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VDVDhar ordet...

TACK FÖR ATT NI HAR SVARAT PÅ VÅR 
HYRESGÄSTENKÄT, som genomfördes i 
våras! Det var glädjande siff ror för oss – hela 91 
procent av våra hyresgäster kan rekommendera 
Bostadsbolaget som hyresvärd. Det är tre 
procent bättre än förra gången vi genomförde 
enkäten, 2017. 

Men det fi nns sådant som ni upplever har 
blivit sämre och det är den del i undersökningen 
som handlar om ”rent och snyggt”. Här 
ingår till exempel trappstädning, tvättstugor, 
återvinningsrum och snöröjning. Vi kommer 
att arbeta vidare med förbättringar från 
Bostadsbolagets sida, samtidigt som det fi nns en 
del saker vi kan hjälpas åt med.

Dessutom ska vi försöka att informera mer. 
Våra hyresgästers engagemang i 

hyresgästenkäten är glädjande för oss och 
ett bevis på att vi upplevs som en attraktiv 
hyresvärd.

Det händer mycket hos Bostads-
bolaget. I somras hade vi 

fl era aktiviteter i våra 
områden, till exempel 

Bostadsbolagets 
dag. Vi har också 
varit med på 
Mantorptravet. 
Det är roligt 

att träff as och diskutera olika frågor, vi tar 
tacksamt emot förslag på förbättringar. Men lika 
uppskattat är att mötas och bara prata en stund. 

Fler och fl er hittar till vår hemsida och 
våra sociala medier samt använder vår app 
för felanmälan. Det tycker vi är jättebra. Vi 
har blivit mer tillgängliga för våra hyresgäster 
samtidigt som vi har fått mer tid att planera våra 
dagar bättre. 

Bostadsbolaget bidrar till att skapa fl er 
bostäder i Mjölby. Under året har vi haft 
infl yttning i Statsrådet, vår nybyggda fastighet 
med 50 lägenheter, och nu i oktober fl yttar 
hyresgästerna in i de 24 nyproducerade 
lägenheterna i Kungshöga trygghetsboende. 
Vi har också börjat bygga 28 nya 
trygghetslägenheter i Mantorp. Det är jättekul 
att vi äntligen kan komma igång där också. 

Och har ni vägarna förbi Västra Lundby, 
ta en titt på de förnyade fasaderna! Vårt stora 
renoveringsprojekt fortsätter och gör att vi med 
fog kan säga att vi är en aktiv fastighetsägare.

Det går bra för Mjölby kommun, 
befolkningen ökar och Bostadsbolaget är en 
aktiv part för den fortsatta utvecklingen.

Jag hoppas ni fi nner På Tapeten läsvärd. 
Önskar er en trevlig höst! Vi ses.

Torbjörn Olsson
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VIFOLKA TRYGGHETSBOENDE

Den 16 september tog Bostadsbolaget det officiella 
spadtaget för Vifolka trygghetsboende i Mantorp, 
genom att symboliskt plantera en fjärilsbuske. 

På plats för att sätta plantan i jorden var kommunstyrel-
sens ordförande Cecilia Burenby, Bostadsbolagets styrel-
seordförande Jörgen Oskarsson, vd Torbjörn Olsson samt 
Teknikbyggarnas projektchef Anders Larsson.

Teknikbyggarna är totalentreprenör för att bygga ett 
tvåvåningshus med 28 lägenheter i olika storlekar, 1-3 
rum och kök. Trycket på hyresrätter i Mantorp är stort.

– Man trivs i Mantorp och vill bo kvar här, som Cecilia 
Burenby uttryckte det. 

Jörgen Oskarsson tillade att han gläds för att Bostads-
bolaget nu kommer att ha trygghetsboenden på de större 
orterna i kommunen. 

Positiv flyttspiral
Även Bostadsbolagets vd Torbjörn Olsson höll med och 
påpekade att detta med största sannolikhet kommer 
skapa en positiv flyttspiral. 

