
PÅ TAPETEN
En kundtidning från Bostadsbolaget i Mjölby Nummer 2, 2020

”De flesta är nu
uppkopplade”

Sex nya radhus
centralt i Mjölby

Första laddstolpen
snart på plats

TILLSAMMANS FÖR KLIMATET

Miljöfokus i
ny tvättstuga

VI HJÄLPS ÅT ATT SPARA
VATTEN PÅ PRÄSTGÅRDSLIDEN

VI HJÄLPS ÅT ATT SPARA
VATTEN PÅ PRÄSTGÅRDSLIDEN



VDVDhar ordet...

VILKA TIDER VI HAR. Coronaviruset tog 
oss med storm och än har vi inte sett slutet. 
Vi bestämde oss tidigt för att lyssna på 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
För oss innebär det att vi driver verksamheten 
vidare med ansvar och försiktighet. Vi rep-
arerar fel i lägenheterna men vi pratar med 
hyresgästerna innan och försöker hålla avstånd, 
tvätta händerna och vara allmänt försiktiga. 
Receptionen och bobutiken har varit stängda 
för spontanbesök. Men bokade besök går bra. 
Allt för att vi inte ska träff as i större grupper. 

Vid månadsskiften har vi tagit emot nycklar 
utomhus, och vi har informerat via vår hemsida 
men också direkt via meddelandetjänsten. Jag 
kan passa på att slå ett slag för den digitala 
världen, mycket kan göras och mer kommer 
kunna göras digitalt. 

För att du som hyresgäst inte ska 
missa någon information 

är det viktigt att du 
håller dina uppgifter 

uppdaterade hos 
oss. Har vi rätt 
telefonnummer 
kan du få 
meddelanden 

riktade direkt till dig i mobilen. Det är värdefullt 
när vi ska informera i samband med exempelvis 
strömavbrott.  Har du inte laddat hem vår app – 
gör det! Där kan du smidigt göra en felanmälan 
till exempel. 

De fl esta aktiviteter har blivit inställda, det 
förstår vi men tycker är jättetråkigt. Vi gillar att 
träff as och att få höra era åsikter. Så passa på 
vid våra containerdagar, de är inte inställda, och 
träff a oss på säkert avstånd. Vi kommer även i år 
att erbjuda ungdomarna i Mjölby sommarjobb. 
Stanna gärna till och prata med dem. Det är 
viktigt att de får en bra start på sitt arbetsliv.

Med hopp om en skön sommar!

Torbjörn Olsson

SKRIBENT Annelie Sylvan
GRAFISK FORM Natalie Frahm

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

Digitala möjligheter 
och möten på nya sätt 

Vi driver verk-
samheten vidare 
med ansvar och 

försiktighet”
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Bostadsbolaget planerar att bygga sex nya radhus, centralt i Mjölby. De kommer att upp-
föras i förlängningen av Kapellgatan, där det just nu fi nns en parkeringsplats.

– Vi har gjort en utredning som visar att det fi nns 
intresse och efterfrågan på den här typen av bostäder i 
Mjölby, berättar byggchef Carl-Magnus Miettinen.

Det är svårt att hitta nya tomter att bygga på idag, 
framhåller han.  

– I det här fallet fanns redan en detaljplan klar, efter-
som det tidigare har legat ett bostadshus här, som revs. 
Det gör att hela processen går lite snabbare.

Andra faktorer som underlättar och snabbar på är att 

Bostadsbolaget kan köpa radhusen nyckelfärdiga, till fast 
pris via avtal som Sveriges Allmännytta handlat upp.

– Det innebär också att det är enkelt att i förväg veta 
hyresnivån och att hyresnivån blir förhållandevis låg för 
att vara nyproduktion. Stora ramavtal av den här typen 
pressar byggpriserna eff ektivt, säger Carl-Magnus. 

Tanken är att projektering ska påbörjas i höst. Om allt 
går som planerat kan de första hyresgästerna fl ytta in till 
årsskiftet 2021 – 2022.

