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VDVDhar ordet...

CORONAVIRUSET FORTSÄTTER ATT 
PÅVERKA OSS. Vi har inte haft några 
sjukdomsfall, vad vi vet, inom Bostadsbolaget 
men vi är försiktiga och rädda om varandra och 
våra hyresgäster. 

När vi möts i verksamheten försöker vi hålla 
avstånd och ta hänsyn till rådande restriktioner, 
för allas bästa. Krisen har gjort oss mer digitala. 
Åtgärder och förhållningssätt på grund av 
pandemin har skyndat på några av våra 
digitala satsningar. Ett tydligt exempel för våra 
hyresgäster är den nya möjligheten att logga 
in med BankID på mina sidor och vår nya 
chattfunktion på hemsidan. 

Höstens På tapeten handlar om trygghet. 
Man ska känna sig trygg i sitt hem och 
på sitt område. Läs bland annat om Peter 

Gustavsson som är boende -och 
utvecklingsansvarig hos oss. 

Han jobbar med allt 
från störningar och 

förrådsinbrott till 
utveckling av 
utemiljö och 
aktiviteter på 
våra områden. 

Ett första steg, om du som hyresgäst känner dig 
otrygg eller upplever störningar, är dock alltid 
att kontakta din fastighetsvärd. Ett sätt för oss 
att få veta om du känner dig trygg i ditt boende, 
är hyresgästenkäten. Tack vare dina svar kan vi 
genomföra förbättringar som ökar trivseln och 
tryggheten. Nästa enkät kommer under 2021.

Vi strävar efter att vara en attraktiv hyresvärd 
men vi är också en aktiv fastighetsägare. I somras 
sålde vi Hallenhuset till RMW Fastigheter 
AB. De vill satsa i Mjölby och det tycker vi är 
jättekul. Hallenhuset är fastigheten på Norra 
Strandvägen 1 och 3 vid Svartån. Försäljningen 
gör att vi kan fortsätta ta aktiv del i Mjölby 
kommuns utveckling. 

Vem vill tänka på vintern? Men snart är den här. 
Vi har en beredskap för att klara både snöfall 
och halka, genom våra entreprenörer och vår 
egen personal. Läs gärna artikeln i detta nummer 
om hur vi arbetar med snöröjningen. 

Innan snön faller vill jag önska er alla en 
fi n höst!

Torbjörn Olsson
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TRYCK Mjölby Tryckeri

Man ska känna sig trygg 
i sitt hem 
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Sedan i somras kan du som hyresgäst logga in på mina sidor med BankID. 
– Ett enkelt och säkert sätt att logga in på. Redan första månaden noterade vi över 

2 000 inloggningar med BankID, säger marknadschef Sarah Andersson.

Bostadsbolaget fortsätter att digitalisera sin verksamhet. I 
juni infördes möjligheten att logga in på mina sidor med 
BankID, som ett komplement till inloggning med använ-
darnamn/lösenord eller inloggning via hyresavin.

– Vi märkte en omedelbar respons genom att så många 
inloggningar gjordes med BankID första månaden. 
Hyresgäster hör inte heller av sig för att fråga om sitt 
lösenord längre, berättar Sarah.

Digital signering
Dessutom inför Bostadsbolaget möjlighet till digital 
signering av hyresavtal och uppsägningar.

– Det här innebär en kvalitetssäkring och en trygghet, 
både för oss och hyresgästen. Vi kan vara säkra på att rätt 
person skriver under. 

Hur gör jag om jag inte har något BankID?
– Man kan fortfarande använda det gamla sättet att 

logga in på och de som vill kan fortfarande skriva under 
avtal med penna på ett papper, säger Sarah Andersson.

Chatta med oss
En annan nyhet är att Bostadsbolaget startar en chatt-
funktion på hemsidan.

Sara Liedberg, som arbetar i receptionen, är den som 
oftast kommer att sköta kommunikationen online.