– Vi ser att många äldre vill flytta från sina hus till ett 

mer bekvämt boende, samtidigt vet vi att intresset för hus 
i Mantorp är stort bland barnfamiljer, sade han. 

Byggnationen av Vifolka trygghetsboende har gått 
relativt snabbt fram och det beror till stor del på att det 
redan fanns en detaljplan för området mellan Riksvägen 
och Vifolkagården. 

Inflyttning december 2020
Lägenheterna är klara för inflyttning den 1 december 
2020 och uthyrningen planeras starta i början på 2020. 
Alla lägenheter tilldelas efter köpoäng och för att stå i 
Bostadsbolagets trygghetsboendekö måste man vara 63 år 
och bo i Mjölby kommun.

Huset beräknas vara självförsörjande på el via solceller. 
Detta blir Bostadsbolagets första solenergiprojekt. 

– Satsningen ligger i linje med Bostadsbolagets nya 
energi- och klimatmål. Det kommer att bli mycket  
spännande att följa, sade Torbjörn Olsson. 

Efter lite tal och fika blev 
det spadtag av den mindre 
varianten när en fjärilsbuske 
planterades på området 
av Cecilia Burenby, Jörgen 
Oskarsson, Torbjörn Olsson 
och Anders Larsson. 

På Tapeten    AKTUELLT

SPADTAG FÖR 28 LÄGENHETER  
I MANTORP



GRÖNSKAN UTANFÖR 
ÄR FINASTE TAVLAN
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På Tapeten   INTERVJUN

OLGA NYINFLYTTAD I STATSRÅDET

Olga Persson myser, sex våningar upp, i sin nya två- 
rummare i kvarteret Statsrådet, i Mjölby. 

Hon flyttade in i maj. Nu återstår bara att få upp lite 
tavlor på väggarna.

– Men ingen tavla slår det jag ser genom fönstret varje 
dag - trädkronor och blå himmel, utbrister hon.

I den öppna planlösningen ryms 
kök, hall och vardagsrum. De stora 
garderoberna i hallen är toppen, 
tycker Olga.



D en ljusa lägenheten har hon inrett i mjuka ny-
anser av grått, grönt och rosa. Det är genom-
tänkt, personligt och trivsamt. Hall, kök och 
vardagsrum hänger ihop i den öppna planlös-

ningen och gör att de 45 kvadratmeterna känns större. 
Olga är särskilt nöjd med de generösa förvaringsmöjlighe-
terna – en hel garderobsvägg i hallen.

– Här får jag plats med mycket, säger hon och skjuter 
en dörr åt sidan.

En annan sak hon uppskattar är tvättmaskinen i bad-
rummet, som ingår i standarden.

– Det är så skönt att kunna tvätta när som helst.

Fick jobb snabbt
Olga är en utåtriktad och färgstark person. Många känner 
säkert igen henne, som en av Bostadsbolagets tidigare 
medarbetare. Efter 19 år som fastighetsskötare gick hon i 
pension förra året.

– Jag kommer från början från Estland men fick en 
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Olga har inrett sin lägenhet 
i grått, natur och rosa.

På Tapeten    INTERVJUN
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På Tapeten   INTERVJUN

möjlighet att flytta till Sverige år 1999. Jag hade tur 
att få ett vikariat efter ett halvår och lärde mig svenska 
ganska fort. Så småningom fick jag fast jobb och trivdes 
väldigt bra, berättar hon.

Grannar i olika åldrar
Tre vuxna döttrar och sex barnbarn finns i Estland. 

– De har redan hälsat på i min nya lägenhet. Och jag 
åker ibland till dem. Vi håller tät kontakt med varandra 
tack vare datorn och sociala medier, säger hon.  

Trivs du med livet som pensionär?
– Ja, absolut. Det första året har jag bara njutit av le-

digheten. Jag umgås med vänner, promenerar varje dag 
och så lagar jag mat. Riktig mat från grunden, inget 
slarv, skrattar hon.

Varje dag blir det också några varv på stickningen hon 
alltid har igång i TV-soffan. Sockor är hennes specialitet.

