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VDVDhar ordet...

MJÖLBY KOMMUN OCH BOSTADS-
BOLAGETS VISION sammanfattas i Världsvan 
och hemkär. För oss visar det färdriktningen 
och ambitionsnivån för hur vi vill att det 
framtida Bostadsbolaget ska se ut. Vi är nyfi kna, 
intresserade och öppna för förändringar 
samtidigt som vi bryr oss om våra fastigheter 
och våra hyresgäster, våra hem.

Därför hoppas jag att ni har svarat på vår 
hyresgästenkät, vi kommer att redovisa svaren i 
kommande nummer av På tapeten samt på vår 
hemsida. Det är en del i vårt boinfl ytande, en 
annan är samarbetet med Hyresgästföreningen 
som du kan läsa mer om i detta nummer.

Vi vill mer och mer använda oss av ny teknik 
och tror att det gör oss ännu mer världsvana 
och tillgängliga. Vi hoppas att ni hittar till 
vår hemsida där ni kan söka information eller 
har laddat ner appen samt följer oss på sociala 
medier. Under våren har vi haft infl yttning i 

50 lägenheter på Statsrådet, 
Skänningevägen och den 

17 augusti kommer 
vi ha visning av 

vårt senaste 
trygghetsboende 
på Kungshöga. 
Det blir 24 
jättefi na 
lägenheter. 
Vi berättar 
gärna mer 

om vårt unika 

koncept för trygghetsboende i Mjölby kommun. 
Eftersom det är ett mycket uppskattat boende så 
är vi glada över att få fortsätta bygga i Mantorp. 
Det kommer att bli 28 lägenheter med in-
fl yttning vinter 2020/ 2021. Ett bra boende 
för den som är hemkär.

Bostadsbolaget utvecklas hela tiden och våra 
fastigheter likaså. Vi arbetar med underhåll 
och renoveringar och är mycket glada åt att få 
komma igång ordentligt med fastigheterna på 
Västra Lundby. Vår entreprenör är duktig och 
vi tycker att våra hyresgäster är tålmodiga under 
tiden renoveringen pågår.  Under våren har vi 
köpt före detta Konsum-aff ären i Skänninge, 
trycket efter bostäder är stort överallt och det ska 
bli mycket kul att nyfi ket få se vad som går att 
göra där. Vi återkommer så fort vi har lite mer 
fastlagda planer och vi hoppas förstås på mer 
hyresbostäder.

Även i år tar vi ansvar för att ungdomarna i 
Mjölby kan få ett sommarjobb, ni kommer se 
dem ute i områdena under sommaren. Hälsa 
gärna på dem, för många är det deras första 
jobb så hjälp oss ge dem ett bra mottagande i 
arbetslivet.

Jag hoppas ni fi nner På tapeten läsvärd! Önskar 
en trevlig sommar så ses vi kanske på vår 
sommarturné.

Torbjörn Olsson
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GRAFISK FORM Natalie Frahm
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Psst...
Kontakta bo-

butiken för mer
information.

NYA EXTRA FÖRRÅD
PÅ ÖSTRA LUNDBY
Får du inte plats med dina saker i lägenhetsförrådet?
Inom kort kan du ställa dig i kö för ett extra förråd i ditt område.

-Vi har just genomfört en inventering av alla våra förråd 
och lokaler. I det sammanhanget passar vi på att etablera 
ett digitalt kösystem för hyresgäster som önskar sig ett 
extra förråd. Fördelningen av extra förråd har tidigare 
skett manuellt utan någon formell kö. Det nya systemet 
ger en god överblick över tillgången och efterfrågan och 
blir mer rättvist, berättar marknadschef Sarah Andersson. 
Det rör sig om standardiserade förråd på mellan tre och 
tio kvadratmeter, med gallerväggar och dörr med hänglås.

Fler förråd på gång
Så långt det går fördelas de förråd som redan fi nns. Nästa 
steg är att ställa iordning nya förråd i lämpliga lokaler, 
utifrån de behov som visar sig i anmälningarna i kö-
systemet.