På Tapeten    AKTUELLT

NU BYGGER VI RADHUS I MJÖLBY

De nya radhusen på Kapellgatan i Mjölby 
kommer att ha två plan, egen uteplats och 
egen parkeringsplats. Längan innehåller 
sex lägenheter på fyra rum och kök. Varje 
lägenhet är 103,7 kvadratmeter stor.



HYRESGÄSTERNA PÅ PRÄSTGÅRDSLIDEN 
HAR SPARAT 8 000 BADKAR VATTEN

Bostadsbolaget har en uttalad strategi för att 
minska bolagets energianvändning och belast-
ning på klimatet. 
– Vi jobbar med detta på flera plan. I stort och 

smått. Våra hyresgäster är viktiga i det här arbetet, säger 
Erik Falkenäng som är teknisk chef.

Mindre vatten - samma tryck
Förra året installerades till exempel en ny typ av strål-
samlare i köks- och badrumskranarna, hos de boende på 
Prästgårdsliden. De nya strålsamlarna levererar mindre 

mängd vatten vid en spolning men med bibehållet tryck.
–Vi som jobbar på Bostadsbolaget har dem också i vårt 

personalkök och omklädningsrum. Vi märkte en liten 
förändring i början, men vi vande oss snart. Det funkar 
bra, säger fastighetsvärdarna Claes Fahlgren och Sara 
Lidemalm.

1 600 000 liter
Hur mycket vatten har sparats sedan de nya strålsamlarna 
kom på plats 2018/19?

– Totalt har cirka 1 600 000 liter vatten sparats på ett 

På Tapeten   MILJÖ & KLIMAT 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra insatser för klimatet. Till exempel genom att 
använda lite mindre vatten i vardagen.

De nya sparstrålsamlarna har gett resultat, 
vattenåtgången har minskat.
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Mirsada Dudaj bor med man och tre barn 
på Prästgårdsliden.

– Vi märkte en skillnad i köket, det tar längre tid 
att fylla diskhon för att diska. Och det märktes lite 
när vi skulle tvätta händerna i badrummet. Men det 
är okej. Däremot tycker vi att det är större skillnad 
i duschen, där känns det tydligare att det kommer 
mindre vatten, säger hon.

Pratar ni om klimat och miljö hemma?
– Ja, det gör vi faktiskt. Det är viktigt att prata om 
vad som är bra och vad som är dåligt för miljön, så 
att barnen blir medvetna och får det med sig när de 
växer upp, säger Mirsada.

Och vad säger hyresgästerna?

Även duschspridarna i Bostadsbolagets omklädningsrum på 
Prästgårdsliden är utbytta, som en del i projektet att spara 
vatten, berättar fastighetsvärd Sara Lidemalm.

– Att det kommer lite mindre vatten vid en spolning 
är inget man tänker på nu längre, tycker fastighets-
värd Claes Fahlgren.
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år. Det motsvarar ungefär 8 000 fyllda badkar, 
berättar Erik.

– Våra hyresgäster hjälper oss att nå målen i vår energi- 
och klimatplan. Bara genom att tvätta händerna, diska 
och duscha med de nya sparstrålsamlarna bidrar hyres-
gästerna till att få ner vår vattenförbrukning, säger Erik. 
Tanken är att de här sparstrålsamlarna ska installeras i 
alla Bostadsbolagets lägenheter vartefter, i en takt av 
cirka 200 lägenheter per år.

Bostadsbolaget har 
en uttalad strategi 

för att minska bolagets 
energianvändning och 
belastning på klimatet. 
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”EN PLAN SOM HJÄLPER 
OSS ATT GÖRA RÄTT SAKER”
Jordens uppvärmning går allt snabbare, ut-
släppen av växthusgaser måste bromsas upp.

Vad gör Bostadsbolaget för att minska sitt 
klimatavtryck? 

