är det fär-

digvattnat för året och slangen åker ner 
i källaren. Några små rosknoppar väntar 
på lite brittsommar för att slå ut.

– Du skulle ha kommit i somras, säger 
hon, då var här jättefint, nu är det ju näs-
tan helt överblommat. Men tänk så fint 
det kan bli när vi hjälps åt. 

Tips vill du vara med och försköna ditt 
bostadsområde? Kontakta din fastig-
hetsvärd och diskutera dina idéer. enkla 
åtgärder går lätt att genomföra.

”Tänk så fint det kan bli när vi hjälps åt.”
Hyresgästen monica Svejd är glad för ”sin” plantering utanför porten på Borgmästargatan i Skänninge. Hyresgästerna hjälps åt 
med att sköta växterna och skapa trivsel i området.

det behöver inte vara 
särskilt avancerat för att 
bli trevligt. en enkel kruka 
utanför entrén är ett exem-
pel på eget initiativ från en 
hyresgäst. 

Friplåtar till Mjölby hockey
Säsongen har startat för Mjölby Hock-
eys A-lag och eftersom Bostadsbolaget 
är med och sponsrar så finns ett antal 
matchbiljetter att dela ut till hockeysug-
na hyresgäster. Biljetterna finns att häm-
ta i huvudkontorets reception och kan 
användas till valfri hemmamatch under 
säsongen.

Vad vill du förbättra  
i ditt område?
Alla hyresgäster är välkomna till 
höstens bomöten.
Tid och plats anslås i din trappupp-
gång eller på mjolbybostad.se
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KundenKät 2015
– Under våren har vi fått in 

svar på vår kundenkät från 
nästan två tredjedelar av våra 
hyresgäster, säger Charlotta 
Elliot. Det är mycket bra men 
det är klart att vi hoppas på 
att ännu fler vill vara med och 
påverka nästa gång.

Enkäten är inriktad på tre 
huvudområden; service, lä-
genheter och utemiljö och 
allmän trivsel. 

Sammantaget ger den här 
undersökningen index som är 
jämförbart med andra fastig-
hetsbolag i Sverige.

– Det är ju jätteroligt att se 
att vi hamnar i de övre 25 
procenten i Sverige och att vi 
får mycket bra omdömen på 
vår servicenivå, säger Char-
lotta.
Naturligtvis finns det också 
möjlighet till förbättringar.

– Vi har tagit till oss av svaren 
och vår personal jobbar med 
handlingsplaner utifrån sva-
ren från varje bostadsområde, 
säger vd Torbjörn Olsson. 
94 % trivs
Fastighetsskötarna får mycket 
beröm av hyresgästerna. För 
många är fastighetsskötaren 
en trygghet, en personlig kon-
takt som man haft i många år. 
Den nya fastighetsskötaror-
ganisationen har skapat nya 
arbetsgrupper och en del har 
bytt områden. Efter en del in-
körningsproblem under som-
marmånaderna börjar den nu 
sätta sig och fungera.

94 procent av de tillfrågade 
trivs i sin lägenhet. Det är ett 
bra betyg. På några punkter 
finns missnöje; värmen vin-
tertid; ljudnivån; allmänt un-
derhåll.

Varmt eller kallt
Marcus Nejdel, som är ener-
giansvarig på Bostadsbolaget, 
har fått i uppdrag att analyse-
ra upplevelsen av dålig vinter-
värme jämfört med förbruk-
ning per område. 

– Uppmätt och upplevd vär-
me stämmer inte alltid över-
ens. Vi jobbar hela tiden med 
både små och stora investe-
ringar för att effektivisera och 
förbättra inomhusklimatet i 
lägenheterna. Vi vill att hyres-

gästerna hör av sig till centra-
la felanmälan när man tycker 
att värmen inte fungerar bra. 
Vänta inte i flera månader, 
uppmanar Marcus. Ibland är 
det enkla åtgärder och vi be-
höver statistiken för att veta 
var vi ska göra större insatser. 
Trygghet – en känsla
Att känna sig trygg i sin hem-
mamiljö är en rättighet men 
det är också en individuell 
upplevelse. Beroende på ål-
der, kön, ursprung så ser 

60% av hyresgästerna svarade på årets kundenkät.

Våra hyresgäster trivs bra!
enkät 

resultat

serviceindexproduktindex

Bostadsbolagets hyresgäster trivs mycket bra enligt kundenkäten. utom-
husmiljö, trygghet och uppvärmning är punkter där hyresgästerna vill se 
förbättringar.

att känna sig trygg i sin lägenhet och sitt bostadsområde är avgörande för 
trivseln. låssystem och säkerhetsdörrar är viktigt men också städning och 
belysning.