-I lokalinventeringen har vi fått fram ett antal större 

lokaler som skulle passa att bygga förråd i. Det är positivt 
både för oss och för hyresgästerna att outnyttjade lokaler 
kommer till användning. Vi planerar under hösten att 
bygga nya extra förråd på Skattegårdsgatan på Östra 
Lundby, där efterfrågan är stor, berättar Tobias Vinberg, 
chef för fastighetsskötsel.

Ansök via mina sidor
Hur gör jag för att ställa mig i kö för ett extra förråd?

-Vi håller på att ta fram samma tillvägagångssätt som 
när man söker fordonsplats hos oss. Genom inloggning 
på mina sidor kan den som bor hos oss aktivera sig i kön 
för förråd men även söka lediga förråd via vår fl ik ”Sök 
ledigt”. Vi hoppas få igång det digitala kösystemet så 
snart som möjligt, berättar Sarah. 

Med det nya kösystemet får vi en över-
blick över var behoven av extra förråd 
fi nns, framhåller Bostadsbolagets 
Sarah Andersson och Tobias Vinberg. 

ANSVARIG UTGIVARE Bostadsbolaget i Mjölby AB
MEDARBETARE Karin Pettersson och Sarah Andersson

GILLA 
OSS PÅ:

FACEBOOK OCH 
INSTAGRAM

TRYCK Mjölby Tryckeri

Världsvan och hemkär 



”MAN VÄXER OCH 
KÄNNER ANSVAR”

Att få sitt första sommar-
jobb är en milstolpe, 
säger hon.

-Man växer på något 
sätt när man får sin första egna lön. 
Man blir mer ansvarsfull och noga 
med vad man lägger sina pengar på, 
säger hon.

Hon är jätteglad för att ha fått ett 
jobb även i år. Den här sommaren 
har hon både erfarenhet och rutin.

Skola i Linköping
Sara går första året på samhällsve-
tenskapliga programmet på Klara 
gymnasium i Linköping. Varje dag 
pendlar hon med buss och tåg till 
och från hemmet strax utanför 
Mjölby.

-Jag tycker det går smidigt, säger 
hon. I år inleder hon sommaren med 
några veckors ledighet innan jobbet 
på Bostadsbolaget väntar. När vi ses 
för intervju svidar Sara snabbt om 
från gymnasiestudent till fastighets-
skötare i blåbyxor och sweatshirt. 

När hon börjar sitt jobb kommer 
hon och de andra sommaranställda 
att bära blå tröjor.

Frihet och ansvar
Sara rattar elbilen med van hand. För 
att få köra de här fordonen krävs 
mopedkörkort.

På fl aket fi nns spadar, krattor och 
andra redskap som kan behövas 
under en dag.

-Vi har en lista med uppgifter men 
exakt vad vi gör varje dag styrs lite av 
vädret också. Vi klipper gräs, rensar 
ogräs, målar, klipper häckar, städar 
trapphus och plockar skräp. Det som 
är kul är att man kan ta egna initiativ 
om man ser något utöver det inbo-
kade som behöver göras. Jobbet är 
fritt men samtidigt ansvarsfullt, säger 
hon. 

I varje arbetslag fi nns fl era som-
marjobbare och säsongsanställda, 
vilket ger blandade åldrar i gruppen. 
Det blir en härlig stämning på 
jobbet, tycker Sara.

04 05

På Tapeten  INTERVJUN

SARA SER FRAM EMOT SOMMARJOBBET:

-Det är roligt att prata med folk. Många hyresgäster 
stannar och pratar en stund. Barnen tycker det är jätte-
spännande när vi dyker upp för att rensa ogräs vid lek-
platserna, säger Sara Karlsson 17 år som ser fram emot 
sin andra säsong som sommarjobbare för Bostadsbolaget, 
på Mjölby Södra.

Bostadsbolaget anställer runt 20 
sommarjobbare i år.

-Vi vet att det kan vara tuff t för 
ungdomar att hitta ett sommarjobb. 
Särskilt för de lite yngre i åldern 
16-18 år. Det känns bra att vi kan 
erbjuda jobb, säger Tobias Vinberg, 
chef för fastighetsskötsel. 

Ungdomarna anställs på fyra 
veckor, under två perioder. Att få ett 
sommarjobb betyder väldigt mycket, 
framhåller Tobias.

