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Bo i Mark
En tidning för dig som är hyresgäst hos Marks Bostads AB

www.marksbostadsab.se

Länge på Lärkgatan
Egentligen är hon Boråsare.
Men på 50-talet gifte sig
Anna-Lisa Gustavsson med
Bertil från Aspäng och så
flyttade hon med honom
till Kinna.

0320-21 73 00

MBAB köper
äldreboende
Tidigare ägdes de av en kooperativ
hyresrättsförening, kopplad till
Riksbyggen.
Men nu har två äldreboenden i
Kinna – Malmsäter och Rönnäng
med sammanlagt 116 lägenheter – hamnat i Marks Bostads
AB:s ägo.
– Vi har ju den organisation
som krävs för att sköta
administration, underhåll och
reparationer effektivt, säger
Magnus Hjelmgren, VD för MBAB.
En bra lösning för kommunen
som driver verksamheten i äldreboendena. För MBAB är det till
att börja med en affär som går
jämnt upp. Men på sikt finns det
möjligheter för företaget.
– De har inte gjorts några
energieffektiviseringar i fastigheterna tidigare, så troligtvis
kan vi sänka energikostnaderna,
säger Magnus Hjelmgren.

– Här är jag kvar, och jag har bott i
samma lägenhet ända sedan jag kom
hit, säger hon.
I Borås jobbade hon med redovisning och ekonomi, utan någon
formell utbildning.
– På den tiden var det lättare att
jobba sig fram och lära sig under
tiden, säger hon.

Min man växte upp i eget
hus och var hjärtligt trött på
trädgårdsarbete. Så någon
villa var aldrig aktuellt.

Även i Mark blev Anna-Lisa
administratör, först länge i textilbranschen men i slutet av sin karriär
inom kommunen.
I höst fyller hon 90. Att hon
skulle bli så pass gammal var först
lite otippat. Som barn hade hon
tuberkulos och var bland annat nära
att få amputera ett ben.
– Men sedan dess har jag varit
frisk, bara haft någon förkylning
då och då.
63 år i samma lägenhet. Har du
aldrig funderat på att flytta?
– Nej, min man växte upp i eget
hus och var hjärtligt trött på trädgårdsarbete. Så någon villa var
aldrig aktuellt. Själv har jag
alltid bott i lägenhet och har aldrig
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Tyck till
om MBAB

ANNA-LISA
GUSTAVSSON
Ålder: 89 år.
Bor: Kinna.
Familj: Änka.

Långvarig. När området
på Lärkgatan var helt
nybyggt 1951 flyttade
Anna-Lisa Gustavsson
in i en tvåa tillsammans
med sin man. Där har
hon bott kvar. – Det har
varit jättebra, jag har
aldrig varit intresserad
av att flytta någonstans,
säger hon.
Foto: Thomas Drakenfors

önskat att bo på något annat sätt.
Du som har perspektiv, var det bättre förr?
– Nej, jag har aldrig tänkt så. Livet har bara
flutit på.
THOMAS DRAKENFORS

Nu är på nytt dags att tala om
vad du tycker om MBAB. Trivs
du och känner dig trygg i ditt
kvarter? Är städningen bra och
är fastighetsskötarna skickliga?
Med mera. Utan dig går det
inte att hålla koll på hur allt
fungerar och svaren är viktiga
för MBAB:s kvalitetsarbete.
I månadsskiftet septemberoktober kommer därför en
hyresgästenkät att landa i din
brevlåda. Läs i utskicket om
hur du svarar via webben. Det
går också att använda pappersformuläret i utskicket.
Precis som förra gången
– 2012 – genomförs hyresgästenkäten av undersökningsföretaget Wikner & Co QM.

