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SOMMARHÄLSNING
Hej

I år kom sommaren tidigt. Det har varit riktigt varmt och vi får 
hoppas att det kan hålla i sig över s emesterperioden också. 

Jag vill återkomma till hyresgästenkäten som vi gör vartannat 
år. Det är mycket viktigt för oss att få reda på vad ni tycker att 
vi ska jobba extra med. I senaste enkäten för ett år sedan, fick 
vi kritik för att vara opersonliga. Det har vi jobbat med sen 
dess. En ny telefonväxel är en åtgärd, men viktigast är vår nya 
hemsida. Den är lätt att förstå sig på och den går lätt att visa 
på många olika språk och där finns mycket information att 
hitta. 

Vi lanserar också Mina sidor som är en inloggning från vår 
hemsida. Men ännu bättre är att ladda ner vår app. Då kan 
ni leta lägenhet, boka hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (till 
hösten) och mycket mer. Om ni dessutom ställer in appen så 
vi kan skicka meddelanden till er så kan vi informera er om 
vad som händer i ert område och om det finns driftstörning-
ar. Detta är ett mycket bra sätt att hålla sig uppdaterad med 
vad som händer på Bostadsbolaget. Vår förhoppning är att vi 
blir ännu mer tillgängliga. Vi finns sedan tidigare på Facebook 
och numera också på Instagram (följ oss gärna där). 

Vår nya marknadssituation med alla lägenheter uthyr-
da har gjort att styrelsen antagit en ny uthyrnings-
policy. En god nyhet för våra befintliga hyresgäster 
är att ni får en poäng för varje dag ni bott hos oss 

sedan senaste inflyttningen. Ni som bor hos 
oss får poäng utan att stå i kö, men ni måste 
anmäla intresse för lägenheter förstås. Läs mer 
på sidan 3.

Äntligen kan vi meddela att detaljplanen 
för vår tomt i Mantorp är antagen så att vi 
kan börja bygga där till vintern. 60 nya lä-
genheter räknar vi med att kunna erbjuda i 
Mantorp om ett och ett halvt år ungefär.

Jag önskar er alla en skön sommar!

Torbjörn Olsson, VD
Bostadsbolaget i Mjölby AB

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.

ÖPPETTIDER I SOMMAR
Under semesterperioden har vi ändrade öppettider:

Vecka 26-31
Receptionen 7.30-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00
Bobutiken 10.00-12.00 & 13.00-15.00
Vecka 31
Ekonomiavdelningen stängt

Statsrådet växer fram

Karin Wiklund arbetar 
som ekonomiassis-
tent och tar hand om 
hyresgästfrågor samt 
utvecklar och ser till att 
vårt digitala fastighets-
system fungerar. Karin 
finns på huvudkontoret 
på Burensköldsvägen.

Peder Hahne är drift-
tekniker och ser till att 
värme och ventilation 
fungerar som det ska i 
våra fastigheter. Peder 
och sitter också på 
huvudkontoret.

Ali Safari jobbar som 
fastighetsskötare på 
Mjölby Södra. Han har 
tidigare varit säsongs-
anställd men har nu fått 
fast tjänst.

BOSTADSBOLAGET BYGGER 
SJUVÅNINGSHUS PÅ SKÄN
NINGEVÄGEN  MJÖLBY OCH 
ALLT GÅR ENLIGT PLANEN. 
– Vi planerade att inflyttning-
en skulle bli i maj 2019 och det 
håller vi, säger Martin Johans-
son som är ansvarig för pro-
jektet. 
Det kommer bli sammanlagt 
50 stycken nya lägenheter i ett 
suterränghus fördelat på 25 et-
tor, 24 tvåor och en trea. 
– Intresset för det här huset 
är stort. Det ligger bra, nära 
till grönområden och till cen-
trum, och huset har hiss vilket 
är uppskattat, säger Sarah An-
dersson uthyrningschef. 
Om du inte redan har gjort det 
kan du redan nu ställa dig i vår 
bostadskö för nyproduktion i 
Mjölby. Lägenheterna kommer 
att släppas efter sommaren och 
ligger då ute för intresseanmä-
lan i cirka två veckor.
– Sedan tilldelar vi dem till de 
sökande med högst köpoäng, 

säger Sarah. Nytt vid den här 
tilldelningen, jämfört med när 
vi släppte lägenheterna på Ro-
senkammaren, är att vi bara 
kommer att släppa en lägenhet 
i respektive storlek och läge. 
Den med högst poäng får först 
välja vilken lägenhet hen vill 
ha och sedan arbetar vi vida-
re med den sökande med näst 
högst poäng och så vidare. 

