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Fiber på gång
Marks Bostads AB har börjat bygga
upp ett optiskt fibernät för bättre
och snabbare internet, tv och telefoni. Arbetet är igång på Snickaren
och delar av Örby. Även Stommen,
Assberg och Hedbo är på gång.
Än så länge handlar det bara om
att koppla samman husen, men
nästa år gör företaget en upphandling för att dra in fibernätet
till varje lägenhet. Innan det är
klart blir det ingen påverkan på det
utbud av tv, internet och telefoni
som redan finns. Inom cirka två år
kommer olika nya tjänster som är
anpassade för det nya nätet. Mer
info: www.marksbostadsab.se
Sprider kraft. Nu har verksamheten Kraftvärk kommit igång med öppenvård i en av MBAB:s lokaler i
centrala Kinna. På bilden behandlarna Anna Hedlund, Dan Sanqvist, Peter Eriksson, Marika Jörneberg
och Marcus Molinder. 
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Ger stöd och kraft
åt missbrukare
Nu har Kraftvärk öppnat i en tidi
gare kontorslokal i centrala Kinna.
Fast här handlar det inte om fjärr
värme eller direktverkande el,
utan mer om mänsklig värme och
omsorg.
– Vi håller på med öppenvårdsbehandling
för personer med missbruk och beroendeproblem, säger Dan Sanqvist på Kraftvärk.
Han och de andra på Kraftvärk – sex
behandlare och en anhörigstödjare – är alla
anställda av socialtjänsten i Marks kommun.
Men i sina vanliga jobb såg de en nisch
med tjänster som socialtjänsten köpte in
från olika företag.

– Tjänster som vi tyckte att vi kunde göra
minst lika bra själva, säger Marika Jörneberg
som jobbar i verksamheten.
Efter några år av planerande drog de i
gång Kraftvärk i början av oktober. När Bo
i Mark kommer på besök efter en månads
verksamhet har de redan tio klienter som
kommer dit för att få stöd.
– Klienterna är från alla samhällsklasser
och i alla åldrar, och har ansökt via socialtjänsten, säger Dan Sanqvist.
De är redan drogfria, men i en fas där de
har nytta av den här typen av öppenvård.
Kraftvärk är en långsiktig satsning från
Marks kommun.
– Det är inget tidsbegränsat projekt, vi
driver det ”tills vidare”, säger behandlaren
Marcus Molinder.
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Felanmälan dygnet runt
För alla som har dator är Marks
Bostads AB:s hemsida det mest
effektiva sättet att göra en felanmälan när något krånglar i lägenheten.
– Där kan du anmäla dygnet
runt, sedan får vi fastighetsskötare
ett mejl, säger Victoria Plogander
som jobbar i områden som
Öxabäck, Örby och Torestorp.
Är det inte bättre att ringa?
– Nej, för då måste vi ofta avbryta
mitt i ett arbete, då försvinner lite
arbetstid.

Autogiro – sök
direkt hos MBAB
Autogiro är ett praktiskt sätt att
betala hyran. Då dras pengarna
automatiskt varje månad. Ansökan
gör du direkt till Marks Bostads AB.
Ring Eva eller Carina och be om en
blankett för medgivande av autogiro. När du fyllt i blanketten ska den
skickas tillbaka till MBAB, som i sin
tur skickar blanketten till bankgirot
där den registreras. Förändringar
i hyran? Det får du veta i god tid
före nästa inbetalning. Inte mycket
att tänka på, mer än att det måste
finnas pengar på kontot den sista
vardagen varje månad när MBAB
drar hyrespengarna.

