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Välj golvmattan
i god tid
I februari kom det i brevlådan:
utskicket om hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll (HLU). Titta i
dokumentet, bestäm dig för om
det är något du vill ha gjort och ta
sedan en tur till MBAB:s kontor på
Boråsvägen 35 i Kinna.
– Där har vi prover på tapeter,
golvmattor med mera, säger Irene
Johnsson distriktschef på MBAB.
Var ute i god tid med dina val, så
att du vet vad du vill ha då hantverkarna ringer för att starta arbetet.

”Grannar, hjälps
åt!” Tf kommissarie Gustaf
Lantz tycker at t
grannsamverkan
är positivt. – Det
är ett enkelt och
effektiv t sätt at t
minska antalet
inbrot t, säger han.
 Foto: Thomas Drakenfors

Tryggt vandra
i Marknatten
Att gå ut på natten i Marks kommun, det är ganska säkert. I alla
fall enligt en undersökning som
Hem & Hyra presenterat. Mest
våldsbrott begås nämligen i
Stockholm, minst i Robertsfors på
plats 334. Marks kommun? 272:a
plats. Känns tryggt.

Ge Karo ett koppel
Våra hundar – hur gulliga och
snälla de än är – har en tendens
att hamna i bråk. Mest med andra
hundar. Men även med katter och
ibland också med människor som
de inte känner så bra. Därför måste
hundar vara kopplade i MBAB:s
områden.

Glad katt sparar
lägenheten
I dag har cirka 450 000 hyresgäster
en katt hemma. Mysigt och bra.
Men de är också en källa till skador
och det gäller att hålla ordning på
sitt husdjur. Enligt tidningen Hem &
Hyra orsakade katter skador för flera
miljoner förra året. Mest förstör
katter som inte mår bra.
Bästa tipset för att hålla
dem på humör är att se till
att de är aktiverade, och
att de har rent i sin låda.

Mota tjuven i grind

 – med grannarnas hjälp

När du går ut ur din
lägenhet lämnar du
inte bara ett utrymme,
tomt på människor,
bakom dig. Du skapar även ett läge för
inbrottstjuven.

polisen hjälper till.
– Vi är med på startmöten. Sedan brukar vi ha en
stor samling med alla föreningarna i området en gång i
halvåret.
Hur vanliga är bostadsinbrott i Marks kommun?
Men med små medel går
– Tyvärr en ökande trend,
det att göra livet svårare för
förra året hade vi sammanbovarna. Grannsamverkan till lagt 71 anmälningar.
exempel, en metod som PoliVem är tjuven?
sen rekommenderar. Det går
– Allt från missbrukare
ut på att starta en förening.
till internationella ligor som
– Sedan hjälps man åt med kommer med lastbil och
att hålla uppsikt i kvarteret,
flyttkarlar.
säger Gustaf Lantz tillförOm jag ser något, ska jag
ordnad platschef på Polisen
ingripa?
i Kinna.
– Nej, det avråder vi
Studiefrämjandet är akti- bestämt ifrån. Ring oss på
va med att starta den här
polisen istället.
typen av föreningar. Även
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MBAB hjälper till

Den som vill starta en förening för grannsamverkan kan
kontakta Marks Bostads AB.
– Vi kan hjälpa till på olika
sätt, bland annat med att
arrangera möten, säger vd
Magnus Hjelmgren.
Hör av dig till: viola.orbelin@mark.se
Försvåra för tjuven:
• Tala om för grannen om du
reser bort.
• Låt en timer tända lamporna.
• Lämna radion på låg volym.
• Be någon klippa gräset på
din uteplats och skotta
undan snön framför entrén.
• Fotografera dina saker och
märk dem.
Mer info: www.samverkanmotbrott.se, Facebook –
Polisen i Sjuhärad.