Bättre bilder
med Gert

BYGGET GÅR I
RASANDE FART

I sommar har MBAB:s
hyresgäster haft chansen
att delta i en gratis fotokurs på Assberg.
Erfarna naturfotografen Gert Olsson
höll i kursen som utgick från kvartersstugan på Assberg. Deltagarna fick
lära sig mer om fotovinklar, ljus,
inställningar, med mera.
– Alla utvecklades mycket på de
fyra kvällar vi höll på, säger Gert
Olsson.
De flesta som var med hade vanliga
mobilkameror.
– Jag blev överraskad av vilka
resultat det gick att få med så enkel
utrustning.
Så systemkamera är onödigt?
– Nej, vill du lära dig fullt ut behöver du en riktig systemkamera.
Dina tre bästa tips?
– Gå riktigt nära, ta många bilder
på samma motiv och testa exempelvis i
både morgon- och kvällsljus.
THOMAS DRAKENFORS

rt Olsson
turfotografen Ge
Lär ut foto. Na B ordnade fotokurs på
BA
kenfors
var lärare när M
Foto: Thomas Dra
s.
ra
m
so
i
g
Assber

Mindre papper
på kontoret
Nu är Marks Bostads AB i full gång med
att införa ett helt datoriserat system för
att hantera ärenden som driftstopp, felanmälningar, besiktningar med mera.
– Sedan årsskiftet har vi testat i
Assberg, nu går vi vidare med våra
andra områden, säger Jörgen Eriksson,
distriktschef väst på MBAB.
Fastighetsskötarna blir utrustade med
en smartphone, sedan kan de logga in
alla ärenden direkt i det gemensamma
systemet.
– Vi slipper att slå i pärmar och leta
efter papper, det ger en bättre och
snabbare överblick över vad vi gör. Det
blir en bättre kvalitet i vårt arbete, säger
Jörgen Eriksson.

Den som gått förbi strax bakom
Mor Kerstins torg i Kinna kan inte
ha missat det: bygget på Grovaliden
är nu i full gång.
Och det går snabbt framåt.
– Redan till sommaren räknar vi
med inflyttning, säger VD Magnus
Hjelmgren.
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Mest tvåor

Sammanlagt blir det
32 lägenheter i de
två husen på Grovaliden.
12 tvåor på 54 kvadratmeter.
2 tvåor på 76 kvadratmeter.
8 treor på 76 kvadratmeter.
4 treor på 88 kvadratmeter.
6 fyror på 88 kvadratmeter.

Populär planlö
sning
Tvår

ummarna på 54
kvadratmeter bl
med samma plan
ir
lösning som de
populära tvårummar
na på Malmsäte
rsgatan,
med bardisk i kö
ket. De största
tvåorna
har förutom kä
llarförrådet även
en
extra stor gard
erob inne i läge
nheten.
Hyrorna blir frå
n 6 505 för de
minsta
lägenheterna til
l 11 125 för de
största
fyrorna. Hyran
varierar även m
ed
placeringen. De
allra högst belä
gna
lägenheterna ko
star nå
som ligger på bo got mer än de
ttenvåningen.

– Det förkortar byggtiden och håller nere
kostnaderna, säger Magnus Hjelmgren.
Saker som tvättmaskin, torktumlare, inbyggd
ugn, mikrovågsugn och spis med induktionshäll
tillhör standardutrustningen. Större delen av
lägenheten får parkettgolv. I badrummet blir det
klinkers på golvet och kakel på väggarna.
Bostäderna får ett förråd i markplanet. Till
alla lägenheterna ingår dessutom utsedda
parkeringsplatser – en per hushåll – placerade
Det som under början i anslutning till huset och i ett p-hus intill Mor
av hösten mest var en stor Kerstins torg.
jordig
slänt
Sammanlagt handlar det om 32 lättFölj bygget
kommer under de
tillgängliga lägenheter, från tvårummare
närmaste månaderna att formas till MBAB har en
på 54 kvadratmeter till stora fyrarummare
platsen för två toppmoderna låg- speciell utskicks- på 88 kvadratmeter.
lista för dem som Hur gör jag om jag vill ha en lägenhet i
energihus i suterrängstil.
Den som går in i entrén högst upp vill ha mer inforhuset?
mation om husen
ser tre våningar medan den som
– Hör av dig till oss och ställ dig i
på Grovaliden.
kommer från andra hållet möter Intresserad av
bostadskön.
ett sexvåningshus. I övrigt liknar att vara med på
Det är planerad inflyttning redan
utformningen det hus på Malm- listan? Kontakta
sommaren 2015. Hinner jag om jag
sätersgatan som blev klart 2010.
MBAB:s uthyrare. ställer mig i kö nu?
– Vi utnyttjar den senaste
– Allt bygger på hur länge du har varit
tekniken i byggprocessen, säger
med, men ibland gör omständigheterna
Magnus Hjelmgren.
att flera som står långt fram tackar nej. Då går
Väggarna monteras upp i moduler som vi vidare i kön, så det finns chanser.
THOMAS DRAKENFORS
levereras gjutna och klara till Kinna.

