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En sommar i rabatterna

NYA VAL I nästa års HLU (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) finns nya köksluckor, bänkskivor, kökshandtag
samt källsorteringsinsats under diskbänken med som tillval. På bilden biträdande distriktscheferna Stefan
Gabrielsson och Adam Czolowski.

Personlig prägel i köket
När det är dags att välja hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll (HLU) nästa år
finns det nya möjligheter att få sitt kök
mer personligt.
Den som ska få sina köksluckor omlackade
kan istället välja att få helt nya luckor
– mot en viss hyreshöjning.
– Vi har tre olika köksluckor och
handtag att välja mellan, säger biträdande
distriktschef Adam Czolowski.
Designen på köksluckorna kallas
Stockholm grå ask, Skellefteå vit och Kalix
råsågad ek.
Det går även att välja ny bänkskiva i

Så stort blir hyrespåslaget
(i kronor) för tillvalet med
nya bänkskivor, köksluckor,
handtag och källsorteringsinsats.

klassiska mönstret Virrvarr eller en variant som kallas svart marmor.
En annan ny möjlighet är att köpa till
en källsorteringsinsats att ställa under
diskbänken för att sortera sopor.
Hur mycket högre blir hyran?
– Har du ett mellanstort kök handlar det
om 125 kronor i månaden för nya bänkskivor, köksluckor och handtag samt källsorteringsinsats under diskbänken.
– I ett stort kök blir det 170 kronor i månaden och för ett litet kostar det 90 kronor
i månaden.
thomas drakenfors
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Att få vara ute i solen under den varmaste
årstiden, och dessutom få betalt. Låter
bra, tyckte Olivia Olsson som satsade på
säsongsarbete på Marks Bostad sommaren
2016.
– Det har varit jätteskönt och kul, säger hon
om att jobba med utomhusarbete.
– Jag gillar när det är ”hands on”.
Annars är Olivia Olsson mer inne på
skapande verksamhet. Hon har gått på
konstskola i Göteborg och siktar nu på en
hantverksskola i Dalsland.
– Fast inte förrän nästa år.
Vad ska du göra i höst då?
– Då jobbar jag på Mat i Mark, bland annat
i kassan.
Hur ser dina framtidsplaner ut?
– Jag tänker mig nog att ha eget företag
och jobba med konstnärlig verksamhet på
halvtid, och något annat resten av tiden.
Fastighetsskötare till exempel?
– Ja, kanske det. Gärna något utomhusjobb
i den stilen.

OLIVIA OLSSON
Fakta: Olivia Olsson
Ålder: 23 år
Bor: Örby
Familj: Pojkvän
Intressen: Konst, ridning och träning

Bo utan bolmare
För den som inte gillar rökning har
MBAB sedan några år helt rökfria
hus. Där står det inskrivet i kontraktet att det är rökfritt som gäller, vilket
även gäller på balkonger och i anslutning till entréerna.
Boendeformen har bland annat blivit
populär bland allergiker, vilket gör det extra
viktigt att alla hyresgäster och eventuella
gäster respekterar rökförbudet.
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NÖJDA Sven-Erik Ringholm som fått sin lägenhet
på Snickaregatan renoverad är glad, nu väntar
han bara på att uteplatsen ska bli klar.
Även MBAB:s byggledare Pär Brundin är nöjd.
– Det känns direkt när man kommer in att klimatet
i lägenheten är mycket bra, säger han.

”Det blev mycket tystare
och ett skönare klimat”
Ett par månader med rejäla renoveringar, det var inget som fick Sven-Erik
Ringholm på Snickaregatan att tappa
sugen.
– Nä, det var inte så farligt som jag
hade trott. Och det blev ju bra efteråt,
säger han.
Det är inget som en besökare missar.
Att huset är renoverat märks redan på
avstånd, det ser mer eller mindre nytt ut.
Allt som syns utanpå är bytt. Den nya
isoleringen är mer än dubbelt så tjock och
dessutom är det nya lägenhetsdörrar, nya
fönster, ny ventilation och renoverade
vatten- och avloppsrör. Och hyresgästen
Sven-Erik Ringholm är nöjd.
– Ja, det blev mycket tystare, och klimatet känns skönare här inne, säger han.
Men det bästa av allt är att han har fått
en balkongdörr som leder rakt ut från
vardagsrummet till en uteplats. Där kom-

mer han att kunna sitta och titta ut över
en helt ny gård, med nya planteringar och
en nybyggd miljötvättstuga.
Allt det här kan Sven-Erik i detalj, eftersom han ingår i den referensgrupp som
MBAB har med boende i området.
Lite besvär blev det ändå. Hantverkare
har kommit och gått i lägenheten och
borrningarna i källaren lät en del.
– Jag fick ju en viss hyresnedsättning,
säger han
Vad är du mest nöjd med?
– Uteplatsen, det kommer att bli skönt.
Även MBAB:s byggledare Pär Brundin är
tillfreds med hur det blev och hur arbetet
har fungerat.
– Det här är företagets största projekt
sedan 70-talet, och innan vi hade kommit
igång ordentlig var det lite inkörningsproblem. Men nu rullar allt på, hantverkarna
gör det här mycket bra, säger han.
thomas drakenfors