Benchmark – jämförelse med andra bostadsbolag i sverige

Produktindex handlar om 
lägenheten och husets 
egenskaper, gemensamma 
ytor och utemiljöns kvalitet.

Bostadsbolagets resultat på knappt 
80% produktindex och 85% i  servicein-
dex, ligger i den övre fjärdedelen av de 
undersökta bolagen.

nedre fjärdedel
Hälften
Övre fjärdedel

Serviceindex visar hur 
hyresgästerna tycker att: 
service fungerar, trygghet 
upplevs, närmiljön sköts.

BOSTADSBOlAgETS pErSONAl VIll gärNA VETA VAD 
HyrESgäSTErNA TyckEr OM lägENHETEr, FASTIgHETS-
SköTArE, uTEMIlJö MED MErA. ETT SäTT ATT Få EN 
MEr SAMlAD BIlD AV HyrESgäSTErNAS TrIVSEl är ATT 
SkIckA uT EN ENkäT.  



trygghetsbehovet olika ut. 
Naturligtvis är belysning och 
port- och dörrlås viktigt, men 
också städning och skötsel 
av hus och utemiljö påverkar 
trygghetskänslan. 

– Inbrott i förråd och käl-
lare är en osäkerhetsfaktor 
som vi ska försöka komma 
till rätta med. Säkerhetsdörrar 
och bättre låssystem med så-
kallade taggar är ett sätt, säger 

Torbjörn Olsson.
Ljudstörningar från trapp-

hus kan lösas med säker-
hetsdörrar som är bättre lju-
disolerade. Det kommer att 
finnas möjlighet att välja en 
säkerhetsdörr som tillval till 
lägenheten.
Underhåll för miljoner
30 miljoner kronor per år går 
till underhåll av Bostadsbola-

gets fastighetsbestånd.
– Vi gör en massa förbätt-

ringar varje år, säger Torbjörn 
Olsson. Mycket är sådant som 
inte syns förstås, men som är 
nödvändigt. Vi ska bli bättre 
på att tala om vad vi planerar 
och vad vi har gjort.

Alla önskemål går inte att 
förverkliga, men det finns till 
exempel en överenskommelse 
med Hyresgästföreningen att 

kunna använda 150 kronor 
per lägenhet till förbättringar 
i den yttre miljön.

– Det är viktigt att hyresgäs-
terna deltar i våra bostadsmö-
ten och framför sina åsikter 
där också. Önskemålen ser ju 
olika ut i olika områden. Våra 
fastighetsvärdar får försöka 
snappa upp vilka förbättring-
ar som kan fungera för så 
många som möjligt.
Bättre tillsammans
–Vi måste hjälpas åt om det 
ska bli trivsamt och fint i våra 
bostadsområden. Bilåkande 
inne på gårdarna och långpar-
kerade bilvrak är till exempel 
inget roligt. Alla vill ha en så 
bilfri miljö som möjligt, då får 
vi hjälpas åt att sätta stopp för 
dem som missbrukar den. 

många hyresgäster har åsikter om utemiljön. Bostadsbolaget gör nu en plan för åtgärder. Fastighetsvärden tommy 
Börjesson i mjölby vill gärna ha förslag från hyresgästerna.

”Det är viktigt att 
hyresgästerna deltar 
i våra bostadsmöten 

och framför sina 
åsikter”

BOENDEprOTEST I MJölBy
Monica Fransson och Sven-
Åke Andersson bor på Lund-
byområdet och Torgny Jo-
hansson på Tunet i Mjölby.  
De påpekar att det redan tidi-
gare fanns ett missnöje bland 
de boende bland annat när 

det gäller värme och varm-
vatten. Omorganisationen av 
fastighetsskötarorganisatio-
nen som gjordes under som-
maren blev en utlösande fak-
tor för deras protestskrivelse 
till Bostadsbolagets styrelse.

Det funkade förut
– Det här är grannsamver-

kan, säger Monica Fransson. 
Vi tycker att det har blivit 
sämre, att vi inte har någon 
fastighetsskötare att prata 
med och att vi inte får något 
riktigt gehör när vi ringer fel-
anmälan.

– Det fattas en bra kontakt-
yta för hyresgästerna, tycker 
Sven-Åke Andersson.
Ojämn värme
Torgny Johansson uppmärk-
sammar att det är mycket kla-
gomål på värmen i stora delar 
av fastighetsbeståndet. 