-Ungdomarna får arbetslivser-
farenhet, en merit när de söker sig 
vidare, de utvecklas socialt och får 
rutiner. Att få in unga tjejer och 
killar i vår verksamhet ger oss också 
en chans att visa vad fastighetsskötsel 
handlar om. De får själva uppleva 
att det är ett fritt och varierat arbete, 
med uppgifter både inomhus och 
utomhus. Kanske kan det så ett frö 
för framtida yrkesplaner hos dem. Vi 
söker ständigt efter fastighetsskötare 
som har intresse och driv i sitt yrke, 
säger Tobias Vinberg.

Vilka krav ställs på de sökande?
-De ska ha fyllt 16 år. Mopedkör-

kort är meriterande eftersom de då 
kan köra våra elfordon. Men i övrigt 
ställs inga särskilda krav. Ungdomar-
na får en introduktion inför an-
ställningen, där de träff ar ordinarie 
personal och lär sig hantera arbets-
redskap, exempelvis gräsklippare. Vi 
går också igenom hur de ska bemöta 
hyresgäster och svara på frågor. 

Ungdomarna är en viktig tillgång 
för oss och ansiktet utåt på somma-
ren, säger Tobias.

Snart väntar fyra veckors jobb som fastig-
hetsskötare på Bostadsbolaget för 17-åriga 
Sara Karlsson. Sara har mopedkörkort 
och får därför köra Bostadsbolagets små 
elfordon när hon ska ut på Mjölby Södra 
med alla sina redskap.

”””Ungdomarna är 
en viktig tillgång”
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På Tapeten   AKTUELLT På Tapeten    AKTUELLT

Det fi nns i dagsläget tre trygghetsboenden i Mjölby: 
Burensköld, Kungshöga (under utbyggnad) och Ängen i 
Skänninge. Kommunen ansvarar för verksamheten genom 
anställda trygghetsvärdar, tre stycken på varje boende. 
Bostadsbolaget är hyresvärd för lägenheter och gemen-
samma lokaler.

-Lägenheterna fördelas genom Bostadsbolagets kö. Kra-
ven för att få en lägenhet är att du ska vara 65 år och bosatt 
i Mjölby kommun. Mitt råd är att ställa sig i kö så fort 
det går, vid 63 år. Intresset för det här 
boendet är stort och ökar, säger Emma.

Efter villan
-Ett trygghetsboende passar 

människor mitt i livet som kanske just 
sålt villan eller förlorat sin partner, som 
längtar efter ett socialt sammanhang, 
att ha nära till andra, fortsätter hon. 

Den boende hyr sin egen lägenhet, 
med eget kök och eget badrum. I fast-
igheten fi nns dessutom gemensamma lokaler där hyresgäs-
terna kan träff as.

-Våra trygghetsvärdar hjälper till att planera aktiviteter 
varje månad utifrån de boendes önskemål. Det kan vara 
promenader, förmiddagsfi ka, Melodikrysset, bingo eller 
små utfl ykter. De boende tar förstås egna initiativ också 
och startar aktiviteter. Körsång till exempel. Eller pub-

kvällar. Det blir ju lättare att ordna när man har nära till 
varandra, säger Emma.

Någon som ser
Viktigt att framhålla är att trygghetsvärdarna inte har en 
sjukvårdande funktion, säger hon.

-Trygghetsvärdarna är där för den sociala gemenskapen. 
En hyresgäst i ett trygghetsboende som behöver hemtjänst 
till exempel ansöker om det precis som alla andra.

Trygghet är den röda tråden i den 
här boendeformen.

-Våra värdar har ögonen med sig 
och ser när någon inte dyker upp 
på fl era dagar. Det händer mycket 
i livet efter 65 och det är lätt att bli 
sittande ensam och vända tankarna 
inåt. Här kan man få en vänlig puff  
och någon som ser en. 

Vi stöttar när det behövs. 
Men samtidigt måste man inte 

delta i allting. Man väljer själv hur social man vill vara, 
säger Emma.