Byggandet
håller tempot

Hemodlat
smakar bäst

MBAB:s planer för att bygga
250 nya lägenheter fram till
2021 går framåt.
– Bygglovet för Grovaliden
är klart, säger vd Magnus
Hjelmgren.
Om allt faller på plats börjar MBAB
bygga de 32 nya lägenheterna i centrala
Kinna redan i höst.
– Vi har begärt in anbud från olika
byggföretag, säger Magnus Hjelmgren.
I lägenheterna planerar företaget för
moderna standard. Lättillgängligt, inglasade balkonger, tvättmaskin i badrummet med mera.
– Men det gäller att få till en bra
ekonomi i projektet innan vi kan börja,
fast där är byggmetoden mer avgörande
än inredningen.
Om allt går enligt planen flyttar
hyresgästerna in sommaren 2015.
När det gäller nybyggnation –
vilka andra områden tittar ni på?
– Bland annat Risma i Fritsla och
Gökgatan i Kinna.
Något annat på gång?
– Den 1 mars hade vi inflyttning i fyra
nyskapade lägenheter i den tidigare dagcentralen Klockaregården i Fritsla.
Hur går det med de 16 lägenheterna på Malmsätersgatan?
– Bygglovet har överklagats av
Trafikverket. Nu har vi i vår tur gått
vidare till mark- och miljödomstolen. Vi
avvaktar utslaget där.

Dagen börjar. En kopp kaffe och lite telefonsnack.

Slitet. En vägg har blivit lite väl använd. Nu blir det
reparation innan nästa hyresgäst flyttar in.

Fastighetsskötare – de flesta
fattar ungefär vad det går ut på.
Men en biträdande distriktschef? Vad gör han?

B

o i Mark bestämde sig för att ta reda
på saken och tog häng på Adam
Czolowski – biträdande distriktschef
väst – en snöig vinterdag.
Det börjar tidigt på morgonen, på Österlånggatan i Borås
05.30. Mobilen ringer, jag går upp. Frukost?
Nej, men en snabb tur runt Caroli Kyrka med
Rambo, vår gamla Golden retriever. Snö på trottoarerna och fyra minus.
06.20. Kör iväg till Kinna.
06.55 På kontoret. Hälsar på Irene och Stefan på
distrikt öst. Startar dagen med en kopp kaffe.
06.58. Slår mig ner vid datorn. Går igenom
rapporter från Securitas som sköter vår jour.
Natten har varit lugn. Några felanmälningar
från hyresgästerna har droppat in. En toalett har
gått sönder på Hedbo, en dörr behöver riktas på
Assberg med mera. Jobbar ett tag med fakturor

Bokslutet blev bra
Bokslutet för MBAB är
klart, och det blev bra.
Resultatet landade på 17
miljoner före skatt.
– Vi fick tillbaka på skatten, det förbättrade vårt resultat med 2,3 miljoner,
säger ekonomichefen Johan Palmqvist.
Bakgrunden till skatteåterbäringen är
att företaget fick gruppboenden omtaxerade som vårdenheter, vilket innebär
lägre skatt.
– När beslutet kom fanns även möjligheten att överklaga några år bakåt i
tiden. Vi lyckades med det, säger Johan
Palmqvist.
Även andra faktorer – som låga
räntor, låga kostnader för uppvärmning
och försäljning av lägenheter i Fritsla –
bidrog till ett bra resultat.
– Redan tidigt i höstas såg vi att det
skulle gå bra, så vi ökade på vårt underhåll med fem miljoner. Sammanlagt utförde vi underhåll för 50,3 miljoner i fjol.
THOMAS DRAKENFORS

INGET UNDGÅR
ADAMS BLICK

UNDERHÅLL PÅ GÅNG
Fritsla: 4 nya lägenheter på
Klockaregårdsvägen 16 blev
klara den 1 mars.
Örby: 60–70-talsrenovering
startar i april på Cirkelvägen
10, 12 och 14. Då utför vi även
takomläggning på Cirkelvägen
16 och Smedsgårdsvägen 10.
Även målning och byte av föns-

