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VDVDhar ordet...

NU SKRIVER VI 2020, NYTT DECENNIUM. 
Det ska bli spännande att vara med och se 
vad som händer de kommande tio åren. Det 
hinner ske mycket på tio år, i Mjölby och för 
Bostadsbolaget har hela marknaden förändrats. 
Vi gick in i decenniet med vakanta lägenheter 
och ut ur det med närmare 7 000 människor i 
kö och nästan tre års väntetid på en lägenhet. 
Vi har fått igång nyproduktion och vi har 
börjat stamrenovera våra fastigheter. Det var 
nog mycket man inte kunde tro i början på 
2010-talet. 

Och det är svårt att sia om vad som komma 
skall. Vi försöker att skapa förutsättningar 
för framtiden med till exempel fi beranslutna 
lägenheter och också våra gedigna 
underhållsprogram. 75 procent av våra 
fastigheter är 45 år och äldre så det är mycket 
att ta hand om. Vattenskadorna på grund av att 
ledningarna är gamla och spröda är kostsamma 

och en skada påverkar er hyresgäster 
mycket. Hur vi jobbar med 

detta kan ni läsa lite mer 
om i detta nummer. 

Skönt är dock att 
vissa saker får 
bestå som vår 
biograf. Den är 
från mitten av 

seklet och fi nns fortfarande kvar. Läs mer om 
den här i tidningen också.

Det ni kan vara lugna över är att Bostadsbolaget 
vill fortsätta vara en viktig del av utvecklingen 
i Mjölby kommun och att vi kommer fortsätta 
arbeta för att vara en aktiv fastighetsägare och en 
attraktiv hyresvärd. 

God fortsättning på året, så ses vi på kommande 
evenemang!

Torbjörn Olsson

SKRIBENT Annelie Sylvan
GRAFISK FORM Natalie Frahm

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

GILLA 
OSS PÅ:

FACEBOOK OCH 
INSTAGRAM

TRYCK Mjölby Tryckeri

Aktiv fastighetsägare 

Vi gick in decenniet 
med vakanta lägen-
heter och ut ur det 

med närmare 7 000 
människor i kö och 

nästan tre års väntetid 
på en lägenhet.”
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LADDA HEM BOSTADSBOLAGETS APP!

Nu kan du som hyresgäst få viktig information och ny- 
heter från Bostadsbolaget direkt i mobilen!

– Med vår nya meddelandetjänst som är kopplad till mina 
sidor, når vi snabbt ut till berörda hyresgäster om något 
akut inträffar, säger marknadschef Sarah Andersson.

Lappar i trapphusen och info på hemsidan är i dagsläget 
de vanligaste informationskanalerna till hyresgästerna.

– Men de allra flesta människor har mobiltelefoner 
idag. Den digitala utvecklingen ger oss möjlighet att nå 
ut på ett snabbare sätt, säger Sarah.

Akuta händelser
Med den nya meddelandetjänsten når Bostadsbolaget 
alla hyresgäster genom mail och sms. De som laddar hem 
appen kan även välja att nås via pushnotiser i mobilen.

– Vi ser det som en utökad service till hyresgästerna. 
De får snabbt information om sådant som bara berör 
dem personligen eller huset/området de bor i. Om det 
till exempel uppstår en vattenläcka som gör att vi måste 
stänga av vattnet i ett område, kan hyresgästen få besked 
om detta direkt i mobilen redan på jobbet och förbereda 
sig inför hemkomsten senare på kvällen, förklarar Sarah.

Information – inte reklam
Annan information som kan gå ut på det här sättet är till 
exempel påminnelser inför lägenhetsbesiktningar eller 
besked om nya hyror.

– Det handlar bara om information som hyresgästen 
har nytta av. Man behöver inte vara orolig för att få en 
massa spam och reklam.

 
Var finns Bostadsbolagets app?

– Du laddar hem den via App Store eller Google Play. 
För att du ska kunna ta emot våra meddelanden är det 
också viktigt att dina kontaktuppgifter på mina sidor är 
aktuella, påminner Sarah.

Läs mer om hur meddelandetjänsten fungerar på  
hemsidan.

Med vår app kan du göra felanmälan 
och sköta dina ärenden på egen hand, 
direkt i mobilen!

På Tapeten    AKTUELLT

VIKTIGA MEDDELANDEN DIREKT  
I MOBILEN



GAMMAL HYRESGÄST 
I GOTT SKICK

På Tapeten   INTERVJUN

SAGA BIO

En av Bostadsbolagets äldsta hyresgäster är Saga Bio,  
vid Stora torget. Den invigdes 1942 med plats för över  
400 biobesökare.