– Det är ju svårt att parera 
temperaturväxlingar på hös-
ten men då kan man väl höja 
någon grad extra hellre än att 
folk ska frysa.

– Jag har 17 grader i mitt 
sovrum på mornarna och 13 
grader vid golvet i badrum-
met, det tycker jag inte är 
OK, säger Monica.
Ärende för styrelsen
Bostadbola-
gets styrelses 
 ordförande 
Jörgen Os-
karsson har 
tagit emot 
hyresgästernas brev. 

– Vi avser att ta upp ärendet 
vid styrelsens nästa samman-
träde den 27 oktober. Däref-
ter ska vi informera kontakt-
personerna Monica Fransson 
och Torgny Johansson om hur 
styrelsen ställer sig till skrivel-
sen, säger Jörgen Oskarsson i 
en kommentar.  

Sven-Åke andersson, monica Fransson och torgny Johansson tycker att 
service och boendeinflytande har minskat det senaste halvåret. monica och 
torgnys skrivelse har samlat 400 underskrifter från hyresgäster i mjölby.

Hyresgäster i Mjölby reagerar på omorganisationen

Skrivelse till Bostadsbolagets styrelse



– Det där är en fråga som har sitt ur-
sprung i gamla oljeuppvärmda hyreshus, 
när värmen stängdes av under somma-
ren och drogs på i september. Vi stänger 
aldrig av värmen i våra hus och vi sänker 
inte på nätterna heller, säger Bostadsbo-
lagets energiansvarige Marcus Nejdel.
Fjärrvärme
De flesta av Bostadsbolagets områden 
värms med fjärrvärme via gemensamma 
anläggningar. Några radhusområden har 
egna pannor och betalar för uppvärm-
ning separat.

– Värmen är en av de hetaste frågorna 
i vår enkät. Upplevd värme och faktisk 
temperatur är inte samma sak, säger 
Marcus.
Senaste nytt på Tunet
Vi besöker Tunet där den nyaste fjärr-
värmeanläggningen i Bostadsbolagets 
fastighetsbestånd finns. Det gamla 
pannrummet är tömt och pannorna har 
ersatts med stora ljusgrå rör och några 
pumpar. Hela installationen ryms på en 
femtedel av utrymmet som de gamla 
pannorna krävde.
– Härifrån får nästan alla våra hus på 
Tunet värme och varmvatten, berättar 
Marcus. Allt kan styras från min dator 
på kontoret men det krävs ju lite tillsyn 
också.
Utomhus och i lägenheterna sätts det 
upp temperaturgivare som talar om för 
styrprogrammet vilket klimat som råder. 

Växlar utetemperaturen så ställs värme-
givarna om men det tar några timmar 
innan alla lägenheterna märker av effek-
ten. Vår och höst är det mest variation 
med fukt, kalla nätter och varma dagar 
och det är då man får in flest klagomål 
på värmen. 
– När det är 10 grader kallt ute är det säl-
lan någon som klagar, då är ju elementen 
varma, säger Marcus.
20 - 21oC är standard
Bostadsbolagets värmestandard är 20-
21oC och det vill man hålla i alla lägen-
heter och nu sätts det upp fler avläsare.
– Vi tar klagomålen på värmen på allvar. 
Husen är olika gamla och har varierande 
standard men det ska gå att få 20-21oC i 
lägenheten. Annars ska hyresgästen ringa 
in till felanmälan och rapportera. Får inte 
vi veta när och var det blir fel så är det 
svårt att åtgärda, säger Marcus.  

Många fastighetsskötare har fått frågan:

”När sätter ni på värmen i det här huset?”
I rESulTATEN FråN BOSTADSBOlA-
gETS kuNDENkäT FrAMSTår MISS-
NöJE MED VärMEN SOM EN VIkTIg 
FrågA För MåNgA HyrESgäSTEr. 
DE FlESTA käNNEr DOck TIll ATT 
MAN INTE STäNgEr AV VärMEN på 
SOMMArEN.

Från sin dator på kontoret i mjölby kan marcus hålla koll 
på värmen i Bostadsbolagets hus.

marcus nejdel berättar att fjärrvärmecentralen på tunet är Bostadsbolagets nyaste anlägg-
ning. Härifrån levereras värme och varmvatten med senaste teknik.

varje temperatur- och fuktgivare har en egen identitet.

temperaturgivaren skickar en signal från lägenheten till 
styrenheten i värmecentralen.



