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Bostad på gång. Länge har det
bara varit en tom vind, men om
allt går enligt planerna blir det en
modern lägenhet före årets slut.
– När det är ont om bostäder
måste vi vara kreativa, säger
MBAB:s VD Magnus Hjelmgren.
FOTO THOMAS DRAKENFORS

Planerar för nya lägenheter
Många vill bo i Marks kommun och MBAB har
under några år byggt cirka 30 lägenheter per år.
Nu blir takten högre.
NYBYGGNATION – Vi gör allt vi kan för att bygga
nytt. Från och med i år ska vi öka till i genomsnitt 45
lägenheter per år och 2020 ska vi vara uppe i 60, säger
VD Magnus Hjelmgren.
Förutom den nybyggnation som planeras har
MBAB startat projektet ”Lokal till lägenhet”. Det går
ut på att försöka hitta lokaler, vindar och liknande

som står tomma eller används sparsamt – rum i
den befintliga bebyggelsen som går att göra om till
fina lägenheter.
– Det handlar om ytor som går att utnyttja på ett
mycket bättre sätt i dag när efterfrågan på bostäder
är stark, säger Magnus Hjelmgren.
Tillsammans med byggledare och fastighetsskötare har han nu börjat se över var det skulle vara
lämpligt. Om allt går enligt planerna byggs ett tiotal lokaler och vindar om till lägenheter under 2017.
thomas drakenfors
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SÅ MÅNGA NYA LÄGENHETER SKA BYGGAS: 2017

Tak över tvåhjulingen
För den som vill slippa att ha sin
moped stående ute i regn och rusk
finns det nu garageplatser att hyra.
MBAB har byggt mopedgarage på
Snickaregatan 13. En plats där kostar 67 kronor i månaden. Det finns fyra
lediga. Intresserad?
Kontakta MBAB:s
uthyrning.
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Gott om plats i Mark

Nytt från 1 mars

Marks kommun är ganska glesbefolkad.
På varje kvadratkilometer bor det bara
36,5 personer. Varberg är nästan dubbelt
så tätbefolkat, 70,3 personer per kvadratkilometer. I och för sig småpotatis
jämfört med Göteborg, med 1 224 invånare på samma yta. Men den som
tycker att det är ont om människor kanske kan få lite perspektiv om han eller hon
flyttar till Kiruna: 1,2 invånare per
kvadratkilometer.
Källa: SCB

Från och med den 1 mars börjar Marks
Bostads AB ta ut en avgift när någon har
stört sina grannar. Avgiften är på 500 kronor
och debiteras om Securitas, som sköter
MBAB:s störningsjour, har konstaterat en
störning: att någon exempelvis fört oväsen
på ett sätt som stört grannarna. Från och
med samma datum kommer Intrum Justitia
att sköta MBAB:s bevakning av försenade
hyror. Om betalningen inte kommer in i tid
sänder Intrum Justitia ut ett inkassokrav.
Frågor som gäller inkassokravet ska ställas
direkt till Intrum Justitia.
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Dags för hämtning på förskolan för
brevbäraren Petter Grubbström.

Hur verksamt är Grannsamverkan för
att stävja brott i ett bostadsområde?
– Det är effektivt. Enligt en undersökning
från Brå minskar brottsligheten med 25
procent.

HEMMA ÄR...
Borta bra, men hemma
bäst brukar man säga, och
nu startar vi en artikelserie
i Bo i Mark där vi tar pulsen
på olika bostadsområden.
Vad är det som gör att man
väljer att bo där?
Först ut är Assberg.

SVAR
DIREKT

Grannsamverkan
effektivt mot brott
Hur går det till att komma igång?
– Vi från lokalpolisområdet Borås har
informationsmöten ett par gånger om
året, ett på våren och ett på hösten. Men
vi är flexibla, är det någon som vill ha
ett möte kan jag åka ut även vid andra
tillfällen.
Chihuahuan Britta tycker att
vädret är lite väl kylslaget.
Bättre att bli buren av textilarbetaren Juhani Kinnunen.

– Jag trivs här, säger Diana
Craciun som är på väg
genom Assberg.

FOTO THOMAS DRAKENFORS

Vad tycker bovarna om det här?
– Ingen vidare, det ökar risken för att de
blir upptäckta.

Upplev lugnet på Assberg
Ett enda ord som ska beskriva
Assberg – då passar nog ”lugnt” rätt
bra. I alla fall om man ska tro de invånare som Bo i Mark träffar en vanlig
torsdagseftermiddag.
HEMMA ÄR Assberg ligger liksom nere i en
dal, vilket blir extra uppenbart just den här
dagen. Det är totalt vindstilla, men kallt och
en doft av ved som sätter en ton åt den klara
luften. Himlen är ljusgrå på ett sätt som gör
det omöjligt att ta ut väderstrecken. På en av
Nilsagårdsgatans uteplatser håller en ung
kvinna på att baxa ut en barnvagn. En manssilhuett med en stor svart hund i koppel syns
ute på ett av fälten som ramar in området,
det ser ut som en skotsk hed.
Lite mindre och beskedligare intryck gör
Juhani Kinnunens frusna chihuahua Britta.
– Det är min dotters hund, just nu är hon
ute och reser, säger han.