Nya på jobbet

VD har  
ordet

På gamla Bebbes tomt växer det 
upp ett sjuvåningshus.
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BOSTADSBOLAGET HAR 
LANSERAT SIN NYA HEMSI
DA MED ”MINA SIDOR” SOM 
GER BÄTTRE SERVICE FÖR 
HYRESGÄSTERNA.

Hemsidan är Bostadsbolagets 
viktigaste informationskanal. 
Hemsidan är ofta första kon-
takten med Bostadsbolaget när 
man anmäler sig som bostads-
sökande. 
– Nu är vår hemsida mer ak-
tuell och uppdaterad och utgår 
från hyresgästens perspektiv, 
säger Karin Pettersson på Bo-
stadsbolaget. 

Mer kundanpassad
Under våren har det lagts ner 
ett stort arbete på att kundan-
passa hemsidan. Med fler re-
daktörer uppdateras materialet 
oftare och så kommer det in 
mer aktuella nyheter. Dessut-
om finns ”Mina sidor” som är 
hyresgästens egen kommunika-
tion med Bostadsbolaget.
– Har man till exempel gjort en 
felanmälan så kan man se status 
på utförandet på ”Mina sidor”, 
säger Karin. Det är också där 
man aktiverar sig i kön till nya 

lägenheter och ändrar sin sök-
profil. 

Översättning med Google
Språket är också förenklat och 
snabböversättning och funge-
rar bra ihop med Google tran-
slate för att fler ska kunna ha 
nytta av innhållet. Detta är en 
viktig funktion för att få infor-
mation att nå fram till alla hy-
resgäster.
– Det är svårt att att nå ut med 
information till alla hyresgäster, 
så vi tror på att synas i olika 
forum, säger Karin. Förutom 
hemsidan och vanliga trapp-
husblad finns vi på Facebook, 
Instagram och i På tapeten. 
Ändå lyckas vi inte alltid för-
medla vår information. Med en 
tydlig hemsida gör vi det i alla 
fall lättare att hitta det man vill 
veta om oss, säger Karin.

Ditt boende
Där finns uppdaterad infor-
mation om pågående projekt 
– både renoveringar och ny-
byggnation. När man kan ställa 
sig i kö för nyproduktion är till 
exempel bra att veta.
Man kan också under fliken 

”Ditt boende” läsa om inred-
ningsalternativ och vad man 
själv får göra i sin hyreslägen-
het och vad som gäller när man 
flyttar in eller flyttar ut. Alla 
de rättigheter och skyldigheter 

man har som hyresgäst hos 
Bostadsbolaget kan man hit-
ta på hemsidan. Vad gäller vid 
störningar? Får jag röka eller ha 
husdjur på balkongen? Titta in 
på hemsidan, där står det! 

www.mjolbybostad.se

– Vi har utgått ifrån kunden och satsat på enkelhet och tydlighet, 
säger Karin Pettersson på Bostadsbolaget om den nya hemsidan.

Ny hemsida med Mina sidor för bättre service

BOSTADSBOLAGET UPPDA
TERAR SIN UTHYRNINGSPO
LICY – ÖPPNARE, TYDLIGA
RE OCH ENKLARE.
Bostadsmarknaden har föränd-
rats och efterfrågan på lägenhe-
ter har ökat drastiskt de senaste 
åren. Därför finns det ett be-
hov av en mer öppen uthyrning 
med tydliga regler som gör det 
enklare att söka lägenhet hos 
Bostadsbolaget.

