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Tidning för 
Bostadsbolagets 
hyresgäster

Uthyrning på Lilla Vallgatan 6
Arbetet med renoveringen av Lilla 
Vallgatan 6 i Skänninge pågår för 
fullt. Huset kommer att få 20 lägen-
heter – från en liten etta på 29 m2 till 
en stor trea på 94 m2. Lägenheterna 
är fullt tillgängliga, så att de passar för 
alla, och huset har hiss och inglasade 
balkonger. Dessutom finns det en 
övernattningslägenhet som gäster till 
de boende kan utnyttja.

– Nu börjar arbetet med uthyrning av 
lägenheterna, berättar marknadschef 
Charlotta Elliot. Intresset har varit 
stort för de nya lägenheterna och vi 

Hyrorna för 
2014 är klara
Bostadsbolaget och Hyresgästför-
eningen har kommit överens om 
de nya hyrorna för 2014. Bo-
stadsbolagets ekonomichef, Jonas 
Haage, berättar:

– Vi har tecknat ett ettårigt avtal 
som innebär att hyrorna från och 
med januarihyran höjs med 2,2 
procent.

kommer i första 
hand vända oss till 
dem som finns i 
vår kö, både med 
e-post och brev. 

Inflyttning sker 
den 1 september 
nästa år, men 
tecknar man 
kontrakt före 1 
mars, kan man få 
göra färgval i sin 
lägenhet.

Så här kommer huset på Lilla Vallgatan 6 i Skän-
ninge att se ut efter renovering. Nu finns möjlighe-
ten att få en av husets 20 lägenheter

SABO:s (de allmännyttiga bostads-
bolagen) energisparkampanj pågår 
och målet är att minska energi-
användningen i de allmännyttiga 
bostadsföretagen med 20 procent 
fram till 2016, jämfört med 2007. 
Bostadsbolaget genomför kontinu-
erligt en rad åtgärder för att minska 
energianvändningen. Marcus Nejdel, 
energiansvarig på Bostadsbolaget, 
berättar om några av åtgärderna som 
har genomförts under hösten:

– På Järnvägsgatan 2 har vi justerat 
värmen och bytt ventiler på radiato-

Tillsammans 
sparar vi energi

rerna samt 
monterat nya 
termostater. 
Detta gör att 
värmen för-
delas jämnt 
i husets alla 
våningar, 
vilket vi kan 
konstatera 
med hjälp av 
ett antal termometrar som är upp-
kopplade till Bostadsbolagets över-
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Den 1 december var det den årliga 
Nordiska Brandvarnardagen. 160 
organisationer är anslutna och årets 
tema var ”Sov gott. Vakna fort. Testa 
din brandvarnare.” Tryck på testknap-
pen med jämna mellanrum för att 
säkerställa att brandvarnaren fung-
erar. Brandvarnaren kan vara skillna-
den mellan liv och död om en brand 
skulle uppstå, så det finns all anled-
ning att kontrollera att den fungerar.

I advents- och jultider är brandrisken 
som störst. Bostadsbolagets boen-
deansvariga, Jan Wistfors och Peter 
Gustavsson, har sammanställt lite råd 
och tips för att undvika brandfaror. 
Tänk på att det är mycket enklare att 
förebygga en brand än att släcka den.

•	 Glöm	inte	att	släcka	ljusen.
•	 Lämna	aldrig	levande	ljus	utan	

uppsikt.
•	 Använd	ljusstakar	av	icke	bränn-

bart material.

Tänk på brandfaran!

Barnkryss
Alla ni barn vet säkert hur viktigt det är 
att spara energi. 

Här är ett korsord som handlar om 
detta. När ni har löst det, skriver ni de 
bokstäver som ni får fram i det färgade 
fältet. De kommer att bilda två ord.

Skicka in dessa till:

Bostadsbolaget
Box 294
595 23 Mjölby

Senast den 17 januari vill vi ha ditt svar. 

Tre vinnare kommer att få varsin trevlig 
överraskning.

Lycka till!

•	 Dekorera	ljusstaken	med	icke	
brännbart material.

•	 Ställ	tända	ljus	på	säkert	avstånd	
från gardiner och inredning som 
lätt kan ta eld.

•	 Lämna	aldrig	barn	eller	husdjur	
ensamma med levande ljus.

Köksbränder
Många bostadsbränder börjar i köket. 
En vanlig orsak är torrkokning. 
Lämna därför aldrig något kokande 
på spisen utan uppsikt. Rengör 
spisfläkten regelbundet för att minska 
brandrisken. Installera en timer som 
hjälper dig att komma ihåg att stänga 
av plattan. Ha en brandfilt i bered-
skap bredvid spisen.

Om det börjar brinna i en kastrull på 
spisen: Lägg ett lock på kastrullen. 
Dra kastrullen från plattan. Stäng av 
spisen. Släck aldrig brinnande fett 
med vatten! Fett och oljor kan näm-
ligen tillsammans med vatten orsaka 

en explosion med 
brännskador som 
följd.

Fria utrymningsvägar
Det är viktigt att dörrar till trapphu-
set, som lägenhets-, vinds- och källar-
dörrar, sluter tätt och att dörrstäng-
arna mot vind och källare fungerar. 
Det är också viktigt att trapphus hålls 
fria från brännbara föremål som barn-
vagnar, tidningspapper och kartonger, 
eftersom sådan förvaring ökar risken 
för anlagda bränder. Vid en brand 
måste kanske trapphuset användas 
av räddningspersonal och de boende 
som utrymmer. Samtidigt som det är 
mycket folk kan det vara dåliga sikt-
förhållanden med mörker och mycket 
rök. Då är framkomligheten livsviktig 
och därför får inga föremål förvaras så 
att de kan hindra en utrymning.