Juhani jobbar som skiftledare på en
textilfabrik Borås och har bott på Assberg
en bra lång tid.
– Ja … det är väl 26 eller 27 år.
Han gillar området, mycket.
– Det är lugnt och grannarna är bra.
Vid Sigårdsgatans parkeringsplats ska
brevbäraren Petter Grubbström precis
låsa upp sin kombibil för att åka och
hämta sin son på förskolan. Han flyttade
hit från Borås med sin familj för ett och
ett halvt år sedan.
– Vi ville ha större lägenhet, men det var
omöjligt i Borås.
Assberg är lugnt och skönt, tycker han.
Och nära naturen, det tycker han om.
– Det tar bara en halvtimme att gå upp
till Hedgärdessjön. Och min son älskar att
stå och se på när lantbrukarna här omkring
är ute och kör traktor på åkrarna.
thomas drakenfors

Vilken hjälp går det att få från er?
– Förutom informationsmötena ordnar vi
fram skyltar som sätts upp i området. För
dem som bor hos Marks Bostad hjälper
företaget till med att komma igång.

Hur ska jag agera om jag ertappar till
exempel en inbrottstjuv?
– Var försiktig. Ge dig inte in i handgemäng, men fotografera gärna. Om
någon springer iväg kan du följa efter
på avstånd och notera vart personen
försvinner.
Får jag hålla kvar en person?
– Alla har rätt att göra ett envarsingripande,
men man ska beakta sin egen risk.
Finns det ingen risk att
Grannsamverkan spårar ur bakut, att
det skapas medborgargarden?
– Den utvecklingen har vi inte haft något
av alls. Däremot har vi sett positiva
effekter som att pigga och vakna grannar håller kontakt, ser efter varandras
bostäder och lämnar tips till polisen om
något händer.

ANNIKA STOMBERG
Ålder: 41 år.
Bor: Svenljunga.
Familj: Man och tre barn.
Kuriosa: Tidigare landslagsryttare som tog EM-guld i fälttävlan på ponny 1990.

”Det tar bara en
halvtimme att
gå upp till
Hedgärdessjön”

thomas drakenfors
Intresserad av att
starta en grupp?
Kontakta Marks Bostad på
marksbostadsab@mark.se
eller ring 0320-21 73 00.

PETTER GRUBBSTRÖM
boende på Assberg
MBAB PÅ ASSBERG
Företagets lägenheter: 349 st.
Byggår: 1975–1978.
Fördelningen av MBAB:s
lägenhetstyper: 11 procent
enrummare, 43 procent tvårummare,
39 procent trerummare, 7 procent
fyrarummare.
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– Uppgörelsen ger betydligt mindre
pengar än vad som krävs för att upprätthålla den renoveringstakt som vi haft under
senare tid säger MBAB:s ekonomichef
Johan Palmqvist.
Företaget tvingas nu göra en del besparingar.Bland annat dras det ner på det yttre
underhållet och alla planerade underhållsprojekt flyttas fram minst ett år. Det

innebär till exempel att inga hus kommer
att kunna tvättas och målas i sommar och
att ingen asfaltering görs.
Det blir heller inte något Container-race i
år, med containrar för grovsopor i bostadsområdena. MBAB hänvisar istället till de grovsopsturer som Marks kommun erbjuder.
Läs mer på: mark.se/bygga-och-bo/
avfall-och-atervinning

Elin Björkman
föräldraledig, Kinna.
”Hedgärdessjön. Man
kan bada på sommaren och det är en speciell solnedgång.”

Hur många köpoäng behövs för att få en
lägenhet?
Det går inte att svara på generellt eftersom
det bildas en egen kö till varje lägenhet
så det beror alltså på hur många poäng
de andra har som anmäler sitt intresse.
Efterfrågan styr helt enkelt, men oftast
behövs ett par tusen poäng för att finnas
med bland de fem som får erbjudande.
Om jag precis har fått en lägenhet, hur
snabbt kan jag börja söka igen?
Du måste vänta 12 månader innan du kan
söka på nytt, men du kan börja samla nya
köpoäng direkt du har flyttat in.
Kan jag flytta över mina köpoäng till någon
annan, exempelvis min sambo?
Nej, poängen är personliga. Därför rekommenderar vi att båda i ett förhållande står i
kö. Det är ju dessutom gratis. Enda undantaget när det gäller att flytta över köpoäng
till en annan person är om den ena parten i
ett förhållande avlider. Då kan vanligtvis den
kvarboende sambon, makan eller maken
överta poängen.

GÅNG
PÅ

Vilket är finaste stället
i Marks kommun?

PÅ

GÅNG

SKENE Under 2017 utförs ROTrenovering på Sommargatan 2–8,
Vintergatan 1–7 och Gästgivaregatan
11–15. 22 lägenheter är klara, 60
återstår.
Projektering pågår för 56 nya
lägenheter på Assberg.
Byte av takkonstruktionen på
Lindängs äldreboendes administrativa del.