UNDERHÅLL PÅ GÅNG
Örby: 60–70-talsrenovering på
Cirkelvägen 10–14 är klar inom kort.
Torkrum och mangelrum renoveras i
tvättstugan på Cirkelvägen 12 under
vecka 49 och 50. Vindar isoleras på
Cirkelvägen 14 och Alms väg inom
kort. Toppning och breddning av
asfaltgångar slutförs för närvarande
på Fältvägen/Ängsvägen. Tak läggs
om inom kort på Fältvägen 10, 12,
14. Fasadtvätt kommer utföras på
Ängsvägen 16–24
Torestorp: Två hissar byts på Kullabyn
under året.
Fritsla: Tvättstuga renoveras på
Solgård. Även takens ränndalar renoveras på Solgård. Inom kort påbörjas
ombyggnad av tandläkarmottagning
på Kommunalhusvägen 3 som byggs
om till två lägenheter. Tegelfasaden
på Kommunalhusvägen har renoverats
i höst. Ny fristående miljötvättstuga
skall byggas på Aratorpsvägen, upphandling pågår.
Kinna: 60–70-talsrenovering på
Muraregatan 2–6 har påbörjats, nio
lägenheter renoveras i år och övriga
nästa år. Lekplatsen på Vrågärdet är
precis uppfräschad. Om vädret til�låter renoveras en gavelfasad på
Vrågärdesgränd 11 under hösten. På
Rönnäng byggs båda hissarna om så
att de uppfyller nu gällande lagkrav
för dörrar. På Olof Makusgården
renoveras golv på allmänna ytor.
Målning och byte av balkongräcken på
Villagatan har avslutats för året, nu
kvarstår målning av förråd. På Åker-/
Bäckstigen pågår installation av tvättpelare i lägenheter därefter stängs
den gemensamma tvättstugan.
Hyssna: Ny FTX-ventilation har monterats och vinden på Lockövägen 11
tilläggisoleras inom kort. Fasadtvätt
utförs på Lockövägen 20–30.
Sätila Kyrkstallsvägen: Nu har tre hus
målats. Gungställning och gungdjur
sätts upp inom kort. Belysningen utvändigt och i trapphusen byts inom kort.
Skene: Trapphus- och loftgångsrenovering pågår på Assberg. Nu är
hela Assberg ommålat, blev färdigt i
början av oktober. Fasadrenovering
pågår på Järnvägsgatan 2 vid Paloma.
Garageportar byts på Postgatan 4.
Trapphus målas på Hedbovägen 2 och 4.
Horred: På Tonavägen pågår toppning av p-platser framför husen.
Resterande arbeten efter dräneringsarbetet på Gubbelycke-/
Gärdesgårdsvägen utförs till våren.
Berghem: Stor yttre renovering av
Solsätervägen pågår. Fasad, tak, dörrar skall bytas.

Fastighetsskötare
på nya ställen
För att sköta om de två nya äldre
boendena i beståndet har MBAB
organiserat om bland fastighets
skötarna i distrikt öst.
Så här ser det ut nu.
I gruppen med namnet 3600 jobbar fastighetsskötarna Glenn Salomonsson, Pernilla
Kling, Leif Wallin, Per Haggren och Tobias Larsson.
Gruppen har hand om följande områden:
Muraren, Snickaren, Lövås, Malmsätersgatan, Fritslavägen 10 samt de båda nya äldreboendena Rönnäng och Malmsäter. Även de
två husen som ska byggas på Malmsätersgatan kommer att ingå i arbetsuppgifterna.
I gruppen med namnet 3500 jobbar fastighetsskötarna Torbjörn Magné, Jarmo
Leppämäki, Peder Lennartsson, Benny
Spång och Jan-Erik Jansson.
Gruppen har hand om följande områden: Vrågärdet, Stommen, Vipgränd, Folkparksgatan, Villagatan, Nynäsgatan–Vinkelgatan, Rydal, Lärkgatan 9–Kyrkogatan
22, Kinna centrum, Olof Markusgården,
Kyrkogatan 11 och 13, Åkerstigen–Bäckstigen och MBAB:s huvudkontor. Även nybygget på Grovaliden kommer när det är klart
till sommaren att ingå i arbetsuppgifterna.

Tobias är ny i kvarteren
I samband med omorganisationen i
distrikt Öst har en ny fastighetsskötare
anställts: Tobias Larsson.
– Vad jag har gjort tidigare?
Flera olika saker men jag är
snickare i botten. Sen har
jag byggt apparatskåp, tillverkat ventilationsdetaljer,
jobbat på reningsverk och
på bensinmack …
… och på MBAB?
– Just, det. Jag har sommarjobbat som fastighetsskötare flera säsonger.
Vad gillar du med jobbet?
– Du lär dig något nytt, varje dag.