BOSTADSBOlAgET SEr 
öVEr BETAlNINgSruTI-
NErNA OcH TAr BOrT DEN 
INTErNA påMINNElSEN 
För OBETAlD HyrESräk-
NINg.
Att hyran betalas i förskott är 
välkänt för alla som bor i hy-
resrätt. Ändå händer det varje 
månad att ekonomiavdelning-
en måste lägga tid och kraft 
på att få hyresgäster att betala 
sin avtalade hyra.
160 kr förseningsavgift
– Vi tar bort den interna 
påminnelsen som vi brukat 
skicka efter åtta dagar och 
överlåter hanteringen direkt 
till vårt inkassobolag, säger 
ekonomichefen Jonas Haage. 
Förseningsavgiften är 160 
kronor så det blir lite tuffare 
för den som inte betalar i tid. 
Vi har tron att ju snabbare vi 
skickar en allvarlig varning 
desto större är chansen att vi 
får betalt.

Avbetalningsplan
Även i fortsättningen kom-
mer tillfälliga avbetalningspla-
ner att erbjudas den som har 
kommit i ekonomiska svårig-
heter.

– Det förutsätter förstås att 
man hör av sig innan krav-
breven börjar komma, säger 
Jonas. Vi kan fördela ut hälf-
ten av en hyra på tre månader 
för att skapa ett litet andrum. 
Men man får alltid betala hela 
hyran till slut. Kom i tid och 
prata med oss om problemet, 
är Jonas tips.
Autogiro en bra idé
Vet man med sig att man har 
lite dålig koll på sina räkning-
ar så är autogiro lösningen för 
att slippa tråkiga och onödiga 
förseningsavgifter. Då dras 
hyran automatiskt från ditt 
konto varje månad. Blankett 
för ansökan om autogiro 
finns både på mjolbybostad.
se och i receptionen på Bo-
stadsbolagets kontor.   

SEDAN I JuNI HäNVISAS 
AllA BOSTADSBOlAgETS 
HyrESgäSTEr TIll ETT 
cENTrAlT FElANMäl-
NINgSNuMMEr. 
På 0142-854 51 kan man alla 
vardagar 08 - 12 anmäla fel 
och brister i sitt boende. Sam-
talet besvaras av personal på 
Bostadsbolaget och ärendet 
registreras. Fastighetsvärdar-
na bedömer och prioriterar 
varje ärende efter hur akut 
problemet är och hur det kan 
samordnas med andra insat-
ser i området. Fastighetsskö-
tarna kan se alla ärenden i 
sina mobiltelefoner. Där får 
de adresser, kontakpersoner 
och status.

– Den här tekniken är till 
stor nytta för att vi ska jobba 
resurseffektivt och hinna med 

fler ärenden, säger områdes-
chef  Janne Wistfors. När alla 
fått in rutinerna så kommer 
både hyresgäster och personal 
märka skillnad.

– En stor fördel är att man 
får utförandestatistik från sys-
temet. Vi kommer att få bättre 
underlag för bedömningar av 
vår servicegrad och en status 
på våra områden, kommente-
rar VD Torbjörn Olsson.

OBS! det här gäller fel och 
brister som inte innebär di-
rekt fara för människor eller 
fastigheten. akuta skador 
som till exempel översväm-
ning, stopp i toaletten, kros-
sade fönster, ska anmälas 
dygnet runt till  
aKut-telefon 0142-162 80.

 

1. Möblera rätt. Ställ inte en soffa mot radia-
torn (elementet). För att inte hindra värmen 
att komma ut i rummet så ska det vara 30 
cm mellan radiator och möbel. OBS det gäl-
ler även termostaten. Den stänger av när 
det blir varmt.

2. Se till att inluftventilerna vid fönstren är 
öppna. Annars blir det undertryck i lägen-
heten och luft sugs in på andra ställen och 
blir till kalldrag.

3. Vrid på termostaten då och då så att den 
fungerar.

4. Bubblar och porlar det inne i termostaten 
så behöver elementen luftas. Ring felanmä-
lan! 

5. Kolla att tätningslisterna i fönstren är hela 
och tätar ordentligt. Ring felanmälan om de 
saknas, är trasiga eller sitter löst!

Så här ser det ut på fastighetsskötarens telefon. alla ärenden ligger upp-
lagda i prioritetsordning och dessutom finns alla kontaktuppgifter bara ett 
klick bort. det blir lättare att styra resurserna och att vara flexibel.

värmeTips  Skönare inne med enkla åtgärder.