– Vi har tagit fram en energi- och klimatstrategi 
som siktar mot att nå fem stora mål till år 2030, där 
det övergripande målet är att minska mängden köpt 
energi. Planen hjälper oss att göra rätt saker för att nå 
de uppsatta målen. Den bidrar till att vårt energi- och 
klimatarbete genomsyrar hela vår verksamhet och 
fi nns med i alla led, ut till våra hyresgäster, säger Erik 
Falkenäng, teknisk chef.

 Bostadsbolaget arbetar för att nå de klimatmål som 
EU och Sveriges regering tagit fram och 

och är dessutom en del av Sveriges Allmännyttas 
Klimatinitiativ (ett upprop som gjordes 2018 för kli-
matet, där de allmännyttiga bostadsföretagen arbetar 
tillsammans med gemensamma mål).

– Många åtgärder som Bostadsbolaget gör för att 
minska sin klimatpåverkan är kanske inte uppenbara 
för våra hyresgäster. Men ett konkret exempel är vårt 
projekt för att spara vatten med en ny typ av strålsam-
lare i kranarna på Prästgårdsliden, säger Erik.

Ett annat tydligt exempel för att minska klimatpå-
verkan, är övergången från eldrivna värmepumpar till 
fj ärrvärme. Det senaste projektet utfördes i Sprätte-
brunn i Skänninge och omfattade 30 hushåll.

– Med fj ärrvärme får vi dessutom en säkrare drift 
med färre störningar, säger Erik.

Vi ska…
…minska mängden köpt energi med 30 procent 
till år 2030.
…minimera klimatpåverkan från köpt energi till 
år 2030.
…ha fossilfria fordon till år 2030.
…ställa energi- och klimatkrav vid upphandling 
och byggnation.
…verka för energi- och klimatmedvetna medar-
betare och hyresgäster.

Bostadsbolagets energi- och klimatstrategi

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN

– Vi kan konstatera att nästan 2 300 av totalt 2 600 
lägenheter är uppkopplade. Det är en väldigt bra siff ra, 
tycker Anders Loinder, fastighetschef på Bostadsbolaget.

I hyran ingår tv och internet via Telia med ett basut-
bud som omfattar SVT1 och SVT2, TV4, barnkana-
len och kunskapskanalen. Den grundsurf som ingår i 
hyran ligger på 1 Megabit/sekund.

De hyresgäster som önskat snabbare uppkoppling, 
telefoni och fl er tv-kanaler har haft möjlighet att välja 
ett annat abonnemang från någon av Utsikts valbara 
leverantörer.
Hur har hyresgästerna valt?

– Statistik från Utsikt visar att majoriteten, drygt 
2 100 hyresgäster, har valt att köpa abonnemang med 
snabbare uppkoppling på mellan 100 och 1 000 Mega-
bit/sekund. 

Nästan 1 200 hyresgäster har valt betaltv-kanaler 
utöver det. Idag väljer en del att streama tv och fi lmer 
via bredbandet istället för att skaff a extra tv-kanaler. 
Bredbandet har även ersatt egna paraboler, för dem 
som ser tv från andra länder, säger Anders.

Cirka 180 hyresgäster har valt den internetuppkopp-
ling som ingår i hyran, och drygt 670 hyresgäster har 
valt basutbudet av tv-kanaler.

MAJORITETEN 
HAR VALT 
SNABBARE 
BREDBAND
Det är snart ett halvår sedan Bostads-
bolagets fi bersatsning gick i mål och 
kabeltv-nätet släcktes ner för gott.

Majoriteten av våra hyresgäster är 
nu uppkopplade och de fl esta har valt 
abonnemang med snabbare bredband.

Hallå där...
Hur uppkopplade är 
våra hyresgäster?
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ÄNTLIGEN BYGGSTART FÖR 
70 LÄGENHETER I MANTORP 

BOSTADSBOLAGET

I slutet av april klubbades detaljplanen för Bostadsbolagets tomt i Mantorp, 
kvarteret Kristallkronan, belägen vid Häradsvallen.

