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PÅ JOBBET EN BRA VINTER FÖR FASTIGHETSSKÖTARNA I SKENE

4

Bo i Mark
www.marksbostadsab.se

Foto: Thomas Drakenfors

En tidning för dig som är hyresgäst hos Marks Bostads AB

Rätt person.
MBAB:s fastighetsskötare har id-kort
enligt standarden
ID06. – Vi har det
alltid med oss, säger
Tobias Truedsson
som arbetar i Kinna.

Alltid redo med
sitt ID-kort
Att vara fastighetsskötare är inte
vilket jobb som helst. Den som ska
få komma in och jobba i andras
hem måste gå att lita på, utan
minsta tvekan. Därför använder
sig MBAB av legitimationer enligt
standarden ID06.
Fastighetsskötaren Tobias Truedsson som
jobbat på MBAB sedan oktober har alltid
sitt kort till hands.
Bra att ha, särskilt i början innan han är
igenkänd av hyresgästerna. Men bland dem
som jobbat länge i företaget är det få som
blir ombedda att visa sitt id-kort.
– Vi rör oss ju i kvarteren hela tiden och

folk lär snabbt känna oss, säger Tobias.
Den som har en ID06-legitimation är
införd i ett register hos den som är ansvarig för att arbetet utfört. Därför går det alltid att ringa till MBAB och få bekräftat om
det är rätt person som knackat på.
– Alltihop handlar om säkerhet, säger
Lena Helander, personal- och kundservicechef på MBAB.
– Är en hyresgäst de minsta osäker på
om personen kommer från oss ska de höra
av sig och kontrollera innan de släpper in
någon, säger hon.
Har ni varit med om bedragare?
– Nej, men det har förekommit på andra
håll i landet.
THOMAS DRAKENFORS
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Byggrekord
Förra året nådde MBAB
något av en toppnotering när
det gäller nya bostäder.
– Sammanlagt blev det 53 lägenheter, det var 25 år sedan vi byggde
så mycket under ett och samma år,
säger VD Magnus Hjelmgren.
Företaget har som mål att under
de närmaste åren bygga i snitt 30
lägenheter om året och även 2016
byggs det en hel del nytt. Hittills är
det klart att det blir 16 nya lägenheter i Fritsla, tre i Torestorp och
två i Skene.

Tyck till om MBAB
Det var två år sedan sist och under
2016 är det dags för hyresgästenkät igen. För MBAB är det ett viktigt redskap för att hålla hög nivå.
– Vi vill veta vad vi redan gör
bra, men framför allt vad vi kan
göra för att bli ännu bättre, säger
Carina Roos, informations- och
verksamhetsassistent på MBAB.
Enkäten skickas ut som ett pappersformulär till alla hyresgäster,
men det går även bra att svara via
webben.
Hur har det gått tidigare år?
– Vi brukar få ganska höga värden.
Låter som om ni skulle kunna
vara rätt nöjda?
– Nej, det fungerar inte så. Vi har
höga mål och vill hela tiden bli
bättre.

Värme efter väder
MBAB har under några år testat
systemet Egain som håller koll på
väderleksrapporterna och anpassar värmen i lägenheten efter hur
mycket det kommer att blåsa, hur
kallt det ska bli ute med mera.
Systemet har provats på området
Snickaren i Kinna med bra resultat
och nu har företaget beslutat att
utvidga det till andra delar av
beståndet.

Hyreshus
blev en
hit

Hur bestämmer ni var det är
dags att göra underhåll?
– Vi har en plan för yttre underhåll
och i den gäller det att prioritera rätt
eftersom vi har många hus utspridda
över hela kommunen. Underhållet
måste pågå i jämn takt annars börjar
husen bli dåliga.
Kan hyresgästerna hålla koll på
vad som är på gång?
– Vi försöker vara tidigt ute och
informera. När det gäller ROTrenoveringar* informerar vi fyra år i
förväg. Sedan kommer riktad information till berörda hyresgäster när
vi börjar närma oss start. Dessutom
berättar vi här i Bo i Mark om vad
som är på gång.
Det är mycket arbeten på
Snickaren, hur går det där?
– Bra, det mesta går enligt planen
och vi ska vara färdiga med etapp 1
till sommaren. Ett hus är i stort sett
klart och jag tycker att det ser kanon
ut. Etapp 2 startar tidigt på hösten
och då ingår iordningställande av
utemiljön på en innergård, en rejäl
förbättring för området.