– Den största förändringen i 
den nya uthyrningspolicyn är 
att befintliga hyresgäster kan 
tillgodoräkna sig sin boendetid 

som kötid. Det gör det lättare 
att byta lägenhet inom Bostads-
bolaget. Vi visar att våra lojala 
hyresgäster är viktiga för oss, 
säger Sarah Andersson uthyr-
ningsansvarig. 

Övriga förändringar:
Ny lägsta ålder för att registre-
ra sig i vår kö. Nu kan du ställa 
sig i vår lägenhetskö redan när 
du fyllt 16 år och i vår trygg-
hetsboendekö när du fyllt 63 år. 
(Tidigare 17 år resp. 65 år)

Förturer
Förtursreglerna gällande nyan-
ställning justeras. Nyanställda 

i Mjölby kommun som bor 
utanför pendlingsavstånd får 
motsvarande ett års köpoäng 
när anställningsavtal skickas in. 

– En tillgänglighetsförtur er-
sätter vår tidigare förtur för 
medicinska skäl. Tillgänglig-
hetsförturen kan beviljas för 
våra interna hyresgäster och 
hjälper till när någon har behov 
av lägenhet med hiss eller på 
markplan. 

Ekonomiska krav
– Vi inför tydligare regler för 
våra ekonomiska krav vid kon-
traktsskrivning. Vi räknar total 

inkomst, inklusive exempelvis 
bostads- och barnbidrag, och 
stämmer av detta mot Krono-
fogdens riktlinjer och nivåer 
kring normalbelopp att leva på 
efter att hyran är betald, säger 
Sarah Andersson. 

Uppsägningstiden för intern 
omflyttning justeras och är nu-
mera två månader istället för 
tidigare tre månader.
Både uthyrningspolicy och riktlinjer kring 
vår uthyrning finns att läsa i sin helhet på 
vår hemsida, www.mjolbybostad.se

Ny uthyrningspolicy bättre för lojala hyresgäster

Köpoäng även för befintliga hyresgäster Bostadsbo-
lagets uthyr-
ningschef  
Sarah  
Andersson.
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VÄLSKÖTTA GRÖNYTOR 
OCH BLOMMANDE PLAN
TERINGAR ÄR VIKTIGA FÖR 
TRIVSELN I BOSTADSOM
RÅDENA. 

– Vi har gjort flera fina plan-
teringar i våra områden, säger 
fastighetsvärd Mikael Sterne-
löw. Krokusloggan var den för-
sta som syntes i vårsolen. Nu 
har vi fullt upp med att vattna 
de andra planteringarna i vär-
men.
Nya utvändiga entrétrappor 
har monterats i kedjehusen på 
Gräsvägen.  

På Gräsvägen har kedjehusen fått nya entrétrappor.

Den torra försommaren gör att 
blomningen går snabbt förbi.

B som i Bostadsbo-
laget. En lite ovanlig 
plantering visade sig 
med den första vårsolen 
på gräsmattan vid Lag-
mansgatan. Krokusarna 
i vitt och blått bildade 
Bostadsbolagets 
logotyp.

Mjölby Södra innefattar:
Lundby, Östra stadsdelen och 
Centrum.

Projekt på gång på 
Mjölby södra
Pågående och kommande arbete:

Planteringar och skötsel av grönytor.

Underhållsarbete på Gräsvägen.

Molok installerad och fördigställs på 
Lagmansgatan 36

ROT-projektet på Västra Lundby 
fortsätter.

Önskemål och idéer diskuteras  på 
våra bomöten.

Mjölby Norra innefattar:
Prästgårdsliden, Tunet, Kungshöga 
trygghetsboende.

Önskemål och idéer diskuteras  på 
våra bomöten.

Pågående och kommande arbete:
Låsning och nya öppettider i 
grovsop rum på Prästgårdsliden.

Skötsel av grönytor.

Om det hör en uteplats till lägenheten så är det hyresgästen som ska sköta 
den. Hos Monika och Arne på Prästgårdsliden är den ett extra vardagsrum.

