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MÖT NÅGRA AV VÅRA 
HANTVERKARE!

Bostadsbolaget 
i nya kläder

Öppet hus
på Mjölby södra

Nya städrutiner
bra för miljön

Vi informerar 
med korta filmer



VDVDhar ordet...
Aktiv och attraktiv

MJÖLBY KOMMUN FORTSÄTTER ATT 
VÄXA, befolkningen har ökat med cirka 300 
personer både 2017 och 2018. Det är jätteroligt 
och det märks hos oss också. Vår kö fortsätter 
att växa med cirka 500 intresseanmälningar 
om året och är nu uppe i 5 700 personer. 
Det motsvarar ungefär 2,5 års väntetid på 
en lägenhet. Då är det glädjande att vi har 
infl yttning i våra två nya projekt, Statsrådet 
och Kungshöga trygghetsboende under 
2019. Efterfrågan på lägenheter är stor i hela 
kommunen men särskilt i Mantorp, där hoppas 
vi under 2019 få till detaljplaner och bygglov. 

Vi var väldigt aktiva under 2018. Då gjordes 
vår uthyrningspolicy om för att få bort förturer 
som är svåra att avgöra, och för att underlätta 
byten för befi ntliga hyresgäster. Alla får poäng 
som bor hos oss. I höstas blev områdeskontoret 
klart på Stjärngatan, nu fi nns alla våra team på 
områdena och de har fått ett tydligare ansvar 
med en chef. Det tror vi kommer märkas hos er, 
samtidigt som vi anställer lite fl er hantverkare i 
egen regi. Nu kommer ni känna igen oss. 

Valet påverkar också oss, vi får en delvis 
ny styrelse. De utses utifrån de mandat de 
politiska partierna får i fullmäktige. Men Jörgen 
Oskarsson är kvar som styrelsens ordförande, 
det är tryggt och borgar för kontinuitet.

Vi har mycket att se fram mot 
2019, vi hoppas få se er på våra 
aktiviteter under året. Vi kommer 
att ha Bostadsbolagets dag, 
aktiviteter ihop med våra lokala 
föreningar samt bomöten ihop 
med hyresgästföreningen. Och i 
april kommer hyresgästenkäten. 
Den hoppas jag verkligen att ni 
vill svara på. Tala om för oss vad 
just ni tycker! Det hjälper oss att 
bli ännu mer attraktiva.

Torbjörn Olsson vd
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JOEL DIDRIKSSON
är snickare och ny i 
vår hantverksgrupp.

TED BORG
är målare och ny medlem 

i vår hantverksgrupp.

TOBIAS VINBERG
är chef för vår 

fastighetsskötsel.
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Nya på jobbet
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ANSVARIG UTGIVARE Bostadsbolaget i Mjölby AB
MEDARBETARE Karin Pettersson och Sarah Andersson

SKRIBENT Annelie Sylvan
GRAFISK FORM Natalie Frahm
TRYCK Mjölby Tryckeri

GILLA 
OSS PÅ:

FACEBOOK OCH 
INSTAGRAM

PEDER SVENSSON
är snickare/vvs-montör och 

ny i vår hantverksgrupp.

HÅKAN BERGGREN
är fastighetsskötare i vårt 

områdesteam Mjölby Södra.

KARL-OLOF KARLSSON
är fastighetsskötare i vårt 

områdesteam Mjölby Södra.



TILLSAMMANS
GÖR VI NÅGOT FÖR KLIMATET

Världens utsläpp av växthusgaser måste minska, om vi ska nå 
de klimatmål som antagits av EU och regeringen. Dessa mål 
ligger även till grund för den energi- och klimatstrategi som 
Bostadsbolaget arbetat fram.

Vi ska till exempel minska vår energianvändning med 30 
procent i vår verksamhet, fram till 2030. 

Som hyresgäst kan du vara med och bidra.

Här är några tips som spar energi i vardagen.
Genom att använda lock på kastrullen kokar vattnet snabb-
are. Mest eff ektivt är att använda vattenkokare istället. Det 
går bra att förvärma vattnet i vattenkokare innan det hälls 
över till kastrull.

Använd termometer för att säkerställa att du har rätt 
temperatur i ditt kylskåp och frys. Det rekommenderas en 
temperatur på +5 grader i kyl och -18 grader i frys. För varje 

grad kallare du har, ökar energianvändningen.
Se till att frosta av frysen med jämna mellanrum för att 

säkerställa frysens funktion och för att spara energi. Passa 
även på att dammsuga baksidan av kyl och frys för att mini-
mera brandrisken.