Nya småsalonger och förbättring av ventilationen är på 
gång men den gamla retrokänslan kommer att leva kvar.

Projektorerna är borta och  
ersatta med digital utrustning.
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Biografens inredning är till stor del i original-
skick och anses vara en av de tre bäst bevarade i 
landet.

Nostalgin börjar redan ute på gatan med den 
storslagna takskylten, som på kvällen lyser i rött, gult 
och blått. Innanför dörrarna fortsätter retrokänslan i den 
inglasade biljettkuren i trä, som levererades av Mjölby 
Intarsia. Detta företag stod även för biosalongens konst-
fulla intarsiadörrar. Det tidstypiska räcket, som ramar in 
trappan ner mot biosalongen, tillverkades av ett annat 
lokalt företag, Gäfverts mekaniska.

Jaan sköter allt
– Många sådana här små biografer är moderniserade. 

Men Saga bio har klarat sig, mycket tack vare att ägaren 
Svenska Bio haft tålamod och tagit sig igenom perioder 
då biotittandet minskat, säger platschef Jaan Erm och 
tillägger:

– Men lokalen behöver byggas om en del för att förbätt-
ra brandskyddet och ventilationen och bli mer tillgänglig 
för alla. Där tittar vi på olika lösningar som kan smälta in 
fi nt i miljön. Bygglovet är klart, men det är svårt att säga 
exakt när detta är genomfört.

Det är Jaan som sköter det mesta på bion. Tar emot 
publiken, säljer popcorn, startar fi lmen, städar och ser 
över tekniken.

– På 90-talet var det färre visningar och bara öppet vissa 

På Tapeten    INTERVJUN

Svenska Bio, som drivs av 
familjen Fornstam, har sitt 
säte i Stockholm. Före-
taget har 38 biografer på 
35 orter i landet. Svenska 

Bio sysselsätter 500 per-
soner och hade 3,1 miljoner 

biobesökare under 2018.

Kort fakta om Saga bio

Jaan Erm är platschef för Saga 
bio sedan tolv år, men har varit 
engagerad och hjälpt till i verk-
samheten sedan 1990-talet.
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På Tapeten   INTERVJUN

dagar. Nu visar vi film varje dag. På mina 23 år är det 
bara ett fåtal gånger jag inte kunnat vara här och öppna, 
säger Jaan. 

Digital revolution
Salongen andas ett tydligt 40-tal men här har original-
fåtöljerna bytts ut och antalet platser minskat. Senast 
i samband med att en ny större duk monterades. Idag 
finns 221 platser i salongen. Planer finns på att öppna 
upp utrymmet bakom filmduken, som idag inte används, 

för att skapa två små nya salonger för visning av kvalitets-
film.

– Den stora förändringen hittills är vårt moderna 
ljudsystem och den digitala tekniken, som gör att vi 
numera kan ha premiär samtidigt som de stora biogra-
ferna. Filmerna levereras via internet. Förr fick vi vänta 
på filmrullarna i flera dagar. Tunga lådor på 30-40 kilo 
att kånka på. Nej, där känner jag ingen nostalgi. Det är 
bättre nu, säger Jaan.

Biosalongen har kvar sin 
retrokänsla även om fåtöljer 
bytts ut och väggbeklädnaden 
renoverats. Ombyggnad är 
planerad för att bland annat 
förbättra ventilationen.
Foto: Jaan Erm
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På Tapeten    AKTUELLT

GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN ANNARS 
KAN DU FÖRLORA DIN LÄGENHET

Den 1 oktober skärptes reglerna för andrahandsut-
hyrning, genom en ny lag. Det är viktigt att du som 
hyresgäst känner till vad som gäller. Om du hyr ut din 
lägenhet utan tillstånd, eller har gjort det men fl yttat 
tillbaka, har hyresvärden faktiskt rätt att avsluta ditt 
förstahandskontrakt direkt. Du får inte längre chans att 
göra om och göra rätt (vilket var möjligt tidigare). Att 
annonsera ut sin lägenhet med avsikt att hyra ut i andra 
hand utan lov, kan räcka för att förlora sin lägenhet.

– Ja, det är hårda bud, medger Peter Gustavsson, 
boendeansvarig och Sarah Andersson, marknadschef 
på Bostadsbolaget.

Genom den nya lagen har det också blivit kriminellt 
att sälja och köpa hyreskontrakt. Den som gör det 
riskerar både att mista sin lägenhet och att hamna i 
fängelse.