– Chatten blir ytterligare ett sätt att kontakta oss och 
ställa frågor. När vi är online kommer chatten att synas i 
det lilla fönstret på sidan, där det även finns en rubrik för 
vanliga frågor & svar och kontaktformulär, berättar Sara.  

På Tapeten    AKTUELLT

LOGGA IN SÄKERT MED BANKID
UPPSKATTAD NYHET

Bostadsbolagets Sarah Andersson och Sara Liedberg konstaterar att möjligheten att 
logga in med BankID på mina sidor fått väldigt bra gensvar från hyresgästerna. 



På Tapeten   INTERVJU
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”MYCKET 
HANDLAR OM 
ATT STÄRKA 
TRYGGHETEN”
Glada hyresgäster som kan bo kvar hemma 
tack vare bostadsanpassningar, är en sida av 
jobbet. Grannar som stör, trots upprepade 
tillsägelser är en annan.

– Det kan hända mycket på en dag. Roligast 
är när hyresgäster kommer fram och pratar. 
Många trivs i våra områden och ger tips på 
aktiviteter och förbättringar, säger Peter  
Gustavsson, boende- och utvecklingsansvarig. 

Peters arbetsfält är brett.
– Jag hanterar störningar, bostadsanpass-

ningar, parkeringsfrågor, ordning och säkerhet. 
Mycket av det jag gör handlar om att stärka 

tryggheten. Jag arbetar också med underhållsåt- 
gärder och aktiviteter som utvecklar våra områden,  
säger han. 

38 år i samma lägenhet
Tidningen följer med Peter en förmiddag i september. 
Han börjar sin dag i Mantorp och kikar in hos hyresgäs-
ten Dagny Johansson på Vifolkavägen, som förra året fick 

hjälp att anpassa sin bostad, efter en sjukhusvistelse.  
Ett par höga trösklar togs bort inomhus och en ramp 
installerades utomhus vid entrén.

– Jag klarar mig själv och har en del aktiviteter. Men 
jag behöver en rullator numera. Jag är glad att jag kan bo 
kvar här i lägenheten, där jag bott i 38 år, säger hon och 
tillägger med ett skratt att det var svårt att erkänna beho-
vet av rullatorn. Nu tycker hon att den är guld värd.

Anpassningar för att bo kvar
– Bostadsanpassningar hos hyresgäster gör vi i samver-

kan med kommunen, säger Peter.

EN DAG MED PETER PÅ BOSTADSBOLAGET

Peter jobbar med säkerhetsfrågor, men också med  
utveckling och aktiviteter på våra områden.



På Tapeten    MILJÖ & KLIMAT 
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forts på 
nästa sida

Den som behöver hjälpen ansöker hos Mjölby kommun 
som gör en prövning och tar beslut. Bostadsbolaget får 
frågan om anpassningen är möjlig att genomföra, vilket 
den oftast är, och utför åtgärderna. För hyresgästen kostar 
det ingenting.

– Åtgärderna kan vara enkla eller mer omfattande. 
Från handtag på väggen i duschen till större ombyggna-
der, exempelvis i köket. För många äldre blir det lättare 
att bo kvar i sin lägenhet med anpassningar, säger Peter.

Regler för din säkerhet
I Mantorp byter Peter också några ord med fastighetsskö-

taren Mikael Nilsson, som just sopar och våttorkar trapp-
uppgångar på Magasinsvägen. Ordningen i trapphusen är 
en ständigt aktuell fråga. 

– Regelbundna kontroller görs i samband med att 
områdesteamen städar och en större kontroll sker 
tillsammans med räddningstjänsten en gång om året, 
berättar Peter.
Varför är det viktigt att reglerna för vad som får fi nnas 
i trapphusen följs?