Nya trappor och en 
blommande logga

MJÖLBY SÖDRA

MJÖLBY NORRA Hemma hos Monika och Arne  

Uteplatsen – ett grön-
skande extra rum  
MONIKA OCH ARNE YNGVE 
HAR GJORT UTEPLATSEN 
PÅ PRÄSTGÅRDSLIDEN 
14 B TILL EN HEMTREVLIG 
GRÖN IDYLL. ETT EXTRA 
VARDAGSRUM HELA SOM
MAREN.

– Solen kommer runt hörnet 
framåt eftermiddagen men det 
räcker, det blir varmt ändå, säger 
Monika.
– Det är mest Monika som skö-
ter växterna, säger Arne. Jag är 
inte så bra på det, men jag tycker 
att det är väldigt fint och triv-
samt.

Flyttade från villa i Mantorp
För sju år sedan lät de dottern 
ta över villan i Mantorp som de 
bott i sedan 70-talet.
– Vi letade efter en marklägen-

het och hittade den här. Härligt 
läge med den gröna backen upp 
mot Egebyskolan och en rejäl 
uteplats att odla på, säger Mo-
nika.
I Mantorp hade hon en hel vil-
laträdgård att sköta  men idag 
är cirka 20 kvm uteplats precis 
lagom. Kvadratmetrarna är väl 
använda till buskar, kryddväxter, 
blommor i krukor, klättrande 
örter och amplar. En uteplats 
under tak och en utanför och till 
och med en liten gräsmatta.
– Det enda vi tog med från 
Mantorp är de två tujorna vid 
grinden, säger Monika.
Med en så här fin start på som-
maren har de redan lunchat fle-
ra gånger i sin egen gröna oas.
– Vi trivs verkligen bra här! sä-
ger Arne. 

Projekt på gång på Mjölby norra
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BOSTADSBOLAGET BJÖD 
HYRESGÄSTERNA PÅ MAN
TORPTRAVET.

Det var V75 på Mantorptra-
vet lördagen den 2 juni och 
Bostadsbolaget passade på att 
bjuda alla sina hyresgäster på 
en travdag. 
Solen gassade och temperatu-
ren gick mot 30-strecket och 
Bostadsbolagets tält var välbe-
sökt. 
– Vi hade ett eget tält för våra 
hyresgäster där de kunde sitta 

och äta både korv och fika, sä-
ger Sarah Andersson. 
 Bostadsbolaget var med och 
presenterade ett av V75-lop-
pen och VD Torbjörn Olsson 
fick möjlighet att berätta lite 
om bolaget och vad som är på 
gång. Vinnarens hästägare och 
skötare fick pris, kusken fick 
blommor och hästen fick ett 
hederstäcke med Bostadsbola-
gets logga. 
Förutom trav och matservering 
fanns det hoppborg, ponnyrid-
ning och ansiktsmålning. 

I AUGUSTI DRAS FJÄRRVÄR
ME IN I 30 LÄGENHETER PÅ 
SPRÄTTEBRUNN. 

– Det är både en teknikutveck-
ling och ett miljömässigt bättre 
alternativ, säger Anders Loin-
der fastighetschef  på Bostads-
bolaget.
För hyresgästerna innebär det 
att de gamla värmepumparna 
som går på elräkningen byts 
mot fjärrvärmeväxlare och vär-
me som ingår i hyran.
– Bättre funktion brukar ge 

nöjdare hyresgäster, men vi 
behöver ändå ett hyresgäst-
medgivande för att genomföra 
den här förbättringen då det 
påverkar hyran, säger Anders. 
Vi hoppas få in alla medgivan-
den under juni så att vi kan dra 
igång installationen enligt plan.
Insatsen per lägenhet tar cirka 
en dag med rördragning och 
installationer. Totalt berörs 30 
lägenheter. Fjärrvärmen pro-
duceras till största delen med 
skogsflis i MSE:s värmekraft-
verk i Mjölby. 

DET ÄR TREVLIGT ATT GRIL
LA OCH ÄTA UTE I DET FRIA, 
MEN MAN MÅSTE TA HÄN
SYN BÅDE TILL BRANDRISK 
OCH SINA GRANNAR. 