Hängtorka dina kläder om möjligt. Både torktumlare och 
torkskåp drar mycket energi. Om dessa ändå ska användas, 
se till att de är välfyllda.
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Psst...
Fler tips hittar 
du på vår hemsida-
mjolbybostad.se

NYA STÄDRUTINER –
EFFEKTIVT OCH 
BRA FÖR MILJÖN
Teamen i Bostadsbolagets områden har 
uppdaterat sina städrutiner och inför cen-
tral tvätt av moppar, på de ställen där det 
ännu inte är installerat.  

Mjölby norra var först ut med centrala tvättmaskiner för 
moppar, redan 2015.

I Mantorp har fastighetsvärd Bojan Rakose just installe-
rat en sådan tvättmaskin i områdeskontorets lokaler. Det 
fi na med maskinen är att den inte bara tvättar mopparna 
rena, den bereder dem också med rätt mängd vatten och 
rengöringsmedel, inför att de ska användas igen.

-Tidigare lade vi de rena mopparna i vatten och tillsatte 
rengöringsmedel manuellt. Det gjordes när vi var ute på 
området och städade. Nu kan vi ta med oss fuktiga och 
färdigdoserade moppar och börja städa med dem direkt. 
Det går åt mycket mindre rengöringsmedel, vilket är bra 

för både ekonomin och miljön, säger han.
Bostadsbolagets områdesteam har också uppdaterat 

sina städrutiner.
-Vi har infört ett enhetligt system som gör att vi får 

överblick och kan bocka av att alla sysslor har utförts. 
Det ger oss en bild av ifall vi behöver öka eller minska 
våra insatser någonstans, säger Bojan.

När mopparna tas ut ur tvättmaskinen har de rätt fuktighet och rätt dosering av rengöringsmedel.
-Det är bara att börja städa med dem, säger Mantorps fastighetsvärd Bojan Rakose.



VÅRA HANTVERKARE
SNART VÄLBEKANTA 
ANSIKTEN

Bostadsbolaget satsar nu på 
en egen hantverksgrupp. På 
kort tid har gruppen utökats 
från tre till sju personer med 

kompetens inom el, måleri, snickeri 
och vvs. 

-Sy� et är att våra hyresgäster ska 
känna igen den som kommer till 
deras bostad för att utföra ett service-
jobb. Vi får också en bra samordning 
på uppdragen, e� ersom hantverkar-
na � nns under samma tak. De trä� as 
över frukosten och kan prata igenom 
dagens jobb, säger Mattias som an-
ställdes som chef för ett halvår sedan. 

Han har tidigare varit entreprenör 
i måleribranschen.

Hjälps åt
Joel Didriksson och Ted Borg har 
bara varit anställda någon vecka när 
vi ses, Peder Svensson i drygt två 
månader. Men de känner sig redan 
hemma i gänget.

-Det � nns en � n gruppkänsla. Vi 
hjälper varandra om det behövs, för 
att jobben ska gå smidigt, säger Ted.

-Vårt samarbete gör att det blir min-
dre spring hos hyresgästerna, menar 
Joel.

Stort och smått
Hantverkarna jobbar med stort och 
smått. Från hela lägenhetsrenove-
ringar till att bara spackla och måla 
över ett par hål i ett dörrfoder. För 
Peders del blir det många byten av 
köksblandare. 

Ett återkommande jobb är att 
förbereda utrymmen för kyl och frys, 
som sedan installeras av fastighets-
skötarna.

-Hantverkarna jobbar med de 
”akuta” servicejobben. För större, 
sammanhängande renoveringar tar 
vi in externa entreprenörer, förklarar 
Mattias.

Informerar hyresgästen
Vad är det bästa med jobbet som 
hantverkare?

-Mötet med olika människor. 
Friheten att planera dagen, utbrister 
Peder och de andra håller med.
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På Tapeten  INTERVJUN

FIXAR SERVICEJOBBEN

Snickaren Joel, målaren Ted och vvs-montören Peder är 
nya ansikten i Bostadsbolagets växande hantverksgrupp. 

-De kommer snart att vara välbekanta för våra hyres-
gäster, säger Mattias Geewe, chef för fastighetsservice.

”Vi hjälper 
varandra om 
det behövs.



99personer 
  i hantverks-
gruppen
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Mattias Geewe, 
Chef för fastighetsservice

Robin Söderström, 
målare

Kjell-Åke Forsén, 
snickare

Peder Svensson, 
snickare och 
vvs-montör

Peter Berg, 
elektriker

Mikael Krohn, 
målare 

Ted Borg, 
målare

Joel Didriksson, 
snickare

Kjell Bergman, 
vvs-montör

Att informera i samband med repara-
tionerna är en viktig del av jobbet.