– Alla utrymningsvägar måste hållas öppna, utan 
hinder. Det får inte fi nnas några brandfarliga saker här. 
Det handlar om människors säkerhet. Du ska kunna 



På Tapeten   INTERVJU
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ta dig ut snabbt och räddningstjänsten ska obehindrat 
kunna ta sig upp i trapphusen. Men de ska även kunna 
komma intill fastigheterna med sina fordon, så att de kan 
nå hela fastigheten, vid en brand till exempel. Därför är 
det oerhört viktigt att inte parkera vid vägbommar eller 
på rutor som är markerade för räddningstjänsten. 

Högljudda grannar
Tillbaka på kontoret på Burensköldsvägen i Mjölby vän-
tar administrativt arbete för Peter. Brev ska bland annat 
skickas ut till hyresgäster som upprepade gånger anmälts 
för störningar. 

– Min bild är att man grannar emellan ofta har en bra 
dialog och kan säga till varandra. Om det inte fungerar 
ska man vända sig till sitt områdesteam i första hand. 
Om grannen ändå fortsätter att störa, går bollen över till 
mig. Jag skickar då ut ett formellt brev. Om störning-
arna trots detta fortsätter, skickar vi ytterligare ett brev 

som även går till socialkontoret. Vid den andra skarpare 
varningen, kan personen förlora sitt hyreskontrakt, om 
störningen inte upphör, förklarar Peter. 
Vid störningar på kvällar och helger har Bostadsbolaget 
ett avtal med Securitas via sitt journummer. 

– Då åker två väktare ut och gör en störningskontroll 
som jag får information om dagen därpå.
Vad räknas som en störning?

– Det kan vara allt möjligt - hög musik, ”gap och 
skrik”... Efter klockan 22 ska det vara tyst i våra fastighe-
ter men det är aldrig okej att störa sin granne oavsett tid 
på dygnet, säger Peter.
 
Stämmer av med polis
Bostadsbolaget har cirka 2 600 lägenheter. Antalet störning-
ar per år, som leder vidare till skriftliga varningar är 70 – 80.

– Vi har även regelbundna avstämningar med Mjölby 
kommun och polisen för ökad trygghet i våra områden. 

I Mantorp träffar Peter också fastighetsskötaren  
Mikael Nilsson, som städar trapphus den här förmiddagen. 

Peter Gustavsson arbetar lika mycket ute i  
bostadsområdena som vid skrivbordet. 



På Tapeten    INTERVJU
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Vi har få lägenhetsinbrott, något enstaka per år. Däremot 
har vi tyvärr en del förrådsinbrott, säger Peter och upp-
manar alla att höra av sig om de misstänker att obehöriga 
rör sig i fastigheterna vid udda tider.

Många som trivs
En ramp till Dagny i Mantorp och ett brev till en hyres-
gäst som stör. Peter kastas mellan ärenden av helt olika 
slag under sin arbetsdag. 

– Jag träffar väldigt mycket människor och rör mig ofta 
ute på områdena. Men jag kommer inte bara med pek-
pinnar. Många hyresgäster trivs och vill gärna prata lite 
om sådant som de funderat på, idéer de har för utemiljön 
till exempel. Det är kul och vi tar alla förslag till oss,  
säger Peter.
Han är involverad i flera utvecklingsprojekt som bidrar 
till att öka samhörigheten grannar emellan, vilket också 
ökar känslan av trygghet.

– Vi har till exempel i samarbete med Kulturskolan och 
Hyresgästföreningen dragit igång Måndagsklubben för 
barn, i Gröna stugan på Skattegårdsgatan. En rolig stund 
för lek, film, boktips och musik, berättar Peter.

Varje år gör Bostadsbolaget en större kontroll i områden 
och trapphus tillsammans med räddningstjänsten för 
att se över säkerheten. Här provar räddningstjänsten sin 
brandstege på Järnvägsgatan 2 i Mjölby.

Peter Gustavsson arbetar lika mycket ute i  
bostadsområdena som vid skrivbordet. 

I Mantorp pratar Peter med hyresgästen  
Dagny Johansson, som berättar att hon har  
bott 38 år i sin lägenhet. 



På Tapeten   AKTUELLT

”VI FORTSÄTTER VARA FÖRSIKTIGA”
Hösten är här och det som alla hoppades skulle vara en övergående kris är kvar. 