På Lilla Vallgatan i Skänninge 
har Bostadsbolaget gjort en 
stenlagd uteplats med stor grill, 
bord och bänkar. 
– Med den värme och torka 
som råder nu är det väldigt stor 

brandrisk och då är en ord-
ningsställd grillplats en jättebra 
lösning, säger fastighetsvärden 
Anders Jensdal i Skänninge.
Det är eldingsförbud i hela söd-
ra Sverige just nu. Men även 
annars är det otillåtet att använ-
da kolgrillar direkt på marken, 

på balkonger, i uterum och 
nära husen. Ett tips är att all-
tid använda ordnade grillplatser 
för att slippa störningar eller i 
värsta fall bränder. 
– Vi vill skapa trivsel för alla 
våra hyresgäster, med eller utan 
grill, säger Anders.  

På Lilla Vallgatan i Skänninge finns den här fina grillplatsen.

Kommande arbete:
Mindre underhåll och skötsel av 
grönytor.

 
Trädfällning – tre björkar nära 
fasader på Stenstorp.

V75 drar alltid mycket folk till Mantorptravet. Den 2 juni var det extra till-
strömning när Bostadsbolagets bjöd sina hyresgäster på travdag.

Fjärrvärme till 
 Sprättebrunn

Solig travdag  
i Mantorp

SKÄNNINGE/VÄDERSTAD

MANTORP

Projekt på gång i Mantorp

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

En riktig grillplats



6         1 -18

– DET ÄR EN TEKNISK UPP
GRADERING SOM VI ANSER 
ATT ALLA VÅRA LÄGENHE
TER SKA HA, SÄGER CARL
MAGNUS MIETTINEN.

Arbetet med att förse Bo-
stadsbolagets lägenheter med 
bredband via fiber påbörjades 
för ett par år sedan. Fiberstam-
nätet har lagts samtidigt med 
att fjärrvärmen dragits fram. 

I Mantorp fick alla lägenheter 
fiberanslutning förra året. Er-
farenheterna därifrån är värde-
fulla när arbetet nu sätter igång 
i Mjölby. Delar av lägenhets-
beståndet ska vara gjort före 
semestern. Men uppkoppling 
mot det nya nätet sker i augusti. 

Tillgång till TV-kanaler
Det nya nätet innebär att kabel 
TV-nätet försvinner och där-
med avtalet med Bredbands-
bolaget och det TV-utbud som 
följer med det.
– Vi har valt det öppna stads-
nätet för att varje lägenhetsin-
nehavare själv ska kunna välja 
vilken leverantör man vill ha, 
säger Carl-Magnus. Någon vill 
bara ha datasurf, andra vill en-
dast ha TV, åter andra önskar 

både TV, data och telefoni. På 
det här sättet blir vi mer flexibla 
och kundvänliga.

I grundutbudet ingår SVT1, 
SVT2 och TV4 samt 1 Mbit 
surf  kostnadsfritt. Alla rekom-
menderas att skaffa ett eget 
abonnemang på det utbud man 
själv behöver.

– Dataöverföringskapacite-
ten som ingår kostnadsfritt har 
bolaget nytta av för att kunna 
kommunicera med lägenheten, 
säger Magnus. Det kan vara 
temperaturgivare med mera, 
men det är inte ”storebror som 
ser dig”.

Installation
– Arbetet börjar med fastighets-
nätet, så hyresgästerna kommer 
att se folk ifrån Reall nexu i om-
rådet och man blir kontaktad 
av Quality IT innan läghets-
installationen börjar, berättar 
Carl-Magnus. När de är klara så 
kallar vi till informationsmöten 
med hyresgästerna.

Varje lägenhet får ett litet 
skåp, oftast i hallen, med fiber-
konverter och router. I vardags-
rummet placeras två datauttag, 
troligen på samma plats som 
kabelTV-uttaget. 

Information
Det är vid infomötena som di-
gitalboxen för TV delas ut. Där 
får man också information om 
vilka tjänster man kan välja att 
köpa. Utsikt bredband kommer 
att delta och erbjuda sin hjälp 
med inkoppling och uppstart.

– Det är fritt att välja vilken 

tjänsteleverantör man vill ha. 
Alla de stora leverantörerna av 
TV och data finns i utbudet, sä-
ger Carl-Magnus.