I månadsbladet för maj läser vi om en utfl ykt till ån 
för att meta abborre och ta en kopp kaff e med smörgås 
vid strandkanten. Vem skulle inte vilja det? Emma nickar 
entusiastiskt. Det handlar om att leva livet, att ha det gott 
tillsammans med andra.

TRYGGHETSBOENDE
ÖKAR LIVSKVALITETEN28 NYA LÄGENHETER I MANTORP

Bostadsbolaget började skissa på byg-
get under 2017 och 2018 i samverkan 
med Mjölby kommun. Bygglovet blev 
klart under våren och markarbeten är 
planerade till tidig sommar.

Tomten är placerad mellan Riksvä-
gen och Vifolkagården. Här kommer 
ett cirka 70 meter långt hyreshus i två 
plan att uppföras, med en grönyta 
mellan hus och väg. 

Lägenheterna består av ettor, tvåor 
och treor, från 45 kvadratmeter till 67 
kvadratmeter. Hälften av de 28 lägen-
heterna kommer att vara tvåor, berättar 
Carl-Magnus.

Som en vanlig lägenhet
Ett trygghetsboende vänder sig till 
dem som fyllt 65 år men är inget vård-
boende, betonar han. 

-Du kan stänga din dörr när du 
vill och åka till sommarstugan, precis 
som om du bodde i en vanlig hyres-
lägenhet. Men det fi nns möjlighet 
till gemenskap för den som önskar. 
Fastigheten kommer att innehålla 
gemensamma utrymmen, exempelvis 
ett större kök och ytor att umgås på. 
Kommunen har också trygghetsvär-
dar på plats som bland annat håller i 
organiserade aktiviteter, säger Carl-
Magnus.

Trygghetsboendet är en helt friståen-

de hyresfastighet som inte har någon 
koppling till verksamheten på Vifolka-
gården, tillägger han. 

Infl yttning 2020/21
-Det här är lägenheter som många 

har väntat på. Perfekt för den som 
tycker villan kräver för mycket arbete 

och vill fl ytta till en mer lättskött 
lägenhet, säger Carl-Magnus. 

Den som står i kö för trygghets-
boende i Mantorp kommer att få 
information innan lägenheterna släpps 
för intresseanmälan. De första hyres-
gästerna väntas kunna fl ytta in i slutet 
av 2020 eller början på 2021. 

Bostadsbolaget bygger 28 nya lägenheter i Mantorp, enligt 
konceptet för trygghetsboende.

-Efterfrågan på lägenheter är stor i Mantorp och tack vare 
att tomten redan är detaljplanerad kan vi komma igång snabbt 
med byggnationen, säger byggchef Carl-Magnus Miettinen.

VIFOLKA TRYGGHETSBOENDE

Ännu syns bara pinnar i backen men snart 
påbörjas markarbeten för det nya trygghets-
boendet på tomten bredvid Vifolkagården, 
berättar byggchef Carl-Magnus Miettinen.

Ett trygghetsboende påminner lite om 
livet i en studentkorridor. Det är nära till 
gemenskap och du kan alltid vara ifred 
när du behöver det.

-En lägenhet i trygghetsboende 
ökar livskvaliteten för många 
människor. De träff ar folk och 
har kul, säger Emma Rosén, 
enhetschef för Mjölby 
kommuns trygghetsboenden. Bor man i ett trygghetsboende 

har man nära till gemenskapen. 

Mitt råd är att 
ställa sig i kö 
så fort det går, 

vid 63 år.”



08 09

Mjölby Norra 
Sara Lidemalm
Tommy Börjesson
0142-67 77 70

Mjölby Södra
Mikael Sternelöv
Elin Granath, 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

FRÅN RIVNING TILL NYRENOVERAT
PÅ FEM VECKOR

Den 7 januari var entreprenören installerad på området 
med kontor och hantverkare, och kunde påbörja arbe-
tet i den första lägenheten. Totalt berörs 165 lägenheter 
som alla får nya stammar, helrenoverade badrum, wc 
och kök, ommålning och nytt golv i hallar, nya eluttag 
med mera. Dessutom införs passersystem till trapphus 
och källare med tagg samt elektroniskt bokningssystem 
till alla tvättstugor. Renoveringen innebär att hyran 
höjs med cirka 15 procent.