Renovering på Snickaren
De elva husen med sammanlagt 315
lägenheter, byggdes i början av 70-talet
under det så kallade miljonprogrammet. Efter problem med bland annat
drag och fukt satsar MBAB nu på en
omfattande renovering av hela området. Alla fasader rivs ner och byggs upp
på nytt.
Även isolering, fönster, balkonger och fasader byts. Alla avloppsstammar renoveras med så kallad relining.
Dessutom satsar MBAB på ny ventilation och värmeväxlare.
I samband med renoveringarna försvinner tvättstugorna i husen och
ersätts med moderna miljötvättstugor på gårdarna. Även utemiljöerna
moderniseras och en ny äventyrslekplats byggs vid Backagårdsbadet.
Renoveringarna startade 2015 och två
hus är nu klara. Arbetet är färdigt 2020.

SVEN-ERIK RINGHOLM Ålder: 74 år. Yrke: Pensionerad lastbilschaufför. Bor: Tvårummare på 64 kvadratmeter på Snickaregatan.
Familj: Singel, tre vuxna barn, åtta barnbarn, två barnbarnsbarn. Intressen: Spela boule och promenera.
PÄR BRUNDIN Ålder: 35 år. Yrke: Byggledare. Bor: Örby. Familj: Sambo och två barn. Intressen: Jakt och motion.
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TRE NYA ANSIKTEN
I höst är det tre nya ansikten att bekanta sig bland dem som
jobbar på MBAB:s områden. Här är en kort presentation.

Ålder: 61 år. Bor: Torestorp. Familj: Barn och barnbarn.
Intressen: Bilar och motorcyklar. Arbetsområde: Horred,
Björketorp, Fotskäl, Hajom och Berghem. Tidigare jobb: ”Jag har
jobbat som byggnadsarbetare i många år. Mest med bygg och
anläggning. Jag är från Göteborg, men nu har jag och min son en
gård ihop i Torestorp.”

Peter Andersson

Ålder: 59 år. Bor: Rydal. Familj: Särbo. Intressen: Skog och natur,
fiske. Arbetsområde: Hedbo. Tidigare jobb: ”Förr drev jag lanthandel, kafé och loppmarknad i Rydal. Sedan började jag här,
först som säsongsarbetare, nu som fastanställd. Jag stortrivs.”

Tony Berg

Ålder: 45 år. Bor: Svaneholm. Familj: Man och barn.
Intressen: Hantverk djur och natur. Arbetsområde: Assberg och
Radhusgatan. Tidigare jobb: ”Bland annat inom vården, men mest
har jag jobbat som finsnickare. Jag har även haft egen firma. Innan
jag började här var jag servicesnickare på ett bostadsbolag.”

Chenita Guldsvärd

SVAR
DIREKT
Nu startar Bo i Mark ”Svar direkt”. Du kan
alltid skicka in frågor om ditt boende till
oss på www.marksbostadsab.se. Bo i Mark
väljer i varje nummer ut en fråga som är av
allmänt intresse och publicerar här.
Om jag säger upp min lägenhet och flyttar
efter en vecka får jag ändå tre månaders
uppsägningstid! Är det då okej att jag
lägger upp bostaden på Blocket och själv
ordnar en ny hyresgäst?
– Det korta svaret är nej. En person som du
själv kontaktar har inte möjlighet att ta över
lägenheten, vare sig personen står i kö hos
oss eller inte.
Går det aldrig att få kortare uppsägningstid än tre månader?
– I enstaka fall händer det att en ny hyresgäst kan flytta in tidigare än tre månader, då
behöver du inte betala hela uppsägnings
tiden. Men som regel har den som flyttar in
en uppsägningstid från sin tidigare lägenhet
att ta hänsyn till och vill inte ha en dubbelhyra.
Ett tips om du tror att du vill flytta så
småningom är att spara motsvarande två
månadshyror för att klara av uppsägningstiden. En sådan buffert är alltid bra att ha i
vilket fall.
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HEIDE AIKIO
Barnskötare, Skene.
”I vardagsrummet,
i soffan. Jag tänder lite
ljus och sätter på lite
musik. TV? Nej, det
blir det inte så mycket
hemma hos oss.”