Har du hunnit bekanta dig med grannarna?
– Ja, det är härligt att bo i ett hus med blandade åldrar!

Bostadsbolagets senaste nybygge 
är ett sju våningar högt hus  
på Skänningevägen i Mjölby. 
Det innehåller 50 lägenheter:  
25 ettor på cirka 35 kvadrat- 
meter, 24 tvåor på cirka 45  
kvadratmeter och en trea  
på cirka 75 kvadratmeter.  
Inflyttning ägde rum i  
maj 2019.

Huset är ett så kallat Kombo-
hus, upphandlat som ett ram- 
avtal genom Sveriges Allmän-
nytta (före detta SABO). Det 
innebär att Bostadsbolaget som 

medlemsföretag kunnat upp- 
föra ett nyckelfärdigt hus till  
ett relativt lågt pris. 

– Det är tydligt specificerat 
på förhand vad som ingår. Man 
vet vad man får. En annan för-
del är att entreprenören, JSB 
i vårt fall, genom upprepning 
blir duktiga på att producera 
lägenheterna eftersom man har 
byggt flera tusen likadana eller 
liknande hus och lägenheter runt 
om i Sverige, säger projekt- 
ingenjör Martin Johansson. 

Standard för lägenheterna är: 
• Genomgående ekparkett 
och vitmålade väggar. 

• Kakel och klinker i bad-
rum, handdukstork och 

kombinerad tvättmaskin 
och torktumlare.

• Tvåorna och trean har balkong.

• Lägenhetsförråd och cykelförråd i markplan.

• Möjlighet finns att hyra egen parkerings- 
plats utanför huset.

Nyckelfärdigt i sju våningar Kvarteret Statsrådet
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På Tapeten    AKTUELLT

PROCESSEN IGÅNG FÖR NÄSTA ÅRS HYROR

FORTFARANDE LÖNSAMT

Bostadsbolaget, i likhet med andra allmännyttiga 
bostadsföretag, har ett regelverk att följa när det gäller 
hyressättningen.

– Vi ska förhandla hyrorna med Hyresgästförening-
en regelbundet, vanligen en gång om året. Processen 
inleds med att vi kallar till förhandling i oktober, säger 
ekonomichef Jonas Haage.

Grund för höjning
Hur kommer ni fram till ert förslag på hyresjustering?

– Vi tar fram en budget varje år, där vi tittar på för-
ändringar i taxor för fjärrvärme, el, vatten och renhåll-
ning. Vi gör också en underhållsplan, där vi bedömer 
vad kommande underhållsåtgärder kommer att kosta 
samt våra räntekostnader för lån. Allt sammantaget  
ligger till grund för den hyreshöjning vi föreslår,  
förklarar Jonas.

– Efter ett antal möten och diskussioner kommer vi 

fram till en nivå som vi anser att vi kan acceptera  
och som Hyresgästföreningen godtar.

Minskad höjning – minskat underhåll
Förra året ville Bostadsbolaget höja hyrorna med 3,3 
procent. Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen 
enades parterna om 2,15 procent. 

Vad innebär det i praktiken när ni inte får igenom  
den höjning ni önskar?

– Det vi har att spela med är budgeten för vårt under-
håll. När höjningen blir mindre än vi kalkylerat med 
måste vi minska på underhållsåtgärderna.

Bransch -och intresseorganisationen för landets  
drygt 300 allmännyttiga bostadsbolag, Sveriges All-
männytta, har gått ut med en rekommendation inför 
årets hyresförhandlingar. Organisationen ser behov  
hos bostadsbolagen som motsvarar mellan 2,5 och  
3,5 procents hyreshöjning.

Den som bott minst 15 år i samma lägenhet får nu 15 
procent i kvarboenderabatt på grundhyran, vilket regleras 
i december varje år.

Tidigare började rabatten ges med stigande procentsats, 
från fem år i samma lägenhet. 