I anslutning till detta, varte� er lägenheterna blir kla-
ra, utförs också putsrenovering av fasader av en annan 
entreprenör. Det utvändiga arbetet beräknas pågå fram 
till november 2020.

Vardag mitt i bygget
Uppbrutna golv, nerrivna kök, dusch och toa i gårdshus 
och vattenkranar i trapphuset… Vardagen är sig inte 
lik, men fungerar trots allt innanför den upptejpade 
byggplasten för de hyresgäster som valt att bo kvar. 

-Reaktionerna har överlag varit positiva och förståen-
de. Vi försöker hela tiden städa och hålla e� er i röran, 
för att minimera kaoset så mycket som möjligt i varje 
lägenhet och runtomkring. De boende ska inte snubbla 
över våra grejer, säger Michael.

Hantverkarna arbetar med 15 lägenheter i taget. Den 
sammanlagda renoveringstiden för varje lägenhet är 
cirka fem veckor.

-Varje vecka går vi in i tre nya lägenheter och lämnar 
samma vecka tre färdigrenoverade lägenheter.

Informerade tidigt
Ungefär häl� en av hyresgästerna har valt att bo kvar 
under byggtiden.

-Den generella inställning vi mött från de kvarbo-
ende är att renoveringen genomförts smidigare än de 
räknat med och att arbetet gått snabbare än de hade 
förväntat sig, säger Martin Johansson, projektingenjör 
på Bostadsbolaget.

Återkommande information om projektet har varit 
en viktig framgångsfaktor för detta, fortsätter han.

-Vi bjöd in till möten redan vid årsski� et 2017/18 där 
vi gick igenom vad som skulle renoveras och varför. 
Däre� er har vi kontinuerligt gått ut med information 
inför starten och under projektets gång. Vi ville vara 
tydliga med hur det skulle bli rent praktiskt för hyres-
gästerna under byggtiden. Det tror jag har bidragit till 
deras tålamod och förståelse. Och det blir ju väldigt � nt 
när allt är klart, säger han. 

VÄSTRA LUNDBY

Den stora renoveringen på Västra Lundby är i full gång. Samtidigt ska vardagen fungera 
för hyresgästerna. 

-Att göra så här genomgripande insatser medan hyresgäster bor kvar i husen är en 
utmaning. Vi är positivt överraskade över hur bra arbetet fl utit på. Hyresgästerna har 
varit väldigt förstående och tillmötesgående, säger platschef Michael Tångring, på 
SEFAB som är huvudentreprenör. 

På Tapeten   AKTUELLT På Tapeten    AKTUELLT

Få vattenskador
Dessutom har den hantverksmässiga insatsen � utit på 
bra, utan några större fördröjningar, lägger han till.

-Med tanke på att badrummen är från 60-talet är det 
förvånansvärt få vattenskador som upptäckts, säger 
Martin. 

Vad gör ni med den köks- och badrumsinredning 
som rivs ut?

-Vi försöker återvinna så mycket som möjligt, fram-
för allt vitvaror. Vi gör en bedömning i varje lägenhet. 
Det som är relativt nytt kan vi använda någon annan-
stans. Vi slänger ingenting i onödan, säger Martin.

Sommaren 2020 beräknas samtliga 165 lägenheter 
vara renoverade.”Det utvändiga 

arbetet beräknas 
pågå fram till 

november 2020.”

-Våra hantverkare arbetar med 15 
lägenheter i taget, berättar platschef 
Michael Tångring, SEFAB. 

Men fem veckor senare är kök och 
badrum som nya och hyresgästerna 
kan åter använda sina lägenheter 
som vanligt. 

Lite rörigt blir det de första 
veckorna när inredningen i 
kök, hall och badrum rivs ut.
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DYGNSPARKERING I ALLA BOSTADSOMRÅDEN
GÖR PROCESSEN KORTARE MED ”SKROTBILAR”

UPPMUNTRAR IDÉER 
SOM ÖKAR GEMENSKAPEN

Att få bort dessa ”skrotbilar” som 
det o� a handlar om, har inneburit 
segdragna processer, delvis på 
grund av att det tidigare varit till-
låtet att parkera sju dygn i sträck 

inom Bostadsbolagets områden.
-En felparkerad bil måste bötfällas 

vid överträdelse fem gånger och då 
rullar veckorna snabbt iväg innan vi överhuvudtaget kan 
begära � yttning av bilen, förklarar Peter.