Promenader skapar trygghet

Bra samarbete. – Här ute har fastighetsskötarna gjort i ordning, vi har fick direkt en bra dialog med MBAB, säger Maritha Hallgren, enhetschef på äldreboendet Rönnäng. 
Foto: Thomas Drakenfors

Nya resurser för Rönnäng
Från den 1 oktober äger Marks Bostads AB äldreboendena Rönnäng och Malmsäter.
– Vi har fått igång ett väldigt bra samarbete. Vi är
mycket nöjda, säger Maritha Hallgren, enhetschef
på Rönnäng.
Framför allt gillar hon hur MBAB tar hand om
fastigheterna till vardags.

Tvätta med stängd dörr
Systemet för att boka tid i tvättstugorna –
de flesta är nöjda. Men glöm inte att stänga
dörren in till tvättmaskinerna ordentligt när
du går ut. Annars kan det bli problem med
inloggningarna i systemet och svårt att få
igång maskinerna för nästa som kommer.

– De har goda resurser, vi får väldigt bra service, säger Maritha Hallgren.
Utemiljöerna har börjat få en uppryckning.
Dessutom ska det bli ordning i källarlokalerna.
– Fastighetsskötarna kommer hit och röjer ut en
massa gamla saker.
Nu väntar även en översyn av hur mycket

Snickra på tisdagar

Nu våras det för all hemmasnickrare som bor
hos MBAB.
Snickarboden ligger på Sigårdsgatan på
Assberg, i samma lokaler som en fristående
tvättstuga, och den har gott om utrustning.
Efter nyår går det att börja boka tid på

energisom går åt för att driva fastigheterna.
– Dörrar, ventilation, fönster … de har låtit
göra en genomgång av hela huset.
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tisdagskvällar. Eventuellt kan det bli någon
kväll till. Det ska alltid vara två i lokalen,
därför ställer Hyresgästföreningen upp med
handledare som är med. Sugen på att snickra?
Kontakta Kent Bragner (073-330 75 78) på
Hyresgästföreningen.

VI FEM: Toppmodernt eller gammaldags charm – hur vill du helst bo?
Camilla Andersson,
undersköterska,
Kinnasten.
– Hellre lite äldre stil.

Göran
Johnsson, pensionär, Kinna.
– Vårt hus är från
1947, det duger
gott åt mig.

Anna Björnkvist,
förskollärare, Örby.
– Gärna en blandning
av nytt och gammalt.

Filip Nilsson,
projektledare,
Hillared.
– Åt det moderna,
gärna.

Sara Paulsson, arbetssökande, Snickaren.
– Jag hade velat ha
toppmodernt.

Under hösten har flera trygghetsvandringar genomförts i MBAB:s kvarter, i
områdena Fritsla, Hyssna, Horred och
Kinna.
På ett par av dem gick MBAB:s
personalchef Lena Helander med.
– Vi var en grupp som gick tillsammans. Fastighetsskötare, representanter från Hyresgästföreningen, boende
med flera, säger hon.
Vad är tanken?
– Att hitta saker som vi kan förändra för att skapa trygghet.
Kan du ge något exempel?
– Kanske kan vi förbättra belysningen på något ställe eller göra om
en plantering för att skapa bättre sikt,
med mera.
Vem får gå med?
– Alla som vill. Och jag tycker att
man ska ta chansen, det är ett effektivt sätt att vara med och påverka sitt
område.
Fotnot: Trygghetsvandringarna sker
på initiativ av Hyresgästföreningen.
Intresserad av att delta? Kontakta
Marks Bostads AB.

Lägenhet på gång
– så funkar det
När en lägenhet blir uppsagd uppstår
en del förväntan bland dem som står
i bostadskö. Men vem är det som får
komma på visning? Så här fungerar det.
Låt oss säga att det rör sig om en
tvårummare. Alla som har registrerat
sig i MBAB:s kö för tvårummare i det
aktuella området får då ett meddelande och en del av dem gör en intresseanmälan. Bland dem får fem komma
på visning, de fem som har stått i kö
längst och har högst köpoäng. Även
bland dem blir det en rangordning.
Den som har högst poäng har företräde till kontraktet framför den som har
näst högst och så vidare. Om alla fem
tackar nej går erbjudandet till nästa
grupp av fem i kön.
En del av dem som inte ingår bland
de fem vill också gärna komma på visning. Ibland tar människor själva kontakt med dem som ska flytta ut. Men
det avråder MBAB ifrån, eftersom det
blir ett besvär med besök för dem som
håller på att byta bostad.