-Vi tar kontakt innan vi kommer. 
Har vi kommit överens om att få gå 
in med huvudnyckel lämnar vi sedan 
en lapp med information om vad som 
åtgärdats, säger Peder.

-Om vi blir sena försöker vi alltid 
ringa och meddela hyresgästerna, så 
att de vet att vi är på väg, säger Ted.

Har du frågor om din renovering?
Kontakta Mattias Geewe:
0142-483025 
mattias.geewe@mjolbybostad.se

I december hölls öppet hus i det nya 
områdeskontoret för Mjölby Södra, 
på Stjärngatan 10.

Många hyresgäster ville kika på 
lokalerna och veta mer om den stun-
dade renoveringen av Västra Lundby. 
En del passade också på att hämta 
sina nya digitaltvboxar och ställa 
frågor om fi beranslutningen. Det 
blev en trivsam kväll, med en stadig 
ström av besökare. Och ett tillfälle 
för grannar att byta några ord med 
varandra över en kopp kaff e. 

-Nu fi nns vi fastighetsvärdar och 
fastighetsskötare mitt i området, 
nära hyresgästerna, summerade fast-
ighetsvärd Yvonne Hellman.

Lokalerna, som tidigare bland 
annat använts som förråd, har gjords 
iordning under hösten och fått en 
tydlig entré för besökare. Här fi nns 
kontor, rum för fi ka och möten samt 
omklädningsrum för personalen.

Stämningen är avspänd när några av 
hantverkarna samlar sig för en gemensam bild. 
Ted är målare, Joel är snickare och Peder är 
vvs-montör.

MÅNGA VILLE SE 
SÖDRAS NYA 
KONTOR
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På Tapeten   AKTUELLT

I april kommer vi från Bostadsbolaget att knacka på för att dela ut årets hyres-
gästenkät. Vi vill gärna veta vad du tycker om ditt boende. Gör din röst hörd 
genom att fylla i enkäten och skicka den till oss!

VI VILL VETA 
VAD DU TYCKER!
I april kommer vi från Bostadsbolaget att knacka på för att dela ut årets hyres-
gästenkät. Vi vill gärna veta vad du tycker om ditt boende. Gör din röst hörd 
genom att fylla i enkäten och skicka den till oss!

…är våra entreprenörer i ständig 

beredskap. De rycker ut om det 
kommit fem centimeter snö eller 

mer, alternativt efter samtal från 

oss. Har du frågor, kontakta ditt
områdesteam.

OM DET SNÖAR…

KLÄDER ATT 
KÄNNA IGEN

-Vi satsar fullt ut på en enhetlig klädsel när vi 
är ute och träff ar våra hyresgäster eller repre-
senterar Bostadsbolaget på olika sätt, berättar 
marknadsassistent Karin Pettersson.

Besökare ska inte behöva fundera på vem 
som jobbar för Bostadsbolaget. Det ska synas!

Profi lkläder är inget nytt inom företaget men 
det var dags att göra en översyn av garderoben, 
menar Karin. Det har funnits olika varianter 
av plagg och olika färger. Men nu är det i första 
hand blått som gäller. Garderoben breddas 
också att omfatta inte bara de medarbetare 
som jobbar ute i bostadsområdena utan även 
de kontorsanställda. Dessutom ses fordonen 
över så att alla är tydligt märkta med Bostads-
bolagets logga. 

-Det skapar trygghet att vi har en tydlig pro-
fi l när vi rör oss ute i områdena. Om vi knackar 
på hemma hos hyresgäster ska de se direkt att vi 
kommer från Bostadsbolaget, förklarar Karin. 

Våren går i blått för Bostads-
bolagets medarbetare!
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FILMER PÅ FLERA SPRÅK
OM ATT VARA HYRESGÄST

På Tapeten    AKTUELLT

Nu är Bostadsbolagets entreprenörer igång med att måla, 
tapetsera och lägga nya golv hos de hyresgäster som gjort 
olika val genom det hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet, 
HLU.

-Hyresgästerna kan räkna med att ha fått sitt HLU- 
val utfört till sommaren, berättar Bostadsbolagets  
Peter Gustavsson.

Entreprenörerna ringer till respektive hyresgäst en  
vecka innan arbetet ska påbörjas. Då ges information 
om hur det ska gå till och vad hyresgästen ska förbereda, 
plocka undan och så vidare.

-De som inte gjorde något HLU-val i höstas får en ny 
chans under hösten 2019, då vi tar upp nya beställningar, 
säger Peter.