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand – 
börja med att ansöka om tillstånd hos Bostadsbolaget. 

Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand, utan tillstånd från hyresvärden, riskerar att 
förlora sin lägenhet utan varning. Att dessutom ta ut för hög hyra i andra hand kan leda 
till fängelse.

NYA LAG OM UTHYRNING I ANDRA HAND

Att tänka på när du hyr ut i andra hand: 
– Börja med att ansöka hos Bostadsbolaget 
om tillstånd att hyra ut. Ansök i god tid före 
den tänkta uthyrningen.

– Kontrakt ska tecknas mellan förstahands- 
och andrahandshyresgästen.

– Förstahandshyresgästen är ansvarig för 
lägenheten under uthyrningstiden. Till 
exempel att hyran betalas och för skador 
som uppstår. 

– Andrahandshyresgästen ska teckna en egen 
hemförsäkring.

Läs mer om att hyra ut i andra hand på 
mjolbybostad.se

Psst...

Ta reda på vad som gäller inför att 
hyra ut en lägenhet i andra hand, 
uppmanar Sarah Andersson och 
Peter Gustavsson på Bostadsbolaget.

fort på 
nästa sida
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På Tapeten   AKTUELLT

När kan jag få tillstånd att hyra ut i andrahand?
– Om du under en begränsad tid inte kan bo i din 

lägenhet, till exempel på grund av studier, arbe-
te eller andra tillfälliga omständigheter kan du få 
tillstånd att hyra ut i andra hand. Syft et ska vara att 
behålla lägenheten. Du måste kunna styrka det du 
planerar att göra under frånvaron, till exempel med 
ett antagningsbesked. Vi bedömer alla ansökningar 
individuellt, säger Sarah. 

Hur länge får jag hyra ut i andra hand?
Bostadsbolaget beviljar sex månader i taget, max 

12 månader.

Vem är ansvarig för min lägenhet när jag hyr ut i 
andra hand?

– Den som har förstahandskontraktet. Om andra-
handshyresgästen inte betalar hyran och det går till 
inkasso kan du förlora din lägenhet.

Därför är det viktigt att känna den man hyr ut till 
och att ta referenser på personen. Det är du som 
måste vara säker på att andrahandshyresgästen kan 
betala hyran, inte vi på Bostadsbolaget. Vi kräver att 
förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen 
skriver ett kontrakt, som vi får granska och godkän-
na, säger Sarah.

Hur mycket hyra får jag ta ut i andrahandshyra?
– Hyran du tar ut ska inte vara högre än den fak-

tiska hyran. Men om du till exempel hyr ut möblerat 
kan du lägga på som mest 15 procent. Syft et är ju 
inte att du ska tjäna pengar på uthyrningen, utan att 
du ska kunna behålla lägenheten. Skulle det vara så 
att du både hyr ut utan tillåtelse och tar ut för hög 
hyra kan det leda till böter eller fängelse, säger Peter.

Hur påverkar de nya reglerna Bostadsbolagets sätt 
att arbeta?

– Det blir enklare för oss som hyresvärd att agera 
direkt när vi upptäcker felaktiga andrahandsuthyr-
ningar, säger Sarah.

– Den här skärpningen har kommit till för att man 
vill ha en hyresmarknad som går rätt till. Svarta 
kontrakt och otillåten andrahandsuthyrning skadar 
alla i slutändan, säger Peter.

Håll koll på 
vår event-

kalender på 
hemsidan!
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Tillsammans med Bostadsbolaget satsar Mjölby Södra IF och Mjölby HC på mer lek  
och idrott ute på gårdarna i våra områden.

– Det kan vara svårt att ta sig till vår ishall. Då kommer vi 
till barnen istället, säger Karin Ahl, marknadsansvarig på 
Mjölby HC, som vill locka fler unga till hockeyn.

– Samma tanke finns hos Mjölby Södra IF. För-
eningen vill att fler barn och ungdomar ska få upp 
ögonen för fotboll. De båda föreningarna är spons-
rade av Bostadsbolaget och vill ge något tillbaka till 
hyresgästerna.

– Bostadsbolaget är en stor aktör och har många 
barnfamiljer i sina områden, framhåller Viktor 
Björk, marknadsansvarig på Mjölby Södra IF.

Spännande fotbollsevent
– Vi vill göra det lätt att röra på sig. Ekonomi ska 

inte avgöra om man har möjlighet att idrotta. Vi 
kommer att arrangera fotbollsskola ute i bostads-
områdena två gånger om året för att ge alla en chans 
att testa fotboll under roliga och avspända former, 
säger Viktor Björk.