På fältet. Adam Czolowski anländer till Axel Bergengrensgatan för
att börja med besiktningar. – Jag
skriver in i min Ipad, sedan länkas det över nätet, rakt in i vårt
system på kontoret, säger han.
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och beställer jobb från målare, rörläggare, mattläggare, snickare med mera.
09.30. Gemensam fika i lunchrummet. Kollar läget
med jobbarkompisarna och äter min frukost.
09.45. Dags att åka ut på fältet och beta av
sex besiktningar av lägenheter. Tar firmabilen
(Peugeot 208 miljödiesel). I dag bär det i väg till
Hedbo, Assberg och Gästgivaregatan.
10.10. Kollar lägenheter hos hyresgäster som
ska flytta. Stämmer av hur lägenheten ser ut. Är
statusen okej? Tittar på tapeter, golvmattor med
mera och kontrollerar att allt som tillhör lägenheten finns kvar.
10.45. Ett längre samtal med en hyresgäst om
vad som behöver åtgärdas. Vi kommer in på hur
de har skött lägenheten under tiden de bott där.
12.30. Lunch på kontoret. Pannbiff hemifrån som
jag lagat själv. Smakar fint.
13.00. Synkar in förmiddagens anteckningar från
min I-pad till vårt system.
13.15. Börjar sammanställa besiktningar. Jobbar
på en timma.
15.15. Skickar ut brev till hyresgäster om besiktningen, om det fanns skador med mera.
15.45. En besiktningsdag får sitt slut. Går ut till
en iskall bil. Startar och gasar mot Borås.
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ter och dörrar skall utföras på
Smedsgårdsvägen 10.
Kinna: Elrenovering pågår på
Åkerstigen och Bäckstigen.
Skene: 60–70-talsrenovering
har startat på Gästgivaregatan
5, sex lägenheter blev klara
i mitten av februari. Byte av
postboxar på Kronogatan 3 och
Deragatan 1.
Hyssna: Markarbete pågår

på Lockövägen 7–11. På
Lockövägen 7 byggs nya förråd
i källaren.
Horred: Markarbete pågår på
Gubbelyckevägen 9, nya uteplatser och nya skärmväggar
sätts upp under våren. Huset
kommer även att målas.
Rydal: Takomläggning och
målning på Boråsvägen 249
och målning Boråsvägen 246.

VI FEM: Vem är Marks kommuns mest kända person?
Linnea
Luukkonen,
studerande,
Örby.
– Esat på
Skrädderiet. Alla
vet vem han är.

Amanda Olsson,
studerande,
Snickaren.
– Min morfar
Conny. Han kör
taxi och många
känner honom.
Han är trevlig.

Erika Lantz
och Amanda
Berntsson, Örby.
– Jonas Jerebko.
Det säger sig
självt. Den förste
svensken i NBA.

OLLE PERSSON,
studerande, Kinna.
– En som sticker ut
här alltså … nej,
det finns nog ingen
särskild. Vi är väl
alla speciella vårt
eget sätt.

THERESE
BÖRJESSON HEDIN,
agiftshandläggare,
Kinna.
– Det behöver jag
inte tveka på. Det är
Jonas Jerebko

På Manhattan
är det en gammal
trend från 70talet som vaknat på
nytt. Gröna ytor mitt
i storstaden har blivit
favoritställen för människor som vill odla sina
egna morötter.
Även i Marks Bostads AB:s områden finns det möjligheter.
– Jo, vi har odlingslot ter, säger
Kjell Johansson, fastighetsskötaren
på Hedbo.
Sju stycken finns, bakom Axel
Bergensgata 11. I närheten går det
att hämta vatten från en kran.
– En är ledig, men det har varit
folk här och frågat så den blir nog
upptagen snar t.
På Assberg finns det fyra
stycken bakom Nilsagårdsgatan
19. Även där är en ledig när Bo i
Mark kollar med fastighetsskötaren
Claudio Covarrubias.
– Men vi har haft många fler
tidigare, säger han.
Intresset avtog för några år
sedan, då såddes det gräs över.
I Fritsla är läget som i Assberg.
Fyra fem odlingslot ter finns på
Aratorpsvägen.
– Någon är ledig, några har
blivit över växta med gräs. Men de
skulle gå att göra i ordning, säger
Alf Andersson, fastighetsskötare i
Fritsla.
Kostnad? Bara eget arbete –
när jord och grödor ska vårdas
med spade och sekatör.

