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VD På Tapeten  AKTUELLT 

har ordet... 

2021 ger oss hopp 
men också utmaningar 

JAG MÅSTE BÖRJA MED ATT ÖNSKA ER 
GOD FORTSÄTTNING PÅ NYA ÅRET OCH 
HOPPAS ATT DET BLIR ANNORLUNDA ÄN 
2020. Vaccineringen är i full gång, kul att det 
startade i Mjölby, och det gäller för oss alla att 
härda ut tills vi fått vårt skydd. 

Bostadsbolaget jobbar på nästan som vanligt 
men med stor försiktighet. Vi vill ta hand om 
alla felanmälningar och är noga med att hålla 
avstånd. Det kan till exempel innebära att vi 
ber er hyresgäster vara i ett annat rum när vi 
besöker er bostad. Vi fortsätter att hålla stängt 
för spontanbesök men du kan alltid boka en tid 
genom att ringa, mejla eller chatta med oss. Allt 
fer använder våra digitala tjänster – du hittar 
mycket värdefull information om du loggar in 
på mina sidor. 

I detta nummer beskriver vi hur vi arbetar 
med nyproduktion, renoveringar och 

hållbarhet. Vi har precis haft 
infyttning på Vifolka 

trygghetsboende i 
Mantorp och fera 

nya bostadsprojekt 
är på gång bland 
annat i Skänninge, 
Mantorp och Mjölby. 
Renoveringar är en stor 
utmaning för 

oss, eftersom vi har många fastigheter som är 
närmare 50 år gamla. Och då ökar risken för 
vattenskador och det blir problem med tak och 
fönster som åldrats. Skadorna påverkar ofta 
er hyresgäster, med torktider och svårigheter 
i boendet. Därför vill vi försöka förebygga 
problemen så långt det går och samtidigt 
uppdatera standarden, till exempel i kök  
och badrum. 

Vad gäller hållbarhet, antog Bostadsbolagets 
styrelse förra året en energi- och klimatpolicy, 
som vi nu har börjat arbeta efter. 

Allt detta vill vi berätta om, och vi hoppas 
att ni som bor i våra hus upplever oss som 
aktiva fastighetsägare som arbetar för Mjölby 
kommuns utveckling. När jag skriver detta blev 
det plötsligt vinter - det snöar - och jag vet att vi 
kämpar med snöröjningen. Uppdatera er gärna 
om hur vi jobbar för att få undan snön, på vår 
hemsida - eller varför inte fråga vår chatt. Där 
svarar vi så fort vi kan. 

Var rädda om er och oss, så hoppas jag att våra 
evenemang kommer igång till sommaren och att 
vi ses där. 

Torbjörn Olsson 

FÖLJ 
OSS PÅ: 

FACEBOOK OCH 
INSTAGRAM 

ANSVARIG UTGIVARE Bostadsbolaget i Mjölby AB SKRIBENT Annelie Sylvan TRYCK Mjölby Tryckeri 
MEDARBETARE Karin Pettersson och Sarah Andersson GRAFISK FORM Natalie Frahm 
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VARFÖR HÖJS HYRAN VARJE ÅR? 
Varje år förhandlar Bostadsbolaget i Mjölby med Hyresgästföreningen om nya hyror. 
Varför behöver hyran höjas varje år? 

– Våra personalkostnader ökar, liksom taxorna för
exempelvis el och vatten. Vi måste höja hyran för det 
som kostar oss mer. Dessutom har Bostadsbolaget en stor 
andel fastigheter som är närmare 50 år gamla. Det inne-
bär att vi har omfattande kostnader för att underhålla de 
gamla husen, en stor post som ökar kraftigt när vi tittar 
framåt, förklarar vd Torbjörn Olsson. 

Hellre förebygga än laga 
Det är viktigt att fastigheterna är attraktiva och att hyres-
gästerna trivs, fortsätter han. 

– Husen som byggdes på 1960-talet har åldrats. Slitna
vattenledningar som går sönder kan bli ett stort problem 
för de hyresgäster som drabbas. Vattenskadorna kostar 

oss fem miljoner kronor varje år. Pengar som vi hellre 
skulle lägga på vårt förebyggande underhåll. 

Lägre hyror än andra 
Bostadsbolaget har en större andel gamla fastigheter än 
många andra bostadsbolag i allmännyttan, och dessutom 
lägre hyror, betonar Torbjörn. 