– Vi slänger inte bara ut en boll på gräset. Det här 
ska bli en aktivitet som väcker nyfikenhet och ser 
spännande ut. Något som det pratas om. Alla som 
vill kan vara med!

Genom samarbetet erbjuder föreningen även gra-
tis fotbollsskola en gång i veckan, för Bostadsbola-
gets yngre hyresgäster (6 – 7 år) under terminerna.

Landhockey och spel på is
– Med landhockeyn vill vi visa på att det inte 

behövs så mycket utrustning för att ha kul tillsam-
mans. Vi vill stimulera till lek och rörelse ”på gatan” 

där man bor, förklarar Karin.
Landhockeyn kommer att ledas av föreningens 

äldre juniorspelare.
Dessutom får Bostadsbolagets yngre hyresgäster 

chansen att prova på ishockey under sportlovet, 
genom egen tid i ishallen med klubbens juniorer 
som ledare. 

– Ingen föranmälan behövs och det går bra att 
låna utrusning här hos oss, säger Karin. 

Positiv kraft i Mjölby
Bostadsbolaget har i många år sponsrat det lokala 
föreningslivet. 

– Sedan ett par år har vi gjort om riktlinjerna för 
vårt stöd. Vi vill att föreningarna i utbyte gör någon 
aktivitet som är till glädje för så många som möjligt 
ute i våra områden. Landhockey och fotbollsskola 
är jättebra initiativ. Med den typen av samarbeten är 
vi med och skapar en positiv kraft i Mjölby, menar 
Bostadsbolagets kommunikatör Karin Pettersson.

– Har man som ansökande förening ingen egen 
idé kan man haka på vid våra arrangemang, exem-
pelvis Bostadsbolagets dag, och anordna en pro-
va-på-aktivitet där, föreslår hon. 

Läs mer om Bostadsbolagets riktlinjer för spons-
ring på mjolbybostad.se

– GRATIS FÖR ALLA BARN 
I VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

FOTBOLLSSKOLA OCH LANDHOCKEY

På Tapeten    AKTUELLT

Karin Ahl Viktor Björk
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En vattenskada i lägenheten – hela 
badrummet kanske måste rivas ut.  
En mardröm för de flesta.

Bostadsbolaget försöker att underlät-
ta så att hyresgästen kan bo kvar i sin 
lägenhet, under renoveringen.

På Tapeten   AKTUELLT

DE FLESTA KAN BO KVAR UNDER RENOVERINGEN
SÅ JOBBAR VI MED VATTENSKADOR

– En stor andel av Bostadsbolagets hus är äldre än 
45 år. Vattenskador är tyvärr något som kan inträffa 
i hus med äldre stammar. 

– Bostadsbolaget har en plan för stambyte i sina 
äldre fastigheter, men kan inte ta alla på en gång. 
Under tiden rycker vi ut och reparerar där läckor 
uppstår, säger Mattias Geewe, chef för fastighetsser-
vice och tillägger:

– Men vi har även haft skador som orsakats av 
prylar som inte hör hemma i toaletten, som sen 
fastnat i avloppsröret.

2019 åtgärdades 20 vattenskador som medförde 
att runt 20 hushåll påverkades.

Vad är det för typ av vattenskador vi pratar om?
– Det kan vara både stora och små. Ett element 

som läcker innebär ofta bara en liten skada med 
byte av golv. Men i kök och badrum blir det mer 
omfattande eftersom läckaget ofta pågått ett tag inn-
an det upptäcks. Tecken som tyder på vattenskada 
kan vara unken lukt av avlopp som inte försvinner 
eller, om läckan kommer ovanifrån, takfärg som 
släpper, säger Mattias.

Vad händer efter att hyresgästen felanmält vatten-
skadan?

– Vi kallar in vår fuktighetstekniker som loka-
liserar läckaget och hur långt det har spridit sig. 
Teknikern gör en arbetsbeskrivning till snickaren 
på vad som ska rivas och hur. Under tiden har vi en 
nära dialog med hyresgästen om vad som kommer 
att hända. Vi har dessutom tagit fram en tryckt in-

När en vattenskada i badrum 
renoveras kan det ofta se ut så här.

Hantverkaren Jerry Wadsten, Teknikbyg-
garna, har jobbat sig ner i rena betongen.
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På Tapeten    AKTUELLT

formation med tips och råd till dem som drabbas av 
vattenskador, berättar Mattias.

Entreprenör och fukttekniker jobbar tätt ihop när 
utrymmet ska rivas ut. All inredning och ytbelägg-
ning tas bort in på de råa betong- eller gipsväggar-
na. Vid vattenskador i betong sätter man alltid in 
en tork, vid skador i gipsvägg behövs det bara om 
fukten spridit sig till regelverket.