Lotta och Magnus Redig
Ålder: 43 och 48 år.
Yrke: Drama- och fritidspedagoger.
Bor: Malmsätersgatan 6,
Kinna.
Familj: Tre barn.
Lyssnar på: Rage Against the
Machine och Danko Jones.
Kör: Mitsubishi Space Wagon
2004 och Saab Turbo 1999.

* ROT är en förkortning för Reparation och
underhåll samt om- och tillbyggnad.

UNDERHÅLL PÅ GÅNG
KINNA: Folkparksgatan 4, 8, 12,
14 – byte av trappor. Lärkgatan 4 –
montage av nya balkonger.
FRITSLA: Förläggarevägen – målning på resterande hus, ett jobb som
påbörjades 2015.
RYDAL: Dammvägen – takbyte.
ÖRBY: Fältvägen 1,3,5,7 – fönsterbyten.
TORESTORP: Kullabyn – ommålning.
SKENE: Assberg – utbyggnad lekplats. Sandvallsäng – Lagmansgatan,
Ribbingsgatan, Rådmansgatan –
målning av loftgångar och balkonger.
Gästgivaregatan 29–31 – ommålning.
BERGHEM: Älvängsvägen – tvätt
och målning av tak.

Mer och mer energisnålt
2007 anslöt sig MBAB till Skåneinitiativet
där idén är att dra ner energiförbrukningen med 20 procent fram till 2016. Nu har
företaget bara fyra procent kvar till målet.
– Målet var tufft eftersom vi redan gjort
en hel del saker när det startade. Men vi
ville spänna bågen, säger Roger Härngren
energiansvarig på MBAB.

Passa på att
välja redan nu
2016 har inte gått så långt än, men för alla som
ska ha Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)
utfört under året kan det vara bra att ta sig ner
till MBAB:s huvudkontor redan nu. För där finns
prover på tapeter, golvmattor och annat.
– Så att du kan titta och känna och göra
dina val, säger biträdande distriktschefen Stefan
Gabrielsson.

Bättre nät för tv
och internet
Utbyggnaden av fibernät till MBAB:s fastigheter
pågår för fullt.
– Vi räknar med att det är klart i början av
nästa år, säger distriktschefen Jörgen Eriksson.
Assberg är klart, liksom Snickaren, Hedbo och
delar av Örby.
– Delar av Kinna centrum blir klart i mars och
Horred påbörjas i april, säger Jörgen Eriksson.
För dem som redan har nätet framdraget ska
det gå att beställa tjänster före sommaren.

Livet i huset i Stämmemad var visserligen bra. Trevliga grannar, vacker omgivning, men lite långt för
ungarna att åka och dåliga bussförbindelser. Och
så allt det där med att bygga och renovera.
– Jag gillar det, men man har ju andra intressen
också, säger Magnus.
Oväntade utgifter var en annan sak som störde
med det egna huset. Till exempel att vara tvungen att investera 180 000 i en ny avloppsanläggning
som skulle installeras.
– Att ha koll på ekonomin är viktigt för oss, det
ska vara ordentligt, säger Lotta.
Nu har de full överblick. Sedan de flyttade in i
MBAB:s nya radhus på Malmsätersgatan i december är hyran densamma månad efter månad.
– Och går något sönder är det bara att ringa ett
samtal, säger Magnus.
Deras nya femrummare med uteplats och rejält
förråd är precis vad de önskade. Men att den skulle
gå lätt att få tag på var en överraskning.
– Så jag satte upp mig på kö för många år sedan,
innan vi skaffade huset, säger Lotta.
Så när hon anmälde intresse visade det sig att hon
var bland de första i kön.
Hur känns det nu efter ett par månader?
– Vi njuter fortfarande jättemycket.
THOMAS DRAKENFORS