Varför genomförs den här förändringen?
– I våra hyresförhandlingar med Hyresgästföreningen 

varje år kommer vi fram till en hyreshöjning för nästkom-
mande år. Tidigare har nästan 25 procent av den här höj-
ningen betalats tillbaka i form av kvarboenderabatt. Det 
tycker vi inte är rimligt med tanke på vårt stora behov av 
fastighetsunderhåll, förklarar ekonomichef Jonas Haage.

Ge tillbaka
Han understryker att det fortfarande lönar sig att bo 
kvar länge i samma lägenhet, även på andra sätt.

– Vi vill ge trogna hyresgäster något tillbaka. Utöver 
kvarboenderabatten erbjuder vi lägenhetsrenoveringar 
med jämna mellanrum, så kallat HLU (hyresgäststyrt 
lägenhetsunderhåll). Sedan ett år kan också nuvarande 
hyresgäster tillgodoräkna sig poäng från och med sitt 
inflyttningsdatum, i vår bostadskö. Därmed blir det 
lättare att byta lägenhet och anpassa sitt boende under 
livets olika skeden.

Snart drar årets hyresförhandlingar igång. I början på december väntas processen vara  
klar och de nya hyrorna sätts från januari 2020.

Bostadsbolaget genomför förändringar i kvarbo-
enderabatten. Från och med i höst ska en hyres-
gäst ha bott minst 15 år i samma lägenhet för att 
få rabatten.

–Vi vill ge trogna 
hyresgäster något tillbaka. 
Vi erbjuder till exempel 
lägenhetsrenoveringar med 
jämna mellanrum, säger 
ekonomichef Jonas Haage.

BO KVAR LÄNGE



Som hyresgäst kan du påverka renoveringarna som 
planeras i din lägenhet. Det kallas HLU, hyresgäststyrt 
lägenhetsunderhåll.

Det innebär att du blir erbjuden målning eller ta-
petsering vart tolft e år och golvbyte eft er 24 år.

– Den som väljer att inte beställa får istället en hyres-
rabatt. Om hyresgästen ångrar sig kommer en ny chans 
att välja HLU året därpå, förklarar Peter.

Aktuellt HLU på mina sidor
Beställningen av HLU görs via mina sidor, på Bostads-
bolagets hemsida. De renoveringar som beställs hösten 
2019 kommer att genomföras under första halvåret 
2020. 

– När du loggar in på mina sidor, syns tydligt vilka 
underhåll som är aktuella för hyresgästen och även 
vilka rum det gäller, säger Peter.

När du markerat vilka renoveringar du vill ha utför-
da, är det dags att välja tapeter, färg och golv. Det görs 
på plats i Bostadsbolagets reception i Mjölby. 

Tidigarelagt HLU
Det fi nns också möjlighet att förnya lägenheten även 
om det inte är dags för renovering enligt HLU:s årsin-
tervaller. Det kallas tidigarelagt HLU. 

– Om du till exempel har en tapet som är tio år gam-
mal, kan du få omtapetserat genom att betala de två 
återstående åren, alltså restvärdet, samt en fast etable-
ringskostnad, berättar Peter.

Den som är intresserad av tidigarelagt HLU tar kon-
takt direkt med Peter senast den 26 november, denna 
beställning kan inte göras via mina sidor. 
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NYA TAPETER ELLER HYRESRABATT?
DU KAN PÅVERKA DITT BOENDE

– Nu är det dags att göra sina HLU-beställningar av tapeter, färg eller nya golv, så att 
renoveringarna kan genomföras nästa vår. Precis som förra året görs beställningen 
via mina sidor, berättar Bostadsbolagets Peter Gustavsson.

På Tapeten   AKTUELLT

Du kan registrera dina val (gäller även steg 2) 
till och med den 26 november.

Steg 1: Logga in på mina sidor. Fliken ”Un-
derhållsstatus” visar automatiskt vilka underhåll 
som är aktuella för din lägenhet, och vilka rum 
det gäller. Välj det underhåll du vill ha utfört. 
Avsluta med att ”skicka beställningen”.

Steg 2: Val och beställning av tapeter, färg och 
golv görs i Bostadsbolagets reception i Mjölby. 
Här fi nns kataloger och prover som visar hela 
vårt utbud. 