UNDERHÅLL PÅ GÅNG
Örby: 60–70-talsrenovering
pågår på Cirkelvägen 10 och
12. Cirkelvägen 14 är klart. På
Smedgårdsvägen 10 pågår yttre
underhåll.
Kinna: På Villagatan pågår målning och byte av balkongräcken, ett
hus återstår. På Folkparksgatan har
vindskivor renoverats och fyra trappor
skall bytas under hösten. Lokal på
Gökgatan 7 byggs om

Skene: Sista etappen med målning
på Assberg pågår och blir klar under
året, om vädret tillåter hösten. Ett
sophus på Assberg byggs ut. Två
hissar på Lindäng skall renoveras.
Horred: Sista etappen av dräneringsarbetet på Gubbelyckevägen
startar i september, därefter
utförs återställning av grönytor på Gubbelyckevägen och
Gärdesgårdsvägen. En hiss kommer
att renoveras på Ekås och takrenovering har utförts på en byggnad.

Sätila: Målning pågår på
Kyrkstallsvägen 3 och 5. Därefter
målas Björkeberga i höst, om vädret
tillåter.
Björketorp: Två lokaler på
Österbyvägen byggs om till två
lägenheter.
Fotskäl: På Tostaredsvägen 30 ska
skärmväggar bytas, påbörjas inom
kort.
Berghem: Dörrbyte, fasad- och
takrenovering på Solsätersvägen
påbörjas i september.

VI FEM: Var tar jag finaste fotot i Mark?
Anna Gullman,
hemtjänsten.
– Kinnaströms
friluftsområde, där är
det vackert. Jag har
varit där och sprungit
och åkt skidor
många gånger.

Nebil Alobidi,
frisör, Borås.
– Här i centrala
Kinna.

Tommy Hallberg,
naprapat,
Kinnasten.
– Vid Hedgärdessjön.
För några år sedan
var jag och tältade
med mina barn.

Tanja Ferm,
specialpedagog,
Fritsla.
– Då skulle jag
tipsa om de
vackra stenbroarna i Fritsla.

Lillemor Carlsson,
skolassistent,
Kinna.
– Ta en båttur till
Ramhultafallet.

Dyrare med bilen
på fel ställe
Nu kostar det mer att parkera fel i
Marks kommun. Avgiften för att ställa
bilen där den inte ska vara
är nu 600 kronor. Den
avgiften gäller också
när Securitas hittar
bilar som är felparkerade i MBAB:s
områden.

Hjälps åt
mot bovarna
– Grannsamverkan är en av få metoder
för att motverka brott som faktiskt är
vetenskapligt utvärderad.
Det säger Arne Forslind, polisinspektör i Göteborg i en artikel i Hem
& Hyra. Enligt honom leder metoden
till att antalet brott på sikt minskar.
Även tryggheten ökar. Framför allt är
det i villaområden och där det finns
bostadsrätter som grannsamverkan
slagit igenom. Men även i hyresområden börjar det enligt artikeln bli
allt vanligare, ”trots en viss tröghet”.
Intresserad av att starta
Grannsamverkan? Då kan du få hjälp.
Kontakta Viola Orbelin på MBAB eller
Gustaf Lantz på Polisen i Mark.
		
Källa: Hem & Hyra

Skydda sakerna
vid översvämning
Vid extrema skyfall har det hänt att det
runnit in vatten i källarförråd, och då är
pappkartonger inte mycket till skydd för
sakerna vi vill spara. Men med lastpallar
eller liknande kommer grejerna lagom
högt upp för att klara mindre
mängder vatten.
För en som inte jobbar
på ett lager eller känner en
åkare – lastpallar går att köpa,
bland annat från
flera olika näthandlar.