Hösten är här. Äntligen
är det okej att bara ta det
lugnt inomhus.
Var trivs du bäst hemma?

ANDERS GUSTAFSSON
Textilarbetare, Kinna.
”Balkongen. Där sitter
jag och filosoferar och
tittar på folk.”

TOBIAS BJUREFJÄLL
Arbetssökande,
Assberg.
”Jag trivs bäst i köket.
Det är liksom lägenhetens centrum, mellan alla
sovrum. Vi har ett ganska
stort kök.”
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SKENE ROT-renovering av 22 lägenheter utförs under hösten –
Sommargatan 2–8, Vintergatan
1–7 och Gästgivaregatan 11–15. På
Järnvägsgatan 2 byggs två nya lägenheter. Nya miljöhus byggs i Skene
centrum. Totalrenovering av storköket
på Lindängs äldreboende. Assberg
– återställande efter brandskada i
lägenhet.
KINNA Folkparksgatan – byte av
åtta trappor. Renoveringsprojekt
på Snickaren fortsätter. Två av elva
hus samt en miljötvättstuga är klara.
Arbetet beräknas vara klart 2020.
FRITSLA Nybygget av 16 lägenheter på
Risma går in i slutfasen, inflyttning i
december. Ommålning av lägenheterna
på Förläggarevägen.
TORESTORP Ommålning av Kullabyns
äldreboende, där byggs också tre nya
lägenheter.

BO I MARK

PÅ PLATS Den nya lekplatsen på Assberg har blivit
mycket populär. På bilden fastighetsskötarna
Claudio Covarrubias, Chenita Guldsvärd och
Roger Svensson.

Ut i Mark

Än är det inte dags att
ställa in gräsklipparen
FASTIGHETSSKÖTARE Många tycker att
sommaren är passerad. Men för MBAB:s
personal på Assberg och Radhusgatan är
det även så här års en del jobb kvar med
grönskande gräsmattor.
– Gräs, ja. Det får vi hålla på med ända in
i oktober, säger Roger Svensson.
Annars är det samma saker som på de
övriga områdena som gäller i vardagen.
436 lägenheter har de att ta hand om och
det blir en del krånglande avlopp, eluttag
som behöver bytas med mera. Assbergs

Tävling!
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 30 september.
Tre vinnare får tre
trisslotter var.

läge, som gör att många passerar genom
området, gör också att det blir en del skräp
att plocka upp.
– Ett par gånger i veckan är vi ute och
städar, säger Roger.
Nu väntar även en del renoveringar,
några tak ska bytas ut. Dessutom planerar
MBAB för ett nybygge på 56 lägenheter på
Ängaghagen, ett område alldeles bredvid
Assberg.

Fråga 1. Kvarteret Snickaren
byggdes under en speciell
period, vad kallas den?
1. Byggboomen
X. Bauhaus
2. Miljonprogrammet
Fråga 2. Sven-Erik Ringholm på
snickaren håller igång med en
sport, vilken?
1. Boule
X. Krav Maga
2. Savate
Fråga 3. Nya saker går att
beställa i lägenhetsunderhållet
(HLU), vilka?
1. Surroundljud och mobiltelefon
X. Köksluckor och bänkskivor
2. Inbyggda dammsugarsystem

Bo i Mark har åkt runt i
bostadsområdena och träffat
dem som jobbar där. Den här gången
besökte vi fastighetsskötarområde
4100 och 4200.
Fakta: Fastighetskötarområde: 4100
och 4200.
Anställda: Chenita Guldsvärd, Claudio
Covarrubias, Roger Svensson, Kennie
Rogersson.
Områden: Assberg och Radhusgatan.
Här håller de på: Inget.
Radiokanalen som gäller i fikarummet:
Frukost-tv på SVT 1, det är det enda.
Mest långvarig på området: Kennie,
nästan 30 år, Claudio 14 år, Roger 8 år
och Chenita en månad.

thomas drakenfors

Fråga 4. MBAB utför underhåll
på Folkparksgatan i Kinna, vad?
1. Byte av rulltrappor
X. Byte av hissar
2. Byte av trappor
Fråga 5. Horred och Björketorp
har fått en ny fastighetsskötare,
vad heter han?
1. Peter Perret
X. Anders Pettersson
2. Peter Andersson
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Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5
Posta till Marks Bostads AB,
Box 124, 511 21 Kinna. Märk
kuvertet med ”Tävlingen”. Eller gå
in på: www.marksbostadsab.se/
tavling.html
Svar senast fredag 30 september.

Namn:
Adress:
Postort:
Telefon:

Grattis, ni vann i förra numret! Lisbeth Andersson, Skene. Laila Tuores, Kinna. Gunvor Holmer, Hyssna.
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