Boendeparkeringen är till för våra egna hyresgäster 
och tillfälliga besökare, fortsätter han.

Gäller vardagar
Hur påverkas jag som hyresgäst av den nya parkerings-
bestämmelsen?

-För den som har sin bil i tra� k och � yttar den varje 

dag händer ingenting. Den som använder sin bil ibland 
får ha lite mer koll på tiden. Men är man bortrest en 
längre tid går det inte att låta bilen bli stående enligt 
den nya bestämmelsen, säger Peter och tillägger:

-Ett tips är att ansöka om en fordonsplats, vilket görs 
enkelt via inloggning på mina sidor. 

Kan jag parkera min bil e� er jobbet på fredagen och 
över helgen till måndagen utan att riskera böter?

-Absolut. Parkering enligt 24-timmarsprincipen 
gäller vardagar, inte helger, betonar Peter.

Trivsel och trygghet
-Det är inte hyresgästerna vi vill åt med den nya 

regeln. Tvärtom. Vi vill göra boendeparkeringarna mer 
tillgängliga för våra hyresgäster. Att få bort de obe-
höriga bilarna handlar om trivsel och trygghet i våra 
områden, menar han.

Vad är din roll?
-Jag jobbar med bostadssociala frågor, det vill säga 

frågor som handlar om trivsel och gemenskap för hy-
resgästerna. Som tjänsteman från Hyresgästföreningen 
sitter jag till exempel med i Boin� ytandekommittén, BIK, 
tillsammans med representanter från Bostadsbolaget i 
Mjölby, och förtroendevalda från Hyresgästföreningen. 
Där fångar vi upp saker att jobba med och förbättra ute 
i områdena. Tanken framåt är att väcka hyresgästernas 
engagemang så att de kan vara med och bidra med sina 
idéer och sin kunskap. Sådant de brinner för. Tillsammans 
med Bostadsbolaget har vi � era roliga, men ännu hemliga, 
projekt på gång som bland annat vänder sig till ungdomar.

Hur kan jag som hyresgäst vara med och påverka i 
mitt bostadsområde?

-Har man en idé kan man börja med att kontakta mig! 
Jag kommer att vara med på Bostadsbolagets dag den 
24 augusti, läs gärna mer på sid 12. Jag kan hjälpa till att 
utveckla idéer vidare. Man måste inte starta en formell 
lokalförening för att få igång en aktivitet. Det räcker att 
gå ihop några stycken och bilda en arbetsgrupp. Behöver 
man någonstans att vara � nns lokaler i områdena som 
Hyresgästföreningen är uthyrningsansvarig för.

Har du några exempel på vad man kan 
göra tillsammans?

-Ett exempel � nns i Mantorp, där man till sommaren 
ordnar Allsång, med kafé e� eråt. Ett annat exempel är Sel-
vins hörna, tidigare på Prästgårdsliden, som i höst anord-
nas i Gröna huset i Östra Lundby. De som älskar att odla 
kanske kan gå ihop och väcka liv i slumrande kolonilotter. 

Att ordna trapphus� ka eller städdagar är ett enkelt sätt 
att göra något tillsammans med sina grannar och känna 
en starkare gemenskap i området. Att hjälpas åt för att ta 
fram bra lekplatser brukar också bli väldigt lyckat. 

I samband med sådana initiativ kan man få fritidsmedel 
att använda till � ka, grillkväll eller annan aktivitet. Det 
är en peng som kommer från Bostadsbolaget, som har 
förhandlats fram i Boin� ytandekommittén.

Har du en idé som är kul för � era i ditt område?
Kontakta Emil Wirebro:
emil.wirebro@hyresgastforeningen.se

Bostadsbolaget har infört 24-timmarsparkering i sina bostadsområden, som ett 
sätt att snabbare få bort långtidsparkerade bilar som inte ägs av någon hyresgäst.