– Bostadsbolaget var tidigt på tå inför utvecklingen av pandemin. Vi har förändrat 
våra arbetssätt och hittat nya rutiner så att verksamheten kan fortsätta fungera, så 
säkert som möjligt, säger vd Torbjörn Olsson.

– Vi bestämde oss snabbt för att följa Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer, betonar han.

I slutet av mars stängdes Bostadsbolagets reception för 
spontana besök, när läget var som mest osäkert, men har 
nu öppnat upp igen. Sedan mitten av mars sker överläm-
ningar av lägenhetsnycklar utomhus, något som fortsät-
ter för att minska trycket i receptionen. 

– Även om receptionen öppnat igen vill vi mana till 
försiktighet. Den som vill kan fortfarande boka mö-
ten i förväg med exempelvis ekonomi- eller 
uthyrningsavdelningen, säger Torbjörn. 

Vid felanmälan ställer vi nya frågor, 
fortsätter han. 
Är hyresgästen frisk? I riskgrupp? 

Om hyresgästen är sjuk görs en 
avvägning om felet kan åtgärdas 
senare. Handskar och handsprit 
är rutin vid alla besök hos hyres-
gäster, liksom att vi självklart hål-
ler avstånd. Hyresgästerna kan vara 
trygga med att vår personal stannar 
hemma vid minsta symptom. 

Utöver detta har alla större aktiviteter 
som exempelvis Bostadsbolagets dag ställts in 
det här året.

Snabbare digitalisering
Torbjörn kan också konstatera att försiktighetsåtgärderna 
skyndat på den tekniska utvecklingen, både internt och 
ut mot hyresgäster.

– Vi har blivit mer digitala. Möten via digital teknik 
fungerar bra och är ofta effektivare än att resa och ses i 
samma rum. Flera nya satsningar var redan förberedda, 
det var bara att trycka på startknappen för att genomföra 

dem. Ett par exempel som våra hyresgäster märker av 
är att vi kompletterat inloggningen till mina sidor med 
BankID och infört en chattfunktion på hemsidan,  
säger Torbjörn.

Vad tycker hyresgästerna?
Hur har Bostadsbolagets hyresgäster upplevt bolagets 
hantering av coronakrisen? 

Enligt en enkätundersökning utförd av AktivBo 
Analytics i somras, tycker tre av fyra hyres-

gäster att Bostadsbolaget hanterat krisen 
bra. Enkäten skickades ut till 400 

hyresgäster, varav 100 svarade.
Nio av tio var också nöjda med 

lägenhetens tekniska utrustning. 
– Det känns som ett bra betyg. 

Många har varit hemma under 
denna tid. Vi är glada att vår 
satsning på fiber och tillhörande 

teknik hann sätta sig innan pande-
min bröt ut.
– Vi fick också en del kommentarer 

om att vi inte informerat tillräckligt om 
hur och var städning sker i våra trapphus.  

Det ska vi titta närmare på, säger Torbjörn Olsson.
 

Försiktighet blir vana
Hur kommer hösten se ut tror du? 

– Nu gäller det att ha tålamod. Men människor har 
vant sig vid nya förhållningssätt. Vi tvättar händerna, tar 
inte i hand, håller avstånd och är hemma när vi är sjuka. 
Jag tror att vi kommer fortsätta vara försiktiga. Även 
om vi har öppnat vår reception igen fungerar det bra att 
kontakta oss digitalt.

08

CORONAPANDEMIN 
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PÅ CONTAINERDAGARNA TRÄFFAS 
GRANNARNA 
Grovsoprummen är stängda 
och Bostadsbolaget har 
infört containerdagar fyra 
gånger om året istället.

– Det har fungerat riktigt bra. Våra hyresgäster har inte 
bara gjort sig av med gamla soff or och trasiga cyklar utan 
också passat på att prata med oss på Bostadsbolaget – och 
sina grannar, säger Tobias Vinberg, chef för fastighets-
skötsel.