Så här gör du din 
HLU-beställning

Som hyresgäst 
kan du påverka 
renoveringarna 
som planeras i 
din lägenhet.”

Psst...
Det är

 enkelt!
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AKTUELLA ENTREPRENÖRER SOM  
ARBETAR FÖR BOSTADSBOLAGET

NYA TAPETER ELLER HYRESRABATT?

På Tapeten    AKTUELLT

MÅLERI: 
Fribergs måleri, Måleribolaget i Östergötland,  
Davidssons måleri

GOLV:
Östgötagolv, Davidssons golv

BYGG:
Teknikbyggarna, PEAB, Åhlin & Ekeroths Byggnads

VVS:
Stångå Rörservice, MJ VVS (vid akut jour,  
i övrigt Bostadsbolagets egen personal)

EL:
Allmänna El, AE:s Elektriska (vid akut jour,  
i övrigt Bostadsbolagets egen personal)

Bostadsbolaget har aktiva avtal med ett antal 
olika entreprenörer, som arbetar åt oss. Som 
hyresgäst kommer du kanske i kontakt med 
dem i samband med underhållsarbeten av 
olika slag i din lägenhet.

– Det kan vara en trygghet för våra hyresgäster att känna 
till de firmor vi har avtal med. Ingen av våra entreprenörer 
kommer oanmäld och kräver att få komma in i lägenhe-
ten. De ringer först och bokar en tid. Och som regel, vid 
större renoveringar, hör vi av oss från Bostadsbolaget, 
senast en vecka i förväg så att hyresgästen får möjlighet att 
förbereda och plocka undan där arbetet ska utföras, säger 
Mattias Geewe, chef för fastighetsservice.

UNDERHÅLLET  
I DIN LÄGENHET?

VEM UTFÖR

Kontakta Peter Gustavsson: 
peter.gustavssson@mjolbybostad.se
0142-854 69

HAR DU FRÅGOR OM HLU?
Välkommen till vårt kontor på Burenskölds-
vägen 6 i Mjölby, torsdagen den 7 november 
klockan 15 – 17, så hjälper vi dig.

BESTÄLLNING AV TIDIGARELAGT HLU



I kundenkäten undersöks en rad frågor 
som vägs samman i olika index. ”Ta 
kunden på allvar” samlar frågor om 
exempelvis besöks- och telefontider, 
kontakt med Bostadsbolaget, bemö-

tande och information inför åtgärder. 
Indexet ”Trygghet” baseras på frågor som 

exempelvis rör grannkontakter, inbrottssäkerhet och 
trygghet i området. ”Rent och snyggt” behandlar frågor 
om städning i olika utrymmen, sophantering, källsorte-
ring, skötsel av utemiljö samt snöröjning.

Cirka 60 procent av hyresgästerna besvarade enkäten.

Hyresgästen kan påverka
Varför är det viktigt att svara på kundenkäten?

– Genom kundenkäten får vi veta vad hyresgästerna 
tycker om oss. Vi får tydligt besked om vad som upplevs 
som bra och mindre bra. För hyresgästerna är kunden-
käten ett konkret sätt att påverka sin boendemiljö. Deras 
omdömen leder till att vi ser över verksamheten och gör 
förändringar, säger Anders.

Mer personal vintertid
Med anledning av att värdena för ”rent och snyggt” och 
”allmänna utrymmen” gått ner lite, görs både generella 

åtgärder och specifi ka insatser i varje område, under kom-
mande år. Det blir större fokus på tillsyn och städning av 
trapphus och entréer samt snöröjning.

– Vi kommer till exempel att förstärka personalen under 
vinterhalvåret på område Mjölby Södra och område 
Mjölby Norra genom att en säsongsanställning sommartid 
blir en ordinarie tjänst per område, berättar Anders och 
tillägger:

– Enkäten signalerar också att vi behöver bli bättre på att 
berätta för hyresgästerna vilka krav entreprenörerna har 
att följa, exempelvis för snöröjningen. Så att inte hyresgäs-
terna förväntar sig en helt annan nivå, än den entreprenö-
ren är ombedd att leverera. 