-Det handlar om avställda bilar med körförbud, som är ett miljöproblem och 
som upptar platser som hyresgästerna behöver, säger Peter Gustavsson, boende- 
och utvecklingsansvarig. 

På Tapeten   AKTUELLT
Hallå där...
Emil Wirebro, ny verk-
samhetsutvecklare på 
Hyresgästföreningen!

Det digitala tv-nätet släcks ner 1 november. Därefter går det inte längre att se på tv via Telenors tv-box. 
Vi har installerat fi ber i alla våra lägenheter och för att få tillgång till fi ber-tv hämtar du ut en tv-box från 
Telia i vår reception på Burensköldsvägen. 

Önskar du fl er kanaler än de som ingår i hyran hittar du alla valbara leverantörer på utsikt.se. Här kan 
du även välja bredbandstjänster. 

HÄMTA TELIA TV-BOX I TIDFrån den 1 juli är det förbjudet att röka 
på vissa allmänna platser utomhus. Till 
exempel på lekplatser och vid entréer.

Bostadsbolaget kommer att skylta 
där förbudet gäller.

RÖKFÖRBUD 
UTOMHUSNu fi nns mina sidor även i vår app. 

Det innebär till exempel att du kan 
lämna felanmälan direkt i appen och ta 
emot nyhetsmeddelanden från oss på
 Bostadsbolaget.

Har du redan appen installerad kan 
du behöva uppdatera den för att få 
senaste versionen.

Du laddar ner appen Bostadsbolaget 
gratis i App Store eller Google Play.

MINA SIDOR I APPEN 

10



Gilla oss på Facebook och Instagram.

BESÖKSADRESS:
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Burensköldsvägen 6
595 23 Mjölby

TELEFON VÄXEL: 0142-854 50
JOURTELEFON: 0142-162 80
FELANMÄLAN VARD. KL 07:30-09:00, 
0142-854 51 ELLER DYGNET RUNT  
VIA ”MINA SIDOR”

ÖPPETTIDER HUVUDKONTOR:
Mån-Fre  
Lunchstängt 

TREVLIG
SOMMAR! kl 07:30-16:00

kl 12:00-13:00

LADDA NER
VÅR APP OCH FÅ  

AKTUELL 
INFORMATION VIA 

PUSHNOTISER!

I augusti kan du träffa oss på Bostadsbolaget 
i samband med ett antal arrangemang.

Till exempel Bostadsbolagets dag den 24 
augusti på Skattegården i Mjölby, då vi bju-
der in våra hyresgäster till roliga aktiviteter.

Musik i Gästis 14 augusti
Bostadsbolaget är stolt sponsor av evenemanget som pågår 
varje onsdag under så gott som hela sommaren. Alla som 
vill kan bege sig till Gästisparken i Mjölby för att avnjuta 
musik och artistframträdanden helt gratis. Bostadsbolaget 
kommer att medverka den 14 augusti, på sommarens sista 
konsert, då Maria Möller sjunger tillsammans med Mjölby 
storband. Kom och träffa oss i vårt tält! 

Öppet hus på Kungshöga trygghetsboende  
17 augusti
Vi visar upp vårt fina nybygge Kungshöga trygghetsboende 
för allmänheten. Ett ypperligt tillfälle att se våra nybyggda 
lägenheter och få en inblick i vad det innebär att bo i den 
här typen av boende.  

Bostadsbolagets dag 24 augusti
Sensommarens höjdpunkt väntar i slutet av augusti då vi 
anordnar Bostadsbolagets dag på Skattegårdsgatan i Mjöl-
by. Alla hyresgäster hälsas välkomna till en trevlig dag då 
även våra samarbetspartners medverkar och ordnar  
med aktiviteter.

MYCKET KUL 
PÅ GÅNG –
VI SES I AUGUSTI!

Psst...
Mer information 
hittar du på vår 

hemsida och vår 
facebooksida.

Bostadsbolaget är på språng 
i sommar. Träffa våra 
medarbetare i samband med 
Musik i Gästis, öppet hus på 
Kungshöga trygghetsboende 
och Bostadsbolagets dag.