Fyra tillfällen per område har bokats för i år, med 
olika teman varje gång. Tre tillfällen är genomförda, ett 
återstår. Bostadsbolagets personal har varit på plats vid 
containrarna för att prata om sortering och återvinning, 
utemiljö och energi. Temat för årets sista containerdag i 
oktober/november kommer att vara brandsäkerhet.

Picknick i gräset
– Vid ett tillfälle per år och område har vi även an-

ordnat korvgrillning. Det har blivit väldigt lyckat. I maj 
hade folk med sig fi ltar och picknick-korgar. Det blir 
lättare att lära känna grannen under sådana former. 
Det är roligt att se, säger Tobias.

Fler uteplatser
Vårens tema, som handlade om utemiljö, gav en hel del 

återkopplingar från hyresgästerna.
– Det man framför allt önskar sig är mer utemöbler 

och fl er uteplatser. Det har vi lyssnat på. I höst skapar vi 
därför två nya grillplatser – på Smålandsvägen respektive 
Katarinas gränd i Mjölby. I våras gjorde vi också iord-
ning lite uteplatser på Ubbarp i Mantorp, som vi har fått 
positiva reaktioner på.

Tryggt med container
När man genomför en sådan här förändring får man 
räkna med en övergångsperiod innan allt sätter sig, fram-
håller Tobias.

– Grovsoprummen missköttes och därför stängdes 
de. Återvinningsrummen är kvar och där bevakar vi att 
inga grovsopor ställs in. Vi jobbar kontinuerligt med att 
utveckla och förbättra återvinningsrummen, säger han.

En trygghet med det nya systemet för grovsopor är att 
ingen kan knalla iväg med det du slängt i containern, 
betonar Tobias.

– Våra containrar är bemannade. Klockan 18 stänger 
vi och låser.
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Korvgrillning på Prästgårdsliden i samband med containerdagen i maj. 

Alla årets planerade 
containerdagar fi nns 
på mjolbybostad.se
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TRYGGARE MED OMRÅDESPARKERING
Bostadsbolaget kommer successivt att införa områdesparkering på alla sina bostads- 
områden. För att få parkera på området där du bor behöver du lösa ett parkerings- 
tillstånd, som kostar 100 kronor i månaden.

Enligt tidigare regler har det varit tillåtet att parkera fritt 
på Bostadsbolagets parkeringar i 24 timmar. 

Varför införs nu områdesparkering?
– Anledningen är att vi har haft problem med skrotbi-

lar som ställts av hos oss och upptagit parkeringsplatser. 
De här bilarna har haft körförbud och ibland inte tillhört 
våra hyresgäster. De har varit ett miljöproblem och 
skapat otrygghet, säger Peter Gustavsson, boende- och 
utvecklingsansvarig på Bostadsbolaget.

Med de nya bestämmelserna kan bara den som har hy-
reskontrakt hos Bostadsbolaget lösa parkeringstillstånd. 
Den bil tillståndet gäller måste vara i trafik, alltså skattad 
och besiktad.

Ingen specifik p-plats
Den nya parkeringsordningen är ett samarbete med  
Securitas, som även sköter bevakningen av parkeringarna. 

– Månadstillståndet innebär inte att du betalar för en 
specifik parkeringsplats utan att du har rätt att parkera 
på valfri parkeringsplats på området där du bor. Men vi 
säljer inte fler tillstånd än det finns platser. Får du gäster 
så finns det besöksparkering som kostar tre kronor i 
timmen, säger Peter.

Hur betalar jag för ett parkeringstillstånd på  
mitt område?

– Du löser ditt månadstillstånd via parkera.se/bostads-
bolaget säger Peter Gustavsson.

 
Prästgårdsliden på tur
Områdesparkering kommer att införas på alla Bostads-
bolagets områden och har redan införts på några platser: 
Vallen och Rosenlund i Skänninge samt på Kungsvägen 
81 i Mjölby. Närmast att ställa om står Prästgårdsliden i 
Mjölby, där områdesparkering införs nu i dagarna (infor-
mation har gått ut separat till berörda hyresgäster). 