Hyran för 2017 och 2018 är klar
HYRESFÖRHANDLING Vid årets hyresförhandlingar hade MBAB yrkat på 3,16
procent för 2017. Efter medling mellan
MBAB och Hyresgästföreningen
landade man på en uppgörelse
för två år framåt. Från den 1
januari 2017 höjs hyran med
0,89 procent och 2018 höjs
den med 0,75 procent.

Skicka in frågor om ditt boende till
carina.roos@mark.se så har du chansen
att få svar här.

Huska Delic
pensionär, Kinna.
”Centrala Kinna är fint.
Jag gillar att promenera runt i centrum, det
finns massor av saker
att titta på.”

George Petcu
budförare, Vrågärdet.
”På Vrågärdet där jag
bor. Där är det lugnt
och människorna är
trevliga.”
FOTO THOMAS DRAKENFORS

KINNA Renoveringsprojektet på
Snickaren fortsätter. Tre av elva hus
samt en miljötvättstuga är klara.
Arbetet beräknas vara klart 2020.
BJÖRKETORP Klart med bygglov för
tio nya lägenheter, planerad byggstart
våren 2017.

BOI MARK
Omväxlande. Atdhe Ferizi,
Pernilla Kling, Lars Johansson och
Glenn Salomonsson har mycket
på schemat. Tobias Larsson och
Leif Wallin kunde inte vara med
vid fototillfället.

Ut i Mark

Bo i Mark har åkt runt och
träffat dem som jobbar i de olika
områdena. Den här gången besökte vi
fastighetsskötarområde 3600.
Anställda: Atdhe Ferizi, Pernilla Kling,
Lars Johansson, Tobias Larsson,
Glenn Salomonsson och Leif Wallin.
FOTO THOMAS DRAKENFORS

Områden: Snickaren, Muraren,
Malmsätersgatan 1, 3–5 och 4–6,
Lövås och Rönnäng.
Mest långvarig på områdena: Leif 18 år,
Glenn, 16 år, Pernilla, 11,5 år, Tobias 3 år,
Atdhe, 2 år och Lars 1 år.

Ingen dag är den andra lik
FASTIGHETSSKÖTARE Renoveringsprojektet på Snickaren har gjort området till något
av en byggarbetsplats, där den äldre bebyggelsen förvandlas till modern standard.
Det blir fint, men under byggtiden blir en
syssla lite mer påtaglig för fastighetsskötarna i området.
– Vi har över 60 trapphus att städa, och
just nu är det en något otacksam syssla,
säger Glenn Salomonsson.
Knappt har de varit där och städat förrän det blir smutsigt igen

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 7 april.
Tre vinnare får tre
trisslotter var.

Annars är det de vanliga reparationerna
och justeringar inomhus som fyller fastighetsskötarnas arbetsdag. Och annat som är
svårt att förutse.
– I dag fick vi hjälpa en person som hade
trillat omkull, säger Atdhe Ferizi.
Tillsyn av soprummen är ett annat bestyr. Det fungerar inte alltid klockrent och
fastighetsskötarna får åka dit och sortera
sådant som har hamnat fel.
– Och så har vi lite problem med cyklar
och barnvagnar som står i trappuppgång-

arna, säger Lars Johansson.
Farligt vid utrymning eller brand, dessutom förbjudet enligt brandskyddslagarna.
– Cyklar ställer vi ut direkt, men är det
en barnvagn försöker vi få kontakt med
hyresgästen först, säger Pernilla Kling.
En del att göra alltså, men ett jobb som
alla trivs med.
– Det är omväxlande och fritt, ingen dag
är den andra lik, säger Lars.

Fråga 1. Hon är kommunpolis och
jobbar med Grannsamverkan –
hennes namn?
1. Stina Anderberg.
X. Annika Stomberg.
2. Asta Kinberg.

Fråga 4. Vad kallas MBAB:s
nya projekt för att skapa
lägenheter?
1. Slott till koja.
X. Drömkåken.
2. Lokal till lägenhet

Fråga 2. Vad kostar det att hyra
plats i MBAB:s mopedgarage på
Snickaren?
1. 67 kronor i månaden.
X. 78 kronor i månaden.
2. 87 kronor i månaden.

Fråga 5. Går det att ge bort sina
poäng i MBAB:s bostadskö till
sina barn?
1. Nej.
X. Bara om du stått minst tio år
i kö.
2. Ja.

Fråga 3. Juhani Kinnunen på
Assberg rastar ibland dotterns
hund, vad heter den?
1. Foxy Brown.
X. Britta.
2. Rambo.

thomas drakenfors
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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:
marksbostadsab.se/tavling.html
Svar senast fredag den 7/4–2017.

Namn:
Adress:
Postort:
Telefon:

GRATTIS, NI VANN I FÖRRA NUMRET! Börje Enström, Skene, Widar Holmén, Horred, Elvy Karlsson, Fotskäl.
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