Bostadsbolaget planerar att bygga runt 
200 nya lägenheter när Mjölby kommun 
drar igång etapp 2 av Svartå strand. 

– Vi köpte tomten för fem år sedan och förberedde 
området för nyproduktion, medan vi väntade på att en 
detaljplan skulle blir klar. Nu kan vi äntligen gå vidare, 
säger byggchef Carl-Magnus Miettinen.

Tanken är att bygga fl era huskroppar, två eller tre 
våningar höga med totalt cirka 70 lägenheter. 

– Arbete pågår med att ta fram skisser på hur vi skulle 

kunna bygga. Vi kommer att utreda behovet på mark-
naden för att bestämma fördelningen av stora och små 
lägenheter, säger Carl-Magnus.

Med det pågående bygget av Vifolka trygghetsboende 
och projekteringen av Kristallkronan är Bostadsbolaget i 
fas med sina planer i Mantorp, konstaterar Carl-Magnus. 

– Vi är intresserade och vill vara med och utveckla 
området. Det är ont om nya byggrätter i kommunen. 
För att kunna bidra med de 500 lägenheter som vi tänkt 
i Mjölby fram till år 2025, är andra etappen av Svartå 
strand ett viktigt projekt för oss, säger byggchef Carl-
Magnus Miettinen.

Bostadsbolaget var med från starten av första etappen, 
och var först ut med att bygga 56 nya lägenheter i kvarte-
ret Rosenkammaren på Kyrkogatan 15 A och B. 

Etapp 2 omfattar marken mellan järnvägen och 
Svartån. Mjölby kommun planerar här för totalt cirka 
900 bostäder, i blandade upplåtelseformer. 

Kommunen arbetar med att få fram en detaljplan för 

området, där bland annat frågor om buller från järnvä-
gen, parkeringsplatser, vägar, cykelbanor, broar och övrig 
infrastruktur ska utredas. Detaljplanen väntas vara färdig 
under andra halvan av 2021, enligt kommunens egna 
beräkningar. 

– Men därefter dröjer det ytterligare innan vi är fram-
me vid byggstart. När detaljplanen är klar ska eventuella 
överklaganden hanteras. Sen ska vi, utifrån den byggrätt 
vi fått tilldelad, besluta om vilken typ av hus vi vill bygga 
och hur lägenheterna ska utformas. När vi kommit så 
långt, kan vi handla upp en entreprenör och börja bygga, 
säger Carl-Magnus.

SVARTÅ STRAND ETAPP 2

VILL BYGGA 200 LÄGENHETER
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JIMMY HJÄLPER 
HYRESGÄSTER 
KOPPLA UPP
De fl esta av Bostadsbolagets hyresgäster är 
nu uppkopplade till bredbandet, via stads-
nätet Utsikt. Fastighetsvärd Jimmy Davidsson 
har hjälpt många av hyresgästerna på vägen.

– Vi har löst alla typer av problem med 
kreativ envishet, och tack vare smidig direkt-
kontakt med Utsikts kundtjänst, säger han.  

Jimmy är fastighetsvärd i områdesteam Skänninge/
Väderstad. Men förra året, inför nedsläckningen 
av det gamla kabeltv-nätet i november, var han 
även på plats i Mjölby för att rycka ut och hjälpa 

hyresgäster att koppla upp sig. 
– Några medarbetare i varje områdesteam har fått 

utbildning hos Utsikt för att kunna möta de situationer 
som kan uppstå i övergången. Vi hade en topp av felan-
mälningar som rörde bredbandsuppkopplingen under 
sensommaren och hösten förra året. Jag har nog varit i 

kontakt med över 200 hyresgäster. Men nu är det lugnt. 
De fl esta är igång, säger han. 
Vad har hyresgästerna behövt hjälp med?