– Jämfört med andra allmännyttiga bolag ligger vi cirka
100 kronor lägre i hyra per kvadratmeter. Det motsvarar 
cirka 20 miljoner kronor per år för oss. Vi tänker inte 
höja hyran för att kompensera för det, men vi behöver 
höja hyran något mer varje år för att klara framtida 
underhåll. 

Här kan du se vad pengarna används till.  
I exemplet utgår vi från en genomsnitts- 
lägenhet på 67 kvm med en genomsnittlig  
månadshyra på 5 862 kronor. 

Vad ingår 
i hyran? 

Reparationer: Spisar, kylskåp 
och frysar, åtgärder i tvättstugor, 
elarbeten och åtgärder för vatten  

och avlopp. 

Resultat: Vinst är nödvändigt för att ett 559 kr 
företag ska ha en stabilitet och fnnas kvar 
i framtiden. Den används som bufert vid 
extraordinära utgifter – exempelvis vid en 

snörik vinter eller stora reparationer. 

360 kr 

Räntor och skatt: Räntor på lån samt 
skatt på resultat (det vill säga bolagsskatt). 

402 kr 

Fastighetsskatt: Kostnad som 
inte går att påverka. 

136 kr 

Uppvärmning, el, vatten  
och sophantering: De här 

kostnaderna är taxastyrda. 

1 128 kr 

Fastighetsskötsel, drifts- 
kostnader, administration: Här ingår 
exempelvis kostnader för personal som 
sköter städning, utemiljö och förvaltning, 
kostnader för administration (knuten till 
fastighetsskötsel, ekonomi, uthyrning, 
marknadsföring med mera), försäkringar och 
avgifter till Hyresgästföreningen. 

1 460 kr 

Fastigheter – planerat underhåll,  
avskrivningar: Underhåll av äldre  
fastigheter, exempelvis stamrenoveringar,  
byte av tak, fasader och fönster. Avskrivningar  
är den kostnad som motsvarar värde- 
minskningen på fastigheten. 

1 816 kr 
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SOLLAN OCH HEBBE I NYA LÄGENHETEN I MANTORP 

”VI SER FRAM EMOT 
SOMMARENS GRILLKVÄLLAR” 
Ljust och trivsamt. Enkelt och lättskött. Strax före jul gick fyttlasset för Sollan och 
Hebbe till nya lägenheten i Vifolka trygghetsboende, Mantorp – tre rum och kök 
på 70 kvadratmeter. 
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VILL DU HA EN LÄGENHET I 
ETT TRYGGHETSBOENDE? 
För att få en lägenhet i ett 
trygghetsboende ska du ha 
fyllt 65 år och vara skriven 
i Mjölby kommun. Det är 
många som vill bo i trygg 
hetsboende, därför rekom 
menderar Bostadsbolaget att 
du ställer dig i den särskilda 
kön för trygghetsboende, 
redan vid 63 års ålder. 

De bodde bra förut också, framhåller de, i en 
lägenhet på fyra rum och kök i två plan, med 
liten trädgård till. Även den i Mantorp med 
Bostadsbolaget som hyresvärd. 

–Vi hade bott där i över 30 år och stortrivdes. Men vi 
blir ju inte yngre, säger Sollan och Hebbe fikar in: 

– Det ska bli skönt att slippa tänka på gräsklippning 
i sommar. 

Tips! 

Karolina Sköldestig,  
trygghetsvärd 

HYRESLÄGENHETER MED GEMENSKAP 
Karolina Sköldestig är trygghetsvärd på Vifolka trygghets-
boende. ”Ett trygghetsboende är inget ”ålderdomshem”. 
Det är helt vanliga hyreslägenheter, för 65-plusare. Om 
någon behöver hemtjänst köper de den själva, det ingår 
inte här. Men det fnns gemensamma utrymmen som alla 
får använda. Ett stort kök och en samlingssal till exempel, 
säger hon. 

”Jag är anställd av Mjölby kommun som trygghetsvärd. 
Min uppgift är att uppmuntra gemenskapen, att fånga upp 
önskemål om aktiviteter som vi sedan gör tillsammans. Jag 
är en spindel i nätet som också kan hjälpa de boende med 
information av olika slag”, säger Karolina. 

Vifolka trygghetsboende består av 28 hyreslägenheter i stor-
lekar från ett rum och kök till tre rum och kök. 

Letade länge 
De hade länge försökt hitta en mindre lägenhet i Mantorp 
när de fck höra talas om att Vifolka trygghetsboende var 
på gång. De bestämde sig snabbt och fck en lägenhet, tack 
vare många års köpoäng. 