Vid årsskiftet införde Marks
kommun tvåkärlssystem för
soporna. Övergången har
inneburit en del problem.
– Den nye entreprenören har haft
en del inkörsproblem, med missade tömningar och överfulla soprum.
Men nu börjar det rätta till sig, säger
distriktschefen Irene Johnsson.
I fortsättningen ska brännbara
sopor läggas i gröna sopkärl, matrester i bruna kärl. Till det brännbara går det att använda vilken soppåse eller plastkasse som helst.
– För matavfallet får hyresgästerna påsar av nedbrytbart material,
”biopåsar”. De delas ut av fastighetsskötarna.
Till påsen finns en speciell korg
som alla ska ha fått till sin bostad.
Den är designad så att soporna inte
blir allt för instängda. Den har även
en veckad botten som samlar upp
vätska om påsen börjar läcka.

– Vi gör också om soprummen,
med fler inkastluckor så att det ska
gå lätt att slänga sina sopor. Luckorna märks med ”Brännbart avfall”
respektive ”Matavfall”.
THOMAS DRAKENFORS

Kösystemet
kräver e-post

Kan jag inte vänta tills hantverkarna hör av sig?
– Visst, men det blir stressigare. Då kanske du
bara har en vecka eller några dagar på dig att fundera innan de kommer
En nyhet för den som ska byta spis är att det
nu har blivit billigare att välja keramikhäll istället
för standardspis med gjutjärnsplattor.
– Priserna har sjunkit på dem och i dag kostar
det 650 kronor extra i engångskostnad, plus eventuellt restvärde på den gamla spisen.
Väl investerade pengar, enligt Stefan Gabrielsson.
– Ja, gillar du exempelvis att baka eller att laga
mer avancerad mat blir det en mycket bättre spis.

– Det har hittills
varit lite för tunt
utbud så vi har
väntat med att köra
igång tjänsterna för att få bra utbud och prisbild
från start. Nu har vi blivit lovade att en aktör av
rang är på gång.
Kan tvilken leverantör som helst ansluta sig?
– Nej, att nätet är öppet innebär inte att de kommer automatiskt. Är de intresserade, vilket inte är
självklart, måste de sluta avtal med nätägaren.
Varför behövs fiber över huvud taget?
– Främst för att tv via internet kräver mer och mer
kapacitet. Med det nya nätet har vi i princip inga
begränsningar alls.

Inkörsproblem med
sopsorteringen
Foto: Thomas Drakenfors

Pär Brundin, byggledare
på MBAB.

Foto: Thomas Drakenfors

Hallå där,

För Lotta och Magnus Redig kom
MBAB:s nybygge på Malmsätersgatan i
exakt i rätt tid.
– Vi hade tröttnat på vår villa, säger de.

Hett. Det har
blivit billigare än
tidigare att välja
keramikhäll.

VI FEM

Toppmodernt eller
gammaldags mys,
vad föredrar du?
Anna-Malin
Rödebaek, säljare,
Björketorp.
– En kombination.
Jag gillar bekvämligheten med det
moderna och känslan
av det gamla.

Marks Bostads AB har uppdaterat sitt kösystem, vilket bland
annat innebär att brevutskick med ”vanlig post” från systemet
upphör i april. Nu krävs det att alla med en registrerad kundansökan har en e-postadress inlagd i systemet. Den som inte har dator
eller en e-postadress kan istället låta en anhörig stå som mottagare. Ett
av skälen till förändringen är att minska företagets miljöpåverkan. Det
går även bra att ringa till Marks Bostads AB om du har frågor eller vill
ha hjälp med registreringen.

Oscar Jansson,
studerande, Kinna.
– Ganska modernt,
det är vad jag gillar.

Junis Lagerström,
studerande, Kinna.
– Toppmodernt.

Madelena Larsson,
studerande,
Fritsla.
– Jag gillar second
hand och återbruk.
Jag är förresten
precis på väg till en
inredningsbutik.