Uppdrag
– fler bostäder
Nu har de inlet t sitt arbete, ledamöterna i den nya kommittén för
bostadsplanering. Kommittén har
regeringens uppdrag. De ska jobba
på regional nivå för att se till att
det finns tillräckligt med bostäder
ute i landet. En uppgift blir att få
fram mer effektiva planprocesser.
En annan sak de ska jobba med
är att försöka få bort olika hinder
för att bygga bostäder. Hinder som
kan dyka upp när kommunerna lägger planer – när byggandet krockar
med andra intressen. Ordförande
för Bostadsplaneringskommittén är
Rose Marie Frebran, landshövding i
Örebro. (Källa: Sabo.se)
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Lena Helander
Ålder: 49 år.
Bor: Mölnlycke.
Familj: Man och
två barn.
Intressen: Musik,
litteratur och resor.
Lyssnar på:
Depeche Mode.
Läser: Karin
Gerhardsen.
Kör: Subaru Legacy
Four Wheel Drive.

Hon bor i Mölnlycke och till förra
jobbet i Göteborg åkte hon på
en kvart. Nu blir det 45 minuter längs 156:an varje morgon för
MBAB:s nya personalchef.
– Lång väg, tja, säger Lena Helander.
Kanske. Men också en chans att slappna av. Väl framme finns andra fördelar.
– Jag jobbar mycket mer centralt här än
då jag satt i Gamlestaden i Göteborg och
jobbade för en storkoncern, säger hon.
Närheten till butiker i Kinna centrum
är helt enkelt oslagbar. Systembolag, apotek, matbutik och klädkedjor – allt inom
en radie på hundra meter från kontoret.
Nya jobbet handlar bland annat om
att förenkla rutiner.
– Effektiv administration ger mer tid
över till friskvård och kommunikation.
Funderat på att flytta hit?
– Jag gillar verkligen Kinna centrum.
Och vi sitter i mysiga lokaler. Men Mölnlycke är mitt hem.
Förr jobbade du med personal i flera
länder, nu blir det väldigt lokalt?
– Här ser du resultaten direkt och får
snabb respons. Det känns bra.
THOMAS DRAKENFORS
Ett halvår på MBAB. Lena Helander, Marks
Bostads AB:s personalchef, har varit ett drygt
halvår på firman. – Jämställdhet och mångfald är frågor jag tycker är viktiga, säger hon.


TÄVLINGEN:
Har du läst Bo i Mark noggrant? Då kan du vinna trisslotter. Svara på frågorna och skicka in
talongen så att den är oss tillhanda senast måndag den 31 mars. Tre vinnare får tre trisslotter var.
Fråga 1. Vad kostar det att få tillgång
till MBAB:s odlingslotter?
1. 500 kronor om året.
X. 1000 kronor i engångsavgift.
2. Inget, bara eget arbete.
Fråga 2. Adam Czolowski har ett hjälpmedel när han besiktigar lägenheter?
1. Tumstock.
X. Metalldetektor.
2. I-pad.
Fråga 3. MBAB:s nya personalchef
heter?
1. Helena Melander.

X Lena Helander.
2. Angelina Germanotta.
Fråga 4. Hon bor på Snickaren, hennes
morfar heter Conny – vad heter hon?
1. Diamanda Galas.
X. Ananda Shankar.
2. Amanda Olsson.
Fråga 5. Bostadsinbrotten ökar i Marks
kommun, hur många var det 2013?
1. 71.
X. 171.
2. 711.
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Fråga 1

1

X

2

Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5
Namn:.......................................................................
Adress:......................................................................
Postadress:...............................................................
Telefon:.....................................................................

Posta till Marks Bostads AB, Box 124, 511 21 Kinna. Märk kuvertet med ”Tävlingen”. Du kan
också gå in på www.marksbostadsab.se/tavling. OBS! Svar senast 31 mars.

De svarade rätt Tre hyresgäster skickade in rätt svar på tävlingsfrågorna i förra Bo i Mark: Åke Persson, Torestorp, Ingemar
Johansson, Skene, Ann-Marie Ragnarsson, Kinna, vann tre trisslotter var. Bo i Mark säger grattis och lycka till med skrapet!
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