–Det behövs fer sådana här trygghetsboenden! Ett 
trygghetsboende består av helt vanliga hyreslägenheter. Det 
är inte något äldreboende. Om vi skulle behöva hemtjänst 
får vi köpa den, precis som alla andra, säger Sollan. 
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 Hebbe plockar in i skåpen.
”Nu börjar det kännas som hemma.” 

Sollans dotter passade på att fotografera under in-
fyttningsdagen i december förra året, då hela familjen 
hjälptes åt att bära och packa upp. ”Allt föt på fnt och 
framåt kvällen var alla grejer på plats, till och med i 
skåpen”, berättar Sollan. 

Ur pri

”Vi är så nöjda med köket. Gott om plats för

fika med vänner och familj.” Förmiddagens ”kaos” med flyttkartonger 
överallt. Men till kvällen var hela  
lägenheten möblerad! 

”…som ett hotell” 
Pandemin gör att vi ses i trygghetsboendets gemensamma 
lokaler, där vi kan hålla avstånd. 

Rummen i entréplanet är inredda med mjuka mattor 
på golven, sofgrupper, öronlappsfåtöljer och ljuslyktor 
på borden. 

–Ja, visst är det fnt här, instämmer Hebbe och Sollan
som återger vad fyraåriga barnbarnsbarnet utbrast, när de 
tog hissen upp till lägenheten: 
”Det här är ju som ett hotell. Jag vill också bo här!” 

Alla hjälptes åt 
Att fytta i mogen ålder och börja om i ett helt nytt hem 
är inte enkelt. Men med god hjälp av barn, barnbarn 
och barnbarnsbarn kom paret snabbt i ordning i sitt nya 
hem, redan på infyttningsdagen. 

–Hela fytten var genomtänkt i alla led. Alla generatio-
ner i familjen hjälptes åt. Det var härligt! På kvällen hade 
de plockat in allt i skåpen till och med, utbrister Sollan 

och Hebbe skrattar till: 
–Vi letar fortfarande efter en av våra tv-kannor men

annars har vi hittat det mesta ha ha... 
Känslan första kvällen i nya hemmet? 

–Vi gick runt och förundrades över hur fnt vi fått det.
Det var svårt att bara gå och lägga sig, minns Sollan. 

Fin utemiljö 
En av fördelarna med ett trygghetsboende är att den som 
vill, har nära till grannar och gemenskap. 

–Coronan har tyvärr gjort att vi inte kunnat bekanta
oss närmare med de andra som bor här. Vi pratar på håll, 
när vi ses ute. Men här fnns ju alla möjligheter att umgås 
och göra saker tillsammans, när pandemin lugnar sig, 
säger Sollan. 

–Vi ser fram emot sommarens grillkvällar, när vi kan
sitta ute i de fna trädgårdsmöblerna på baksidan, myser 
Hebbe. 
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HÅLLBAR RENOVERING 

SÅ TAR VI HAND OM VÅRA ÄLDRE HUS 
Hyresgästerna på Västra Lundby som levt vardagsliv ”mitt i ett bygge” har nu sitt stam-
byte bakom sig och kan njuta av nya kök och nya badrum. Under de kommande åren 
väntar liknande genomgripande underhållsprojekt (ROT) på fera av våra områden. 

I somras avslutades Bostadsbolagets hittills största 
underhållsprojekt på Västra Lundby i Mjölby, där 165 
lägenheter fått nya stammar och totalrenoverade kök och 
badrum. Allt arbete har genomförts medan hyresgästerna 
bott kvar och det har fungerat väldigt bra, framhåller 
projektingenjör Martin Johansson. 

–De boende har visat stort tålamod. Dessutom har
renoveringen utförts parallellt med att coronapandemin 
pågått under våren. Men om någon boende varit sjuk har 
det kunnat lösas smidigt genom att ändra turordning på 
lägenheterna vi gått in i, säger han. 

Även fasaderna har renoverats på de tio berörda husen, 
där plåt har bytts ut mot puts. Ett arbete som slutförs i 
början på 2021. 

Stor andel äldre hus 
Den här typen av omfattande renoveringar kommer att 
behövas i många av Bostadsbolagets fastigheter framöver. 
Och så ser det ut för de festa kommunala bostadsbolag 
runtom i landet, som var med och byggde bort bostads-
bristen på 1960- och 70-talet, framhåller vd Torbjörn 
Olsson. 

–Bostadsbolagets utmaning är att hela 75 procent av våra
hus är närmare 50 år, jämfört med andra bostadsbolag där 
ungefär 50 procent av husen är så gamla, säger han. 