Conor Devine,
bartender, Kinna.
– Jag gillar att titta på
gamla grejer, men jag
föredrar att inte äga
dem.
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Reparationer och underhåll
Område 4300 och 4400
Anställda: Rune Asteberg, BengtOlof Alfsson, Karl-Erik Eriksson, Bo
Sundling och Bengt Thorén (saknas
på bilden).
Områden: Skene centrum,Sandvalls-
äng och ålderdomshemmet Lindäng.
Här håller de på: Frölunda
Indians, Elfsborg och IFK Göteborg.
Radiokanalen som gäller i
fikarummet: Radio Sjuhärad.
Mest långvarig på området:
Karl-Erik som jobbat här i 36 år. Tvåa
är Bengt Olof, 29 år. Bengt Thorén
har jobbat här i 27 år, Bosse i åtta år
och Rune fem.
De bor själva i området: Alla bor
i Skene, utom Rune som bor i Fritsla.

I varje nummer av Bo i Mark
besöker vi något av fastighetsskötarområdena. Den
här gången var det centrala
Skenes tur.

Vår bostad är viktig för oss.
Där vill vi ha fina badrum, bra
vitvaror och gärna en sjyst
utsikt. Men hur bra allt sådant
än är – utan skickliga fastighetsskötare blir det svårt att
få hyresgästerna att trivas
riktigt bra.

Vinterarbete. För det sammanslagna området
4300 och 4400 har det varit en bra vinter, i alla
fall om man ser till snöskottningen.
– Rätt ”mockligt”, säger Bengt-Olof Alfsson
med snart 30 år bakom sig på området.
– Det kom 30 centimeter en dag, men det
var ju borta på mindre än en vecka.
Men det finns annat att hugga tag i. I dag
ska gänget över till ålderdomshemmet Lindäng
på andra sidan gatan och lyfta ut alla möbler från matsalen som ska byggas om. Själva
ombyggnaden tar en entreprenör hand om.
Annars är det mesta av de stora renove-

ringarna till en modern standard för 2000-talet
avklarade här.
– Sandvallsäng och Kullagårdsgatan 7 är
kvar, i övrigt är vi mer eller mindre klara, säger
Bengt-Olof.
Vad jobbar ni mest med?
– Reparationer och underhåll, sopor och
städning.
Vad är bäst med jobbet?
– Du får vara ute. Innan jag började här var
jag på en textilfabrik, då såg man ju knappt
dagsljuset. Det här är mycket bättre.
THOMAS DRAKENFORS

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 1 april. Tre vinnare får tre trisslotter var.
Fråga 1. Familjen Redig har fått ett nytt
hem, men var bodde de förut?
1. Stämmemad.
X. Ann Arbor.
2. Arboga.

Fråga 4. Förra året byggde MBAB mycket
lägenheter, ur många?
1. 53.
X. 35.
2. Två stycken 3,5:or.

Fråga 2. Vad betyder förkortningen HLU?
1. Halvt lägenhets utbud.
X. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.
2. Hallgolvet lutar underligt.

Fråga 5. MBAB har testat ett nytt system
för inomhusvärme, vad heter det?
1. Gainomax.
X. Regain.
2. Egain.

Fråga 3. Vad jobbade fastighetsskötaren
Bengt-Olof Alfsson med tidigare?
1. I textilfabrik.
X. På apotek.
2. Jakt- och fiskeutrustning.

Posta till Marks Bostads AB, Box 124, 511 21
Kinna. Märk kuvertet med ”Tävlingen”.
Du kan också gå in på
www.marksbostadsab.se/tavling.
Svara senast måndag den 1 april.

Fråga 1

1

X

2

Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5

Namn:
Adress:
Postadress:
Telefon:

De svarade rätt. Vi vann lotterna i förra numret: Milka Novakovic, Kinna, Ann-Kristin Lundin, Björketorp och Riitta
Leinonen, Kinna. Bo i Mark säger grattis och lycka till med skrapet!
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