– Den vanligaste insatsen har handlat om att hyresgäs-
terna inte riktigt förstått att de behöver egna inloggnings-
uppgifter från Telia, som de kan hämta via Telias hemsida 
eller kundtjänst. I några fall har hyresgästerna bara fått 
upp en vit skärm. Då har det uppstått ett tekniskt fel, 
exempelvis kabelbrott eller något i switchen. Där har 
vi kunnat ringa direkt till Utsikts kundtjänst, utan att 

”ALLT GÅR ATT LÖSA”

”Bostadsbolaget har 
valt att vara ute 

i god tid”
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stå i kö. Det har fungerat väldigt bra, säger Jimmy och 
tillägger:

– Vi har inte lämnat någon hyresgäst utan att ha löst 
problemet på något sätt, oavsett vad det gäller. I vissa fall 
har hyresgäster fått hjälp av anhörig och inte insett att de 
fått ett annat abonnemang än det som ingår i hyran. Då 
har vi hjälpt till även där. För oss handlar det om att ge 
service, att förebygga problem längre fram.

Vilka reaktioner har du mött från hyresgästerna?
– De som varit lite negativa har fått större förståelse när 

vi varit där och pratat och löst situationen. De brukar 
vara glada och tacksamma när vi går därifrån. En del 
äldre tycker inte att de har någon nytta av fibern, medan 
andra har sagt att de uppskattar att få bredband och att 
exempelvis bildkvaliteten blivit mycket bättre. Generellt 
tycker de allra flesta att fibersatsningen är något positivt, 
att det är en tillgång. Digitaliseringen av samhället är 
inget man kan stå utanför i längden och Bostadsbolaget 
har valt att vara ute i god tid, säger Jimmy.

Fastighetsvärd Jimmy Davidsson har hjälpt många hyresgäster att 
komma igång med bredbandsuppkopplingen.
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NY TVÄTTSTUGA OCH FYRA NYA LÄGENHETER 

Många står i kö för att få en lägenhet hos Bostadsbolaget.
– Genom att bygga om fyra tvättstugor på Skattegårdsgatan får vi fram fyra nya lägenheter,  

berättar projektingenjör Martin Johansson.

De aktuella tvättstugorna berör adresserna 1E och F, 
1G och H, 3G och H och 3I och K. Tvättstugorna har 
ursprungligen varit lägenheter, men gjordes om i en tid 
då efterfrågan på lägenheter inte var så stor. De nya lä-
genheter som nu ska ställas iordning blir 52 kvadratmeter 
stora, på ett rum och kök, alla i markplan med inglasad 
uteplats.

Självdoserande maskiner
För att ersätta de tvättstugor som försvinner byggs två nya 
moderna tvättstugor i ett fristående hus på gården.

– En nyhet blir att vi inför självdoserande tvättmaskiner. 
Det innebär att våra hyresgäster inte behöver ta med sig 
eget tvättmedel. Det är samtidigt skonsamt för både kläder 
och miljö, eftersom vi undviker överdosering och onödiga 

förpackningar, säger Martin.
Den fristående tvättstugan kommer att få så kallat sedum-

tak, ett tak med ett övre skikt av tåliga gröna växter. 
– Det är ljuddämpande och miljövänligt och ger en 

trevlig utsikt för dem som bor en våning upp.

Fler tvättpass
– Antalet tvättstugor blir färre men vi bedömer att de 

kommer att räcka till eftersom antalet tvättpass att boka 
blir fler i den nya byggnaden. Här kan maskinerna gå 
sent på kvällen utan att grannar störs, säger Martin.

De nya tvättstugorna medför en hyreshöjning på 40 
kronor i månaden, eftersom tvättmedlet ingår för alla. 
De båda byggprojekten kommer att utföras parallellt och 
allt väntas vara klart vid årsskiftet 2020/21.