River inte ut allt 
Hur tar Bostadsbolaget hand om de här gamla husen? 

–Målet för oss är en hållbar renovering med varsamhet

om husen och omtanke om hyresgästerna. Vad betyder 
då det? Jo, vi vill undvika att riva ut allt i lägenheterna 
och bygga allt nytt, bara för att husen är gamla. Reno-
veringarna görs varsamt, utifrån hur det ser ut i verklig-
heten. Är exempelvis fönstren på norrsidan fna får de 
vara kvar. Vi river inte ut det som är välbevarat, säger 
Torbjörn. 

I detta fnns också en omtanke om hyresgästerna. 
Att undvika onödigt ”lyxiga” renoveringar. 

–Hyresgästerna ska kunna bo kvar och inte drabbas
av alltför hög hyreshöjning efteråt. Men stambyte med 
nya kök och badrum är något som måste göras i de äldre 
husen, för att undvika att ledningarna till slut går sönder, 
säger Torbjörn. 

Planerar på långt sikt 
Bostadsbolaget tar fram underhållsplaner som sträcker sig 
över många år framåt. 

–Vår byggavdelning gör regelbundna inventeringar av
varje huskropp vart tredje år för att bedöma skicket. På så 
sätt vet vi exakt hur varje hus ”mår”. Vi kan se hur husen 
åldras i detalj och kan planera vårt långsiktiga underhåll 
utifrån det, säger Torbjörn. 

”Renoveringarna 
görs varsamt, uti-
från hur det ser ut 

i verkligheten.” 
I år innebär det att en hel del fönsterbyten ska göras lik-
som målning av träfasader samt en del asfaltsprojekt. 

Områden som väntar 
Vilka områden står närmast på tur för ROT-renovering? 

–Under 2021 kommer vi att gå in i fastigheten på
Järnvägsgatan 2 i Mjölby. Huset är byggt 1955 och 
innehåller 25 lägenheter. Vi hoppas vara igång där efter 
sommaren. Året efter, det vill säga 2022, planerar vi för 
stambyte på området Tunet, där 236 lägenheter berörs, 
säger fastighetschef Anders Loinder. 

ROT-renoveringar väntar i framtiden även på Östra 
Lundby och Prästgårdsliden i Mjölby. Behov av ROT-re-
noveringar fnns också på Ubbarp i Mantorp, Trojenborg 
och Rosenlund i Skänninge. 
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VI JOBBAR AKTIVT FÖR KLIMATET 
Bostadsbolagets arbete för klimatet pågår hela tiden. De viktigaste målen är 
att minska vår energianvändning och minimera våra koldioxidutsläpp. 
Nya färrvärmeanslutningar som gjordes i somras på Prästgårdsliden, är ett 
exempel på våra insatser. 

”Vi har tufa mål, men jag har en positiv känsla och sifrorna i vår statistik pekar 
på att vi gör bra saker”, säger Erik Falkenäng, teknisk chef. 

– Grävarbeten är kanske inte så kul för de boende medan
de pågår. Men de gjordes för en god sak, för att minska 
energianvändningen och på så sätt minska utsläppen av 
växthusgaser, säger Erik Falkenäng, teknisk chef. 
Vad var det som gjordes? 

–Vi har tidigare haft en egen hetvattencentral som
producerat hetvatten till fem undercentraler på områ-
det. Hetvattnet har använts för produktion av värme till 
elementen och varmvatten till kranarna i lägenheterna. 
Nu har vi tagit bort hetvattencentralen och anslutit 
färrvärme direkt till undercentralerna. Vi har alltså kapat 
ett energiled i mitten och slipper ha en hetvattencentral 
igång året runt för att kunna leverera varmvatten i kra-
narna, förklarar Erik. 
Kommer hyresgästerna att märka något av förändringen? 

–Förutom ökad driftsäkerhet får vi också bättre kon-
troll på värmen i byggnaderna. Den tidigare hetvatten-
centralen försörjde hela Prästgårdsliden med värme och 

varmvatten. Vid ett avbrott drabbades alla hyresgäster. 
Vid driftstörning i en undercentral idag drabbas färre 
hushåll, eftersom varje undercentral bara försörjer några 
av husen på området. 

På Tapeten AKTUELLT 

Byter till biodrivmedel 
Bostadsbolaget har haft en uttalad energi- och klimat-
strategi sedan 2018. 
Vad innebär det? 

–Vi ska nå ett antal stora mål. Förenklat kan man
säga att vi ska minska vår energianvändning med 30 
procent till år 2030 och samtidigt minimera våra koldi-
oxidutsläpp. Utan att inomhusklimatet i våra lägenheter 
påverkas negativt. Strategin hjälper oss att göra rätt saker 
för att nå målen. 
Hur har det gått? 