Vill man ha flera TV-apparater 
och vill undvika förlängnings-
sladdar rekommenderas trådlö-
sa lösningar via bluetooth. 

Hela projektet ska vara klart 
senast i november 2019 men 
som det ser ut i dagsläget är det 
beräknat till februari 2019.

Liten hyreshöjning
Då fiberinstallationen innebär 
en standardhöjning medför 
den en liten hyresjustering som 
är förhandlad med Hyresgäst-
föreningen.

– Vi tar bort kostnaden för 
kabel-TV samtidigt, så effek-
ten blir en höjning av hyran 
på 30 kr/månad, säger Carl-
Magnus. 

Fiber till alla lägenheter i Mjölby

Alla Bostadsbolagets lägenheter ska anslutas till det öppna stadsnätet. Nu 
kommer turen till Mjölby tätort.

Ett vitt skåp i hallen är det man ser 
av bredbandsinstallationen.

Bostadsbola-
gets byggchef  
Carl-Magnus 
Miettinen.

FOTO:  
DAVID BROHEDE

Är det någon som stör?  BOSTADSBOLAGET KAN INTE 
ANSVARA FÖR BADPOOLER 
ELLER STUDSMATTOR.

Det är inte tillåtet att fylla egna 
badpooler i Bostadsbolagets 
områden. Stora mängder vat-
ten nära fastigheten innebär 
risk för översvämingar och vat-
tenskador. Dessutom är det en 
säkerhetsrisk för barn och djur
Hopp och lek är kul men man 
får inte sätta upp studsmattor 
på allmänna ytor inom Bo-

stadsbolagets bostadsområden. 
Det är en ansvars- och säker-
hetsfråga som Bostadsbolaget 
inte kan hantera. 
Det är ok att sätta upp sin 
studsmatta på egen inhägnad 
uteplats om det inte stör gran-
narna. Då ansvarar man för sä-
kerheten själv.

Störningsjouren
Mellan kl 22 - 06 ska det vara 
lugnt i lägenheter och runt hu-
sen. Tänker du ha fest en kväll 

är det klokt att prata med gran-
narna först, så slipper du kon-
flikter. Det gäller även utomhus 
i området.
Ringer du störningsjouren 
0142-162 80 kommer du till Se-
curitas, de bedömer utifrån din 
berättelse om de ska komma.
Securitas rapporterar alla ut-
ryckningar till Bostadsbolaget 
och den som stört kan få be-
tala utryckningen med 2000 
kronor. 

Studs och plask
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Behandling av onda ryggar och nackar ingår i Stjärnklinikens avtal med region Östergötland. Fyra av Stjärnklinikens totalt sex 
medarbetare i Mjölby. Sofia Falken-
teg, Tim Karlén, Charlotte Esbjörner 
och Mikaela Sandsioe.

– DET ÄR VÅR IDÉ, ATT BIL
DA ETT TEAM RUNT PATIEN
TEN SOM MAN GÖR MED 
EN IDROTTSSTJÄRNA, BE
RÄTTAR SOFIA FALKENTEG 
KLINIKCHEF PÅ STJÄRNKLI
NIKEN I MJÖLBY.

Stjärnkliniken startades för 
10 år sedan av Fredrik Bränn-
ström, som jobbade med 
idrottsmedicin i Norrköping. 
Lite av det tänket ville han även 
erbjuda företag och privatper-
soner och Stjärnkliniken fick 
sitt namn. Idag finns företaget 

på tre orter, Norrköping, Lin-
köping och Mjölby. I Mjölby 
startade verksamheten i okto-
ber förra året på Kungsvägen 
56. Personalstyrkan är 27 per-
soner varav sex medarbetare i 
Mjölby.

Teamet är styrkan
Att ha tillgång till flera kompe-
tenser och kunna erbjuda kun-
den/patienten ett team med 
specialister som kan täcka upp 
flera olika behov, är Stjärnklini-
kens styrka.
– Vi har en rad kompetenser; 
naprapat, personlig tränare, ma-

sageterapeut, fysioterapeut och 
sjukgymnast i företaget och tar 
också in specialister utifrån vid 
behov, säger Sofia.