Laddat för att hyra ut

DAVID ELIASSON
Yrke: Fastighetsskötare.
Ålder: 31 år.
Bor: Villa i Fritsla.
Familj: Sambo.

Nybygget på Grovaliden har kommit en bra
bit på väg. Det börjar likna hus på sluttningen nedanför Mor Kerstins torg och på
Marks Bostads AB har arbetet med hyra ut
de 32 lägenheterna tagit fart.
– Vi har tagit fram en åttasidig broschyr
med information och skisser som visar planlösningarna för de olika lägenheterna, säger
VD Magnus Hjelmgren.
Dessutom lägger MBAB ut bilder på sin
webbplats som visar hur bygget av de två
sexvåningshusen fortskrider.
– Det övre huset, Grovaliden 5, lades ut
på nätet den 1 december, och det nedre,
Grovaliden 3, läggs ut den 7 januari säger
Magnus Hjelmgren.
Då går det att göra en intresseanmälan.
Inflyttning är från den 16 juni.
Vad blir det för standard på lägenheterna?
– De blir toppmoderna, fina lägenheter
med kakel och klinker. Fullt utrustade med
tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin
och en del annat.
Har miljötänket varit med när ni ritat
husen?
– Ja, det blir lågenergihus. Även i byggprocessen jobbar vi effektivt, med förproducerade moduler.

Hallå där…

Tre bor gratis en månad
Många var med och tyckte till om Marks Bostads
AB i den senaste kundenkäten. Av dem vann
tre en gratis månadshyra: Gustav Johansson
på Lövåsgatan, Nils Jönsson på Lärkgatan och
Cecilia Svensson på Apoteksgatan.

… David Eliasson, fastighetsskötare i
Fritsla och deltidsbrandman. Du fick
rycka ut till Västmanland i somras?
– Ja, det var när skogsbränderna där uppe
blev så pass stor att de lokala styrkorna inte
räckte till. Då kallade de in folk från hela
landet. Vi var tre från Fritsla som åkte upp.
Hur var det?
– För det första var det otroligt stora områden, vi såg bara en liten del men det var
ändå milsvida ytor.
Var det stora risker?

– Nej, vi kom in i ett senare skede när det
mest var eftersläckning. Fast det är klart,
vi gick i skogen bland träd som inte hade
några rötter kvar, det fanns risk att de
välte. Men vi tänker alltid på säkerheten.
Lärorikt?
Ja, jag lärde mig otroligt mycket om hur
man hanterar skogsbränder.
Hur länge var du där?
– I fem dagar.
Sen kom du hem, lite svedd?
– Nej, men trött.



TÄVLINGEN:
Har du läst Bo i Mark noggrant? Då kan du vinna trisslotter. Svara på fem frågor och skicka in talongen så att den är oss tillhanda senast fredag den 9 januari. Tre vinnare får tre trisslotter var.
Fråga 1. Fastighetsskötaren David
Eliasson hade en annorlunda
semesterupplevelse, vilken?
1. Segla i Svarta havet.
X. Släcka bränder i Västmanland.
2. Renovera antikvariska böcker.

Fråga 4. Distrikt Öst har fått en ny fasighetsskötare, vad heter han?
1. Lars Tobisson.
X. Tobias Larsson.
2. Toby Young.

Fråga 2. Kraftvärk har öppnat i Kinna,
vad är det?
1. En anläggning för solvärme.
X. En migränklinik.
2. Öppenvård för missbrukare.
Fråga 3. En speciell verksamhet har startat vid en tvättstuga på Sigårdsgatan?
1. En snickarbod.
X. Replokaler för rockband.
2. Frimärksklubb.

Fråga 5. Att inte stänga tvättmaskinsrummet kan skapa problem, det kan bli …?
1. … svårt att starta maskinerna.
X. … statisk elektricitet.
2. … skrynklig tvätt.

Fråga 1

1

X

2

Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5

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

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. Svar senast fredag 9 januari.

Telefon:.....................................................................

De svarade rätt Följande vann tre trisslotter var i förra tävlingen: Maj-Britt Magnusson, Skene, Ann-Kristin Håkansson, Kinna
och Mikael Jändel, Horred. Bo i Mark säger grattis och lycka till med skrapet!
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