Hur lång tid tar det att renovera en fuktskada i ett 
badrum eller kök?

– Det som tar tid är torkprocessen, mellan fyra 
och sex veckor. Utöver det tillkommer tid för riv-
ning och återställning. Man får bara beredd på att 
det kan bli uppåt ett par månaders arbete.

Kan hyresgästen bo kvar under renoveringen?
– I de flesta fall, ja. Fastighetsvärdarna på respek-

tive område hjälper till att ordna tillgång till toalett 
och dusch i huset, eller så nära som möjligt, under 
tiden.

Innebär mitt nyrenoverade badrum att jag får en 
höjd hyra?

– Ja, det gäller även vid köksrenoveringar efter 
vattenskada. Renoveringen innebär en standard-
höjning och därför blir det en liten hyreshöjning. 
Men hyresgästen får tillbaka pengar för den el som 
nyttjats under byggtiden.

Från betonggrop 
till modernt bad-
rum. Det blir fint 
när det är klart. 

Lägenhetsinnehavaren kan ofta 
bo kvar men får leva med viss röra 
under ett antal veckor medan bad-
rummet renoveras.

SSG OCH TEKNIKBYGGARNA

Vid fuktskador arbetar Bostadsbolaget 
med fukttekniker från SSG i Tranås och 
hantverkare från Teknikbyggarna.
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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 ELLER APPEN. GILLA OSS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM.

ÖPPETTIDER HUVUDKONTOR:
Mån-Fre  
Tis 
Lunchstängt 

kl 07:30-16:00
kl 07:30-15:00 
kl 12:00-13:00

Bli av med din gamla soffa och träffa oss 
på Bostadsbolaget – på samma gång!
Nu stänger vi grovsoprummen och satsar 
på containerdagar istället. Vår personal 
finns på plats för att svara på frågor och 
lyssna på vad du som hyresgäst tycker  
om din boendemiljö. 

Containrar för grovsopor kommer att placeras ut i alla våra 
större områden, fyra gånger om året.

– Det här är en service som gör att våra hyresgäster även i 
fortsättningen kan grovrensa och bli av med skräp utan att 
själva behöva åka bil till återvinningsstationen i Hulje. Alla 
våra hyresgäster bjuds in till containerdagarna, även de som 
inte tidigare haft tillgång till ett grovsoprum, säger fastig-
hetschef Anders Loinder.

Enklare sätt att mötas
Bostadsbolaget har traditionellt bjudit in till formella bo-
möten för att informera om nyheter och för att få en bild 
av vad hyresgästerna tycker och önskar.

– Det har inte lockat så många besökare de senaste åren. 
Nu vill vi pröva något nytt. Vi kommer att ha olika teman 
för varje containertillfälle och hoppas att de boende passar 
på att prata med oss när de har ett ärende till containern. 
Vad vill de förändra i sina områden? Vad är bra? Vad är 
mindre bra? Ett antal medarbetare kommer att vara på 
plats, både från områdeskontoren och från huvudkontoret, 
beroende på vilket tema som är aktuellt, säger Anders.

Containrar stängs klockan 18
Tobias Vinberg, chef för fastighetsskötsel, betonar att con-
tainrarna är bemannade under hela öppettiden, från klock-
an 8.00 fram till klockan 18.00 då de stängs och låses.

– Det man slänger i container kan ingen annan komma 
åt, framhåller han.

Tema för vårens första containerdagar i februari/mars är 
miljö, sortering och återvinning. Nästa tema, i april/maj, 
fokuserar på utformning av utemiljöer. 

Bostadsbolaget kommer att gå ut med information om 
tid och plats för containerdagen i just ditt bostadsområde 
via mail och informationslappar i trapphusen. Information 
finns också på hemsidan mjolbybostad.se.

HÄNG MED OSS VID CONTAINERN
SLÄNG DINA GROVSOPOR OCH SÄG VAD DU TYCKER

LADDA NER
VÅR APP OCH FÅ  

AKTUELL 
INFORMATION VIA  

PUSHNOTISER!

Psst...
Nästa nummer 

kommer i 
Juni 2020.

Fastighetsskötarna Farid 
Abusamra och Karl-Olof 
Karlsson, Mjölby Södra, är 
redo att hjälpa hyresgäster 
att bli av med sina grovso-
por och prata boendefrågor. 
I mitten: Tobias Vinberg, 
chef för fastighetsskötsel.