Dessa entreprenörer anlitar Bostadsbolaget för det hyres-
gäststyrda lägenhetsunderhållet:
Måleri/tapetsering
Mjölby: Måleribolaget i Östergötland AB 
Skänninge, Mantorp och Väderstad: Davidsson
Golvläggning
Mjölby, Skänninge, Väderstad: Davidsson golv AB
Mantorp: Ö-golv AB 

Har du frågor?
Kontakta Peter Gustavsson: 
0142-854 69
peter.gustavsson@mjolbybostad.se

Mjölby norra  
Sara Lidemalm
Tommy Börjesson
0142-67 77 70

Mjölby södra 
Mikael Sternelöv
Yvonne Hellman, vid frågor om 
ROT Västra Lundby
0142 67 77 80

Mantorp 
Bojan Rakose
0142-67 77 05

Skänninge/Väderstad 
Anders Jensdal
Jimmy Davidsson
0142-67 77 75

HAR DU FRÅGOR OM DITT BOENDE? 
VI ÄR DINA FASTIGHETSVÄRDAR

MÅLNING OCH TAPETSERING
I FULL GÅNG

Vad gör jag om det börjar brinna i en kastrull?  
Hur sorterar jag soporna?
Hur använder jag mina sidor på hemsidan?

Den som är ny hyresgäst har många frågor. För att nå ut  
till alla, även de som inte pratar svenska, har Bostadsbolaget 
spelat in ett antal korta informationsfilmer på olika språk. 
Vad handlar filmerna om?
-Vi vill informera om vilket ansvar man har som hyresgäst, 
och vilket ansvar vi har som hyresvärd. Filmerna vägleder 
hyresgästerna i ett antal vardagliga situationer. Några äm-
nen är till exempel sopsortering, mina sidor på hemsidan, 
fiberanslutningen, brandsäkerhet och tvättstugan. Vi tror 
att film är ett bra komplement till vår skrivna kommunika-
tion, säger uthyrningschef Sarah Andersson. 
Vilka olika språk görs filmerna på?
-De görs på svenska men översätts också till arabiska,  
tigrinja, somaliska, dari och engelska. De språken är vanliga 
i Mjölby.
Var visas filmerna?
-De kommer att kunna ses på vår hemsida och i våra  
sociala medier. 

OM DET SNÖAR…

måleri AB



Gilla oss på Facebook och Instagram.

ALLA HYRESGÄSTER
VÄLKOMNA ATT SPELA TENNIS!
Är du nyfiken och vill prova på att spela tennis? 
Mellan klockan 13 och 15 den 19 februari är alla våra 
hyresgäster välkomna till Mjölby tennishall. Har du 
inte tennisrack finns ett antal att låna.

BESÖKSADRESS:
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Burensköldsvägen 6
595 23 Mjölby

TELEFON VÄXEL: 0142-854 50
JOURTELEFON: 0142-162 80
FELANMÄLAN VARD. KL 08:00-10:00, 
0142-854 51

ÖPPETTIDER HUVUDKONTOR:
Mån-Fre  
Lunchstängt  
Första helgfria vardagen varje månad har receptionen 
öppet kl. 07.30-17.00, utan lunchstängt.

ELLER RING PÅ 
0142-854 51

kl 07:30-16:00
kl 12:00-13:00

Vill du att Bostadsbolaget ska sponsra din förening?
Bostadsbolaget sponsrar aktiviteter och fritidsevenemang under hela året. Enligt de riktlinjer som vi arbetar efter vill  
vi alltid att våra hyresgäster ska gynnas av det vi sponsrar. Det kan exempelvis vara fribiljetter eller rabatterade priser 
till olika evenemang. Är din förening eller klubb nyfiken på detta? 

På hemsidan hittar du vårt formulär att fylla i. Välkommen med din ansökan, så hör vi av oss!

GÖR DIN 
FELANMÄLAN 

VIA MINA SIDOR PÅ 
MJOLBYBOSTAD.SE

SENIORTRÄFFAR
Mötesplats Tunet  
Högliden 9

Mötesplats Prästgårdsliden 
Prästgårdsliden 8

Mötesplats Zenit 
Fabriksgatan 3 E

Öppettider: 
Prästgårdsliden och Tunet har aktiviteter på för- 
middag och eftermiddag. Zenits träffar börjar  
klockan 13.30.

Läs mer om mötesplatsernas program och  
aktiviteter på vår hemsida mjolbybostad.se

Psst...
Ingen föranmälan
behövs. Varmt  
välkomna!