Se upp med
cigarettröken
Det är lite typiskt, men när vi av
hänsyn går ut på balkongen för att
röka blir det problem på andra sätt.
Grannen får in röken och MBAB får
in mycket klagomål från människor
som får cigarettrök in i sina lägenheter. Så om det går, håll koll på röken
om det råkar blåsa åt grannens håll.
MBAB har några helt rökfria hus.
Där är det inte tillåtet att röka i
lägenheten, på balkongen eller ens i
närheten av huset.

Rökfritt på jobbet
MBAB har nu gått
samma väg som
kommunen och
beslutat om rökfri
arbetstid. Från och
med den 1 september får anställda
som röker bara
göra bara det på
sina raster, fast inte
i eller intill arbetsplatsens lokaler.
Rökaren måste
gå iväg minst 50
meter. Framför allt är det med
hänsyn till omgivningen.
– Om någon vill chansa med
sin egen hälsa är det ett personligt
val, men rökning i gemensamma
miljöer innebär att även andra blir
påverkade, säger Lena Helander
som är personalansvarig på MBAB.
Fast enligt henne är det ingen
jättestor fråga på företaget.
– De flesta har redan slutat.
God arbetsmiljö är ett viktigt
skäl till beslutet.
– Men när det handlar om att
motivera människor att lägga
av är ofta ekonomin ett tyngre
argument. Ett paket om dagen blir
runt 20 000 om året, säger Lena
Helander.
MBAB erbjuder professionellt
stöd om någon anställd vill ha
hjälp med att fimpa.

Fastighetsskötare över
säsongen. I sommar har
Emil Bertilsson gått runt i
blåställ i MBAB:s kvarter.
– Det bästa är att det är fritt
och du får vara ute
mycket, säger han.
Foto: Thomas Drakenfors

EMIL
BERTILSSON
Ålder: 20 år.
Bor: Örby.
Familj: Singel.
Intressen: Spelar
back i IFK Örby.
Kör: Volvo V60.

Har gjort snyggt i sommar
Sommaren – för de flesta av oss
har den varit lång, skön och slö.
Men inte för Emil Bertilsson.
För honom har säsongen istället gått i
gräsklipparens tecken.
– Jag har klippt gräs och häckar, trimmat
rabatter och städat trappuppgångar,
säger Emil som var en av flera säsongsjobbare på MBAB i sommar.
Jobbigt? Jo visst, säger han.

– Men jag har gillat det.
Vad har varit svårast?
– Att lära sig alla maskiner. Och det
tog ett tag att förstå hur man ska få det
att se riktigt, riktigt snyggt ut.
Vad gör du i höst?
– Jag har sökt in på högskola, Chalmers,
och är reserv. Kommer jag inte in jobbar
jag gärna kvar här om det går.
THOMAS DRAKENFORS



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 fredag den 3 oktober. Tre vinnare får tre trisslotter var.
Fråga 1. Anna-Lisa har bott länge på
Lärkgatan. Men var kommer hon ifrån?
1. Bitterna.
X. Borås.
2. Borlänge.

Fråga 4. Avgiften för att parkera fel i
Mark har höjts, vad kostar det nu?
1. 600 kronor.
X. 750.
2. Två timmars samhällstjänst.

Fråga 2. En professionell fotograf har
haft kurs för MBAB:s hyresgäster, vem?
1. Lars Tunbjörk.
X. Bingo Rimér.
2. Gert Olsson.

Fråga 5. Vilket nytt verktyg ska MBAB:s
fastighetsskötare få för att rapportera
in ärenden?
1. Personsökare.
X. Walkie-talkie.
2. Smartphone.

Fråga 3. Lägenheterna i nybygget på
Grovaliden får en speciell typ av spis?
1. Gasspis.
X. Vedspis.
2. Induktionshäll.

Posta till Marks Bostads AB, Box 124, 511 21
Kinna. Märk kuvertet med ”Tävlingen”. Du kan
också gå in på www.marksbostadsab.se/
tavling.html OBS! Svar senast 3 oktober.

Fråga 1

1

X

2

Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5

Namn:.......................................................................
Adress:......................................................................
Postadress:...............................................................
Telefon:.....................................................................

De svarade rätt i förra numret Följande vann tre trisslotter var i förra tävlingen: Svea Johansson, Skene,
Anna-Karin Persson, Berghem och Marko Savic, Kinna. Stort grattis säger vi på Bo i Mark!
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