Läs mer på: 
www.dinsakerhet.se/brand



Om vi trivs i tvättstugan eller inte 
kan ha olika orsaker. Vad vi gemen-
samt kan hjälpas åt med är att helt 
enkelt lämna tvättstugan lite bättre än 
vi fann den. Det löser mycket.

Tvättstugan är ett av de ge-
mensamma utrymmen som vi 
delar på och här måste vi vara 
lite extra måna om varandra. 
Det innebär att man ska vara 
försiktig med sådant som luktar 
och inte låta djuren följa med 
in i lokalen.

De vanligaste klagomålen till 
Bostadsbolaget handlar just om 

Tvättstugan – ett rent nöje?
tvättstugorna. Oftast rör det bris-
tande städning från de som använder 
tvättstugorna. Tillsammans löser vi 
detta enkelt, så låt oss avlägga ett 
nyårslöfte om att sköta tvättstugan på 
bästa sätt.

Vad är det som gäller?
Bostadsbolaget ser nu över informa-
tionen i tvättstugorna men det hand-
lar egentligen om självklarheter:

•	 Torka	av	golv,	maskiner	och	bän-
kar när du är klar.

•	 Följ	de	skötselanvisningar	som	
gäller för maskiner, tumlare och 
annan utrustning.

•	 Använd	alltid	tvättpåse	om	du	
tvättar en bygel-bh. En vanlig 
anledning till att maskiner inte 
fungerar är att en bh-bygel har 
lossnat och fastnat i tvättmaski-
nen.

vakningssystem. Huset har också fått 
ny, energisnål belysning i trapphuset. 
På sikt kommer vi att göra bespa-
ringar både när det gäller energiför-
brukningen och den arbetstid som 
krävs för att fastighetsskötarna ska 
byta glödlampor.

– På Västra Lundby, Kvarteret Tången 
genomförs även där en justering av 
värmen samt byte av ventiler och 
termostater. Dels sparar vi energi 
och dels slipper vi de vattenskador 
som kan uppstå av läckande ventiler. 
Under tiden arbetet genomförs, kan 
värmen i lägenheterna variera men 
när allt är klart ska det blir jämn 
temperatur på 20-21 grader.

Värna om värmen
Nu är vintern här och med den 
kylan. Det finns några enkla tips att 
följa för att värna lite extra om vär-
men inne i lägenheten. Att dra ned 
rullgardinen eller persiennen på nat-

ten och kontrollera tätningslisterna är 
några exempel.

Kom ihåg:

1. Inga möbler för elementen 
Ställ inte stora möbler och ha inte 
långa gardiner framför dina element. 
Det behövs minst 10 cm fri yta fram-
för ett element för att det ska fungera 
rätt. 

2. Vädra med tvärdrag 
Om du vill byta luft i lägenheten, 
vädra med tvärdrag istället för att låta 
fönstren stå på glänt hela dagen – då 
byts luften ut utan att rummet blir 
svalt. (Om du däremot vädrar för att 
få det kallare är det mycket bättre att 
istället sänka värmen på elementen.)

3. Säg till om tätningslisterna runt 
fönster och balkongdörrar är trasiga 
eller saknas 
Annars läcker värmen ut. Kolla dina 
tätningslister och kontakta din fastig-
hetsskötare om du känner drag. 

4. Stäng inte vädringsluckor och 
ventiler 
Ett hyreshus är byggt för att ha en 
fungerande cirkulation av luft. Om 
ventiler är stängda eller igensatta slu-
tar luftväxlingen att fungera effektivt, 
och halten av skadliga ämnen i luften 
stiger. 

5. Dra ned rullgardiner eller persien-
ner på natten 
Det är ett bra och enkelt sätt att 
hindra värmen från att sippra ut när 
det är kallt ute. 

Mer info och fler tips hittar du på 
www.allmannyttan.se
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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

Tack för i år!
Nu närmar sig återigen ett årsskifte. Snart kom-
mer resultatet av den stora kundenkäten. Den är ett 
utmärkt verktyg för oss att utveckla verksamheten 
för att bli en ännu bättre hyresvärd. Alla åsikter som 
lämnas i enkäten är viktiga för oss. Vi vill passa på 
att tacka alla som har svarat på enkäten.

Symboliskt får enkätresultatet avrunda 2013 och ta 
oss vidare in i 2014. Håll utkik efter bostadsmöte i 
just ditt område nästa år!

Vi planerar en marknadsundersökning, som ska visa 
på intresset för byggnation på det ånära kvarteret 
Rosenkammaren. Den och mycket annat återkom-
mer vi till i nästa nummer av På Tapeten.

Till sist vill jag önska er alla en God Jul och ett Gott 
Nytt År! 

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

Bostadsbolaget arrangerade tidigare i höstas tillsammans 
med Hyresgästföreningen och Kombrå (kommunens brotts-
förebyggande råd) en informationsträff angående grannsam-
verkan för hyresgäster på Lundby. 

Syftet med grannsamverkan är att minska vardagsbrottslig-
heten och öka tryggheten. Detta ska uppnås  genom ökad 

vaksamhet bland boende 
och bättre kunskap hur 
man försvårar för dem 
som är ute efter att begå 
brott. 

Boende uppmanas att in-
formera varandra om när 
man åker på semester, så 
att grannarna kan hålla 
extra koll. Se gärna till 
att samtliga dörrar går i 
lås på kvällar och nätter.

Grannsamverkan