–Visst är det tufa mål, men jag har en positiv känsla
och sifrorna i vår statistik visar på att vi gör bra saker. 
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I somras grävdes det för nya anslutningar av färrvärme på Prästgårdsliden, 
för att kunna stänga av en gammal hetvattencentral. 

EXEMPEL PÅ KLIMATÅTGÄRDER: 

Att vi ska använda fossilfria drivmedel i våra bilar är ett 
annat stort mål och från mars i år kommer vi att ställa 
om och köra merparten av våra fordon på biodiesel, så 
kallad HVO, berättar Erik, som tillägger att omställning-
en ska göras för alla Bostadsbolagets fordon vartefter. 

Hyresgästerna deltar 
En del åtgärder märker inte hyresgästerna så mycket av, 
till exempel ny teknik som bidrar till energiefektivise-
ringar. Annat griper in i människors vardag mer konkret. 

–Ett exempel, där vi behövde hyresgästernas hjälp, var
vårt projekt att spara vatten med nya strålsamlare* i kök 
och badrum på Prästgårdsliden i Mjölby och Trojenborg 
i Skänninge. Och det har gett resultat. Tillsammans med 
oss sparar hyresgästerna vatten motsvarande cirka 10 000 
badkar per år, berättar Erik. 

*Artikel i På tapeten nr 2, 2020.

Fastighetsvärd Sara Lidemalm visar de nya energisnåla tork-
skåpen som avfuktar tvätten istället för att blåsa varmluft. 

Vill du läsa mer 
om vår energi- 

och klimatstrategi? 
Gå in på 

mjolbybostad.se 

• Solcellspaneler på taket till Vifolka trygg 
hetsboende, Mantorp.

• Konvertering från el till färrvärme i gym-
huset, Mantorp.

• Projekt med strålsamlare som sparar vatten
på Prästgårdsliden i Mjölby och Trojenborg
i Skänninge.

• Byte av gamla torkskåp mot nya energisnåla
skåp som avfuktar tvätten istället för att blåsa
ut varmluft.

• Omställning till biodiesel HVO i mer än
hälften av Bostadsbolagets bilar från 1 mars.

• Byte av gamla, inefektiva ventilationsag
gregat på Tunet, även för att säkerställa rätt
luftmängd i lägenheterna. Påbörjat 2020 och
väntas pågå fram till sommaren.

• Energiutredningar på fera av våra områden,
för att hitta åtgärder som kan spara energi.
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VÅRA FASTIGHETSVÄRDAR 
HAR DU FRÅGOR OM DITT BOENDE? 

 

Hej! I mars 
börjar jag som 
fastighetsvärd 

på Mjölby Södra. 
Vi ses! 

FELANMÄLAN  
GÖR DU SOM  

VANLIGT VIA  MINA
SIDOR ELLER  

TELEFON 
0142-85451 

Mjölby Norra 
Sara Lidemalm 0142-483006 
Claes Fahlgren 0142-483019 
infonorra@mjolbybostad.se 

Skänninge/Väderstad 
Jimmy Davidsson 0142-483002 

Håkan Lundberg 0142-85457 
infoskanninge@mjolbybostad.se 

Mjölby Södra 
Anders Jensdal 0142-483034 
Ellinor Karlsson 0142-483004
 infosodra@mjolbybostad.se 

Mantorp  
Bojan Rakose 0142-483035 

infomantorp@mjolbybostad.se 

Du kan mejla direkt 
till oss fastighets-
värdar med frågor 

gällande pågående 
renoveringar, tillval 

eller annat som 
rör ditt boende. 

D
liv

en 1 mars slutar Eet som pensionär
v

Bostadsbolaget, både i r
. V

a jobba hos oss för att levi tackar för åtta år på
a  

 och önskar Eva enoch andr
 härlig tid utan v

eceptionen och i bobutiken  a måsten! äckarklocka  LADDA NER 
VÅR APP OCH FÅ   

AKTUELL 
INFORMATION VIA

PUSHNOTISER! 
 

Psst... 
Nästa nummer 

kommer i 
juni 2021. 

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  kl 07.30-16.00 
Tisdagar kl 07.30-15.00
Lunchstängt kl 12:00-13:00 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM. 

rån och med 1 mars hittar ni mig i  

 F äfa er där. 
am emot att tr

Bobutiken, jag ser fr–

Elin Granath 
// 
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