Områdesparkering garanterar att de boende får 
tillgång till parkeringsplatserna på området.

HÄR LÖSER DU 

MÅNADSTILLSTÅND:

PARKERA.SE/BOSTADS-

BOLAGET

LADDA ELBILEN MED

Två laddplatser för elbil är nu installerade på 
Kyrkogatan 15 i Mjölby. Avsikten är att ladd-
stationen ska användas för snabbladdning. 
Som hyresgäst kan du få rabatt på priset med 
två kronor, och betalar endast 2,70 kronor per 
kilowattimme samt parkeringsavgift på tre 
kronor i timmen.

Kontakta receptionen för att få en kod för 
laddning: info@mjolbybostad.se  
eller 0142-854 50
Övriga frågor besvaras av fastighetschef Anders 
Loinder: anders.loinder@mjolbybostad.se  
eller 0142-854 56 

RABATT
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Träden börjar bli kala och vintern kommer allt närmare. 
Hur ser Bostadsbolagets beredskap ut inför vinterns 

snöröjning?
– Det är ett dilemma att vi inte kan veta i förväg hur 

vintern blir. Men vi har en beredskap genom avtal med 
våra entreprenörer. Deras riktmärke är att börja röja 
undan när snödjupet når fem centimeter under pågåen-
de snöfall och tre centimeter vid avslutat snöfall, säger 
Tobias Vinberg, chef för fastighetsskötsel.

Inom fyra timmar
Hur snabbt kan man förvänta sig att ett område 
röjs klart?

– Våra bostadsområden ska ha gjorts tillgängliga inom 
fyra timmar, vad gäller infarter till parkeringar och vid 
entréer. Man ska då kunna gå ut med sopor till moloken 
och ta sig till bilen utan att pulsa i snö. 

Men Tobias poängterar att vid ett kraftigt snöfall, 

kommer entreprenörerna tillbaka och fi njusterar med 
maskiner och handskottning. Även Bostadsbolagets egen 
personal backar upp med insatser under dagtid.

– Blir det ett mycket kraftigt snöfall måste vi göra 
prioriteringar för vilka platser som röjs först. Prio ett är 
då att frigöra vägar så att räddningstjänsten kan komma 
fram och att se till entréer vid trygghetsboenden så att 
färdtjänst kan komma intill, säger Tobias.

Halka lurigt att se 
Svårast under vintern är att möta upp halkan i rätt tid, 
fortsätter han.

– Halka syns inte på samma sätt som snö. Här följer 
vi och våra entreprenörer noga väderleksrapporterna, vi 
åker även ut och tittar hur det ser ut i områdena. Som 
komplement till vår halkbekämpning har vi ställt ut 
sandlådor på strategiska platser, så att hyresgäster själva 
kan åtgärda plötslig halka när den uppkommer. 

TRYGGARE MED OMRÅDESPARKERING SNART ÄR VINTERN HÄR…

”Blir det ett mycket 
kraftigt snöfall måste 
vi göra prioriteringar 

för vilka platser 
som röjs först.”
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0142-483035

Skänninge/Väderstad 
Jimmy Davidsson 0142-483002

Håkan Lundberg 0142-85457

Mjölby Södra
Elin Granath 0142-483024

Anders Jensdal 0142-483034

LADDA NER
VÅR APP OCH FÅ 

AKTUELL
INFORMATION VIA 

PUSHNOTISER!

Psst...
Nästa nummer 

kommer i 
feb 2021.

HAR DU FRÅGOR OM DITT BOENDE?

Från 1 november hälsar vi fastighetsvärd Anders 
Jensdal välkommen till Mjölby Södra och fastighets-
värd Håkan Lundberg till Skänninge/Väderstad.

kl 10:00-15:00
kl 12:00-13:00