Nytt sätt att mötas
Under det närmaste halvåret hoppas Anders få chansen 
att träff a hyresgäster och hålla dialogen igång om vad som 
kan bli bättre i områdena.

– Uppslutningen på tidigare bomöten har inte alltid va-
rit så stor. Vi funderar på att mötas under ledigare former, 
kanske ordna en grillkväll eller liknande. Gårdsmöten där 
vi från Bostadsbolaget får träff a hyresgäster och grannar 
får tillfälle att umgås med varandra. Jag tror det blir lättare 
att framföra åsikter och prata om både högt och lågt om 
man ses på det sättet, säger Anders.

Årets kundenkät visar att hyresgästerna trivs och har en positiv bild av Bostadsbolaget. 
Men också att det fi nns saker att förbättra. 

– Vi har blivit lite bättre på det mesta jämfört med förra undersökningen 2017, utom 
när det gäller ”rent och snyggt”. Där lägger vi i en högre växel nu, säger fastighetschef 

Anders Loinder.

På Tapeten   AKTUELLT
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KUNDENKÄTEN PEKAR ÅT RÄTT HÅLL
HYRESGÄSTERNA HAR TYCKT TILL

Ta kunden på allvar 
Trygghet 
Rent och snyggt 
Produktindex 

Attraktivitet

88%
80%
73%
79%

87%

87%
79%
76%
79%

86%

86%
79%
73%
77%

87%

KUNDENKÄTEN 2019 2017 MEDEL (MEDELVÄRDE*)

(Syft ar på egenskaper hos lägenheten, 
gemensamma utrymmen, utemiljön)

(Hyresgästens samlade bedömning av trivsel i bostadsområdet, rekommendation att fl ytta till området och tala väl om området.)
*Medelvärde för alla drygt 300 fastighetsbolag som gör undersökningen.
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BRA INOMHUSKLIMAT  

MED MÖBLERNA PÅ 
RÄTT PLATS 

Elementens termostat känner av temperaturen i rummet. 
– Om man har tjocka gardiner eller ställer en soffa fram-

för elementet, blir det väldigt varmt mellan elementet och 
soffan vilket leder till att elementet slår av värmen. Det blir 
då kallare i rummet, förklarar Peder.

För att termostaten ska fungera som det är tänkt, måste 
luft kunna cirkulera framför elementet.

– Det behövs lite utrymme mellan möbeln och elemen-
tet. Det kan räcka att flytta ut soffan 30 centimeter,  
säger Peder.

Ny årstid
Årstidsväxlingar kan göra att det blir en fördröjning i 
värmesystemet. 

– I början på hösten är det inte ovanligt att utomhus-
temperaturen pendlar mellan sommarvärme ena dagen 
och riktig höstkyla andra dagen. Det centrala systemet har 
ett eftersläp som inväntar mer stabil temperaturförändring 
innan värmen skickas på inomhus, förklarar Peder.

Han uppmanar hyresgäster att ha tålamod och avvakta 
några dagar innan de felanmäler inomhustemperaturen.
 
Slitna lister
Att lägenheten kan upplevas ha lite drag ibland behöver 
inte vara något fel.

– Det beror på att det råder termiskt klimat i lägenheten. 
Det vill säga att värme kommer från elementen och kall 
luft dras in genom ventilationen, säger Peder. 

Upplevs lägenheten som konstant dragig kan det vara 
dags att se över lister runt fönster och balkongdörrar.

– Är listerna slitna och trasiga är det bara att göra en 
felanmälan så kommer vi och byter ut dem.

 

Luftning av element
En annan sak som påverkar inomhustemperaturen är 
element som behöver luftas. 

– Att det är dags för luftning märker man genom att 
en del av elementets ovansida blir kallare. Det kan också 
låta från elementet som om det rinner vatten. Behov av 
luftning ska felanmälas och åtgärdas av Bostadsbolagets 
personal.
 
Vädra rejält och snabbt
Peder tipsar också om hur man vädrar effektivt. 