JONAS HAAgE, EkONOMIcHEF:

”De flesta betalar hyran i tid”

Central felanmälan
Effektivare och bättre service

BOSTADSBOlAgET HAr köpT EN TOMT I cENTrAlA MAN-
TOrp För NyprODukTION AV HyrESräTTEr.
– Vi har köpt en tomt i kanten av industriområdet Fall i Man-
torp, berättar vd Torbjörn Olsson. Tanken är att bygga hyres-
rätter, men vi har inte ritat några hus ännu, så vi kan inte visa 
några bilder.

Nu drar planarbetet igång och det tar minst ett och ett halvt 
år innan den nya detaljplanen är klar. Sedan kan bygget börja 
och det innebär att beräknad inflyttning blir någon gång 2018. 
Säkert ett välkommet tillskott av bostäder i Mantorp.  

Nya hyresrätter i Mantorp 2018



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

fuNdEriNg fråN 
EN fastighEts-
skötarE 
”vi har så himla fina inner-
gårdar nere på ubbarp i 
mantorp. Här vill man gär-
na göra lite extra. Säkerhe-
ten kring lekutrustningen 
måste vi se över och gärna 
lite färg på en del också. 
Jag skulle vilja byta ut lite 
träd och växter, en del är 
alldeles för stora. det är ett 
tryggt och bra område, vi 
känner igen varandra här.”

Mikael Nilsson

– DET är DAgS ATT AN-
MälA DITT INTrESSE För 
lägENHET I kVArTErET 
rOSENkAMMArEN på 
SVArTåSTrAND.

”För några år sedan var det bara att ringa för att få en lägenhet”

Lägenhetskön blir allt längre

– Vill man vara först ut på 
Svartåstrand så ska man änd-
ra sitt önskemål nu, säger 
Charlotta Elliot. Den som 
ställt sig i kö för lägenhet i 
Mjölby centrum kommer inte 
med automatik först i kön till 
Rosenkammaren. Gå in på 
hemsidan och välj Rosenkam-
maren som det nya kvarteret 
heter.

Bostadsbolaget bygger 56 
lägenheter, 2-3 rum och kök 
på cirka 54, respektive 72 kva-
dratmeter. Månadshyrorna 
beräknas bli runt 7 000 kro-
nor per månad för 2:or och 
9000 kronor för 3:or.

Planerad byggstart våren 
2016 och uthyrningen startar 
i början av året. Inflyttning 
våren 2017.

Kontakta gärna Bobutiken, 
0142-854 54. 

Byggplanerna 
går framåt

– DET är ETT HElT NyTT 
lägE MOT För NågrA år 
SEDAN. FOlk BlIr NäSTAN 
cHOckADE När MAN 
SägEr; NEJ VI HAr INgA 
lägENHETEr lEDIgA JuST 
Nu. 
Tre månaders väntan är det 
minsta man får räkna med 
och ofta blir det mycket läng-
re tid.

Charlotta Elliot beskriver 
Bostadsbolagets lägenhetslä-
ge. Det är akut underskott på 
lägenheter i hela Sverige, så 
även i Mjölby kommun.

– Det tar tid att komma 
igång och bygga men nu är 
det nära.  Det dryga 50-tal lä-
genheter som vi bygger i Ro-
senkammaren kommer att gå 
åt fort, tror Charlotta.

Stå i kö
Vill man ha en hyreslägenhet 
får man anmäla sitt intresse 
och blir då en av 3300 perso-
ner som redan står i kö.

Det är ungefär 35 lägenheter 
i månaden som byter hyres-
gäst. I fjol var det 40.

– Just nu har vi 45 intresse-
rade per lägenhet i snitt. Men 
det är klart att många står i kö 
för väldigt specifika lägenhe-
ter som sällan blir lediga.

– Jag bedömer att du kan få 
vänta upp till ett år för att få 
något så när det du vill ha. Så 
det är klokt att stå kvar i kön.
Samla poäng
Bostadsbolaget tillämpar ett 
poängsystem för att det ska 
vara rättvist. Man får 1 poäng 

per dag som man står i kö.
– Vi har infört att ungdomar 

kan få ställa sig i kö från att 
de har fyllt 17 år. Det ökar 
chansen för dem lite. Enligt 
hyreslagen får man inte skri-
va ett eget kontrakt innan 
man fyllt 18 år. CSN räcker i 
princip som inkomst för att få 
hyra en lägenhet.
Rätt person i kön
Det är viktigt för förtroendet 
att ett kösystem upplevs som 
rättvist.

– Man kan inte stå i kö för 
någon annan än sig själv. 
Det är bra att komma ihåg. 
 Kö p oängen är personlig och 
kan inte lämnas över till barn 
eller någon annan närstående.
 