– Den nya tvättstugan på Skattegårdsgatan blir en 
miljösatsning med självdoserande maskiner, berättar 
Bostadsbolagets Martin Johansson.

Den fristående tvättstugan kommer att få så kallat sedum-
tak, ett tak med ett övre skikt av tåliga gröna växter.

SKATTEGÅRDSGATAN
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FÖRSTA LADDSTOLPEN  
FÖR ELBIL PÅ KYRKOGATAN

Vad använder du din plats i garaget till? För allas säkerhet och för att uppfylla dagens 
miljökrav ska det bara fi nnas motorfordon garagen.

Bostadsbolaget installerar sin första laddstol-
pe för elbil i kvarteret Rosenkammaren, på 
Kyrkogatan 15.

– Vi har upptäckt att en stor del 
av garageutrymmena används 

till annat än förvaring av 
bilen. Där förekommer 
bland annat biltvätt, verk-
stadsinredning med egna 
provisoriska eldragningar, 
hobbyverksamhet och för-

varing av saker. Därför ska 
vi nu göra en inventering av 

alla våra garage under året, säger 
fastighetschef Anders Loinder.

Varför får jag inte använda eluttagen till vad jag vill?
– Att göra egna fasta elinstallationer är otillåtet och kan 

leda till bränder. Bara godkända kablar och elapparater 
får användas. En elbil får absolut inte laddas i ett vanligt 
eluttag på grund av brandrisken, säger Anders.

Varför fi nns det vattenkran i mitt garage om jag inte får 
använda vattnet till biltvätt?

– Vi kommer att ta bort vattenkranarna. Utifrån dagens 
miljökrav är det är inte tillåtet att tvätta bilar där vattnet 
kan rinna ut i det kommunala avloppet eller i dagvatten-
brunnar utomhus, förklarar Anders.

Alla som hyr garage kommer att få information om vilka 
regler som gäller och tidpunkt för inventeringen i höst.

– De som använder garaget för annat än förvaring av 
fordon riskerar att sägas upp. De som vet med sig att de 
behöver utrymmet för annat än bilen kan redan nu höra 
av sig till oss på bobutiken så kan vi försöka hitta en 
lämpligare lokal än garaget, säger Anders.

Kontakt bobutiken:
bobutik@mjolbybostad.se  0142-854 54

– Två elbilar kommer att kunna snabbladdas samtidigt och 
vi hoppas få den på plats till sommaren. Laddstationen kom-
mer att vara tillgänglig för alla våra hyresgäster och även övrig 
allmänhet, säger fastighetschef Anders Loinder.

Blir det fl er laddstolpar på andra ställen?
– Ja, det är tanken. Vi undersöker om vi kan erbjuda hyres-

gästerna möjligheten att hyra en parkeringsplats med laddsta-
tion för elbil. 

BARA BILAR I GARAGET
FÖR BRANDSÄKERHETEN OCH MILJÖN

Foto: CTEK E-Mobility
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VÅRA FASTIGHETSVÄRDAR

LADDA NER
VÅR APP OCH FÅ 

AKTUELL
INFORMATION VIA 

PUSHNOTISER!

Vi fortsätter att hålla 
kontoret stängt över 

sommaren, men fi nns till 
hands via telefon och mejl. 

Senaste nytt hittar du som 
vanligt på vår hemsida – 

mjolbybostad.se

Psst...
Nästa nummer 

kommer i 
okt 2020.

Mjölby Norra 
Sara Liedemalm 0142-483006
Claes Fahlgren 0142-483019

Mjölby Södra
Elin Granath 0142-483024

Håkan Lundberg 0142-85457

Mantorp
Bojan Rakose
0142-483035

Skänninge/Väderstad
Anders Jensdal, 0142-483034

Jimmy Davidsson, 0142-483002

HAR DU FRÅGOR OM DITT BOENDE?

 HÅLL DINA KONTAKTUPPGIFTER 
UPPDATERADE – DÅ NÅR VI DIG LÄTT!