– Öppna rejält och vädra ut under kort tid, inte mer än 
20 minuter. Annars kyler man ner hela lägenheten och 
det tar lång tid att värma upp den igen. Stäng gärna av 
elementet tillfälligt i det rum som vädras, så sparar vi  
lite energi.

På Tapeten    AKTUELLT

Temperaturen i Bostadsbolagets lägenheter 
regleras av centrala system, som ska hålla 
inomhustemperaturen runt 20 grader.

– Är det kallare än 20 grader, kan det 
ibland bero på möbleringen, säger drifts-
tekniker Peder Hahne.

Psst...
Felanmäl 

enkelt
via appen!
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Bostadsbolaget har installerat fiber från 
Utsikt i alla lägenheter. Den 30 november 
släcks därför det digitala kabeltv-nätet 
ner. Därefter går det inte längre att se på 
tv via Telenors kabeltv-box, som är kopp-
lad till antennuttaget.

Vad innebär det här för mig som hyresgäst?
– Du kan nu beställa tv, internet och telefoni från någon 

av Utsikts tjänsteleverantörer. För den som bara vill ta del 
av fiber-tv med ett basutbud, som ingår i hyran, erbjuder 
Bostadsbolaget Telia som leverantör. I basutbudet ingår 
SVT1, SVT2, TV4, barnkanalen och kunskapskanalen. 
Telias tv-box finns att hämta i vår reception på Buren-
sköldsvägen. I vårt basutbud ingår även 1 Megabit bred-
bandssurf, berättar Anders Loinder på Bostadsbolaget.

Hur gör jag om jag vill ha fler kanaler och snabbare  
uppkoppling?

– Du väljer ett eget abonnemang för tv och/eller bred-
band bland Utsikts olika valbara leverantörer på utsikt.se. 
Om du väljer tv-tjänster från en annan leverantör än Telia 
behöver du inte hämta ut Telias tv-box. Den leverantör du 
väljer kommer att leverera den utrustning/box du behöver, 
för både basutbud och de tjänster du valt. Bredbandstjäns-
ter utöver basutbudet ingår inte i hyran.

Hur gör jag för att koppla in min tv-box i lägenheten?
– På Utsikts hemsida, utsikt.se, finns tydliga anvisningar 

om hur du ska gå tillväga för att ansluta tv-box från Telia 

och annan tv-box, dator och eventuell router/wifi. Under 
hösten kommer vi även att lägga upp en instruktionsfilm 
om fiber i din lägenhet, på Bostadsbolagets hemsida. Vid 
problem med inkopplingen av tv-boxen – och du inte kan 
få hjälp av någon i din omgivning – kan du göra en vanlig 
felanmälan så kommer någon från ditt områdesteam och 
hjälper till.

Vad händer med mitt fasta telefonjack?
– Det finns kvar och fungerar som tidigare.

Varför har Bostadsbolaget genomfört den här fibersatsningen?
– Dels har regeringen satt som mål att 95 procent av alla 

hushåll och företag bör ha tillgång till bredband på minst 
100 Megabit/sekund år 2020. Och det ger vi nu förutsätt-
ningar för. Dels tycker vi att det är en fråga om livskva-
litet för våra hyresgäster, att kunna ta del av de oändliga 
möjligheter som tillgången till bredband innebär. Med det 
nya fibernätet är det möjligt att beställa bredband upp till 
1 000 Megabit/sekund, säger Anders.

De hyresgäster som idag köper bredband från Telenor, 
kommer att informeras via brev från Telenor under oktober 
månad, om hur de kopplar om sitt bredband till fibernätet. 
Alla hyresgäster som har en kabeltv-box (både betalande 
och icke-betalande) kommer att få brev från Telenor  
med information om hur de ska göra med sina tv-boxar 
från Telenor.

VÄLJ ABONNEMANG ELLER TELIA-BOX
DIGITALA KABELTV-NÄTET SLÄCKS

LADDA NER
VÅR APP OCH FÅ  

AKTUELL 
INFORMATION VIA  

PUSHNOTISER!
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