De vänder sig till både företag 
och privatkunder och erbjuder 
en rad tjänster och behandlingar 
allt från hälsoprofilering, massa-
ge och smärtlindring till idrotts-
psykologi, akupunktur och KBT.

På www.stjarnkliniken.se kan 
man se alla våra kompetenser 
och behandlingar, säger Sofia.

Nöjda med Bostadsbolaget
– Vi hade rätt bråttom när vi 

skulle starta i Mjölby för att 
matcha avtalet med regionen. 
Bostadsbolaget ställde verkligen 
upp och skyndade på renove-
ringen av lokalen så att vi kunde 
komma igång, säger Sofia. Vi 
blir alltmer kända i Mjölby och 
har uppdrag både här i våra lo-
kaler och på plats ute hos före-
tagen.

Den stora ljusa lokalen har 
skyltfönster som nu är frostade 
för att slippa insyn i behand-
lingsrummen. Sofia och hen-
nes kollegor trivs lika bra som 
kunderna.  

Stjärnkliniken: Kungsvägen 56. 
Friskvård, träning, livsstilscoach-
ning och behandlingar av rygg, 
nacke, smärta med mera.

”Känn dig som en stjärna”

VÅRA HYRESGÄSTER
STJÄRNKLINIKEN, KUNGSVÄGEN 56

Fastighetsskötarens tips – rensa golvbrunnen

Stopp i duschen? Lyft locket till avloppet.  
Sitter det under badkaret får du ta bort 
frontplåten för att komma åt. 

Är det nyare sort så finns det lös plastin-
sats under plåtocket som du kan lyfta 
upp. Det är ofta långt hår som sätter sig. 

Duscha av koppen, använd en gammal 
diskborste om det sitter fast. I äldre 
avlopp utan insats får man försöka peta 
loss fastnat hår, en tång kan vara bra.  

Sköj rent silen och sätt tillbaka. Klart! 
Är det mycket hår i avloppet så ska det 
slängas i soporna inte spolas ner.  
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VARJE SOMMAR GER BO
STADSBOLAGET ETT ANTAL 
UNGDOMAR CHANSEN ATT 
SOMMARJOBBA.
– Det är eftertraktade jobb så 
vi har många ansökningar, sä-
ger Anders Loinder fastighets-
chef  på Bostadsbolaget. 
Det glada gänget som drog 
vinstlotten i år samlades för 
information, genomgång av 
arbetsuppgifter och utprovning 
av skyddskläder i förra veckan.
För många är det första jobbet 
och det är mycket att ta in på 
en gång.
– Det viktigaste är att man har 
ett bra bemötande och rätt in-
ställning till jobbet. Våra hyres-
gäster ska alltid se att vi gör ett 
bra jobb, säger Anders.  

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

Sommaren är här med ogräsrensning och gräsklippning.  

Sommarjobbarna är på plats!

Sommarkul 

Välkommen på Sommarkul! 

Vecka 27(2, 3 & 4 Juli), Vecka 28(9, 10 & 11 Juli) 

Måndagar - Prästgårdsliden 

Tisdagar - Tunet 

Onsdagar - Skattegården 

----------------------- 

Vecka 32(6, 7 & 8 Augusti), Vecka 33(13, 14 & 15 Augusti) 

Måndagar - Prästgårdsliden 

Tisdagar - Tunet 

Onsdagar - Skattegården 

----------------------- 

Tid: Kl. 16.00 – 18.00 

----------------------- 

Vi kommer att ha Hoppborgar, Café Femman(med 
popcorn, dricka, och godis) & Lekar! 

Final torsdagen den 16 augusti i Pingstkyrkan kl. 16.00 - 
18.00 med Café Femman, Hoppborgar, Slush, Hot Snacks, 

Dricka, Våfflor, Lekar & Hemligt Besök! 
 

Arrangör: 

Pingstkyrkan Mjölby i samarbete med 

Bostadsbolaget 

Varje år tar Bostadsbolaget in ett antal sommarvikarier och ett stort gäng unga sommarjobbare. Innan de får kom-
ma ut i arbete samlas de för information om Bostadsbolagets sätt att arbeta.


