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”Vi älskar bin”, ropar barnen
på Hedbo som samlats vid
områdets bikupa.
FOTO THOMAS DRAKENFORS

Hallå där

PETTER
GRUBBSTRÖM

Biodlare som sköter kupan
på Hedbo.

Surrande grannar
Världens bin har det tufft. Miljögifter
har gjort att de blivit allt färre vilket skapat problem för oss människor eftersom
många av våra grödor är beroende av dem.
Nu har MBAB givit några av dem en fristad
på Hedbo.
– Barnen här tycker att det är spännande, säger Eva Berggren från föreningen
Hedbo stadsodling.
NATUR. Bin är riktiga nyttodjur, 80 procent av
våra grödor blir pollinerade av dem.
– Men olika bekämpningsmedel gör att de
mer eller mindre håller på att försvinna. På

snabba
3
fakta om bin
Källa: binistan.nu

flera håll i världen har man blivit tvungna att
börja pollinera för hand, säger Eva Berggren,
som själv bor på Hedbo.
Därför vill MBAB ge några av dem husrum.
– Bina bidrar till grönska och växtlighet på
Hedbo, och en ökad kunskap och förståelse
för miljön och det kretslopp som krävs för att
naturen ska leva.
MBAB är faddrar till bikupan som sköts av
biodlaren Petter Grubbström. Barn och andra
som vill lära sig mer är välkomna till Hedbos
bikupa för visning.

Bin kan
kommunicera med
varandra.
Genom
bidansen
kan de
tala om i vilken riktning och
hur långt bort det finns blommor som är värda att besöka.

thomas drakenfors

2000

En drottning lägger ca 2 000
ägg om dagen under sommaren. I en bikupa kan det finnas
upp till 50 000 bin.

Vad har bina på Hedbo för temperament?
– Som de flesta bin så är de snälla.
De är av en ras som är känd för sitt
lugna temperament.
Behöver de mycket tillsyn?
– Nej, ett besök i veckan under
säsongen. Övrig tid ska man störa
dem så lite som möjligt.
Blir det mycket honung?
– En bra sommar kan det bli ett
överskott på ca 30 kilo som biodlaren kan ta. I år ligger skörden
långt under det.
Hur klarar de vintern?
– Inne i kupans mitt håller de cirka
25 grader under vintern, även om
det är 35 grader kallt utanför. De
vibrerar med sina vingar för att
hålla värmen och äter den vintermat de har.

”En bra sommar kan
det bli ett överskott
på ca 30 kilo…”

Bina är specialiserade. Till en
början är de
inomhus och
sköter larver,
städar och matar drottningen.
Sedan blir de vakter vid öppningen till kupan och till sist blir
de flygbin som hämtar in nektar
ILL. FREEPIK.COM
och pollen.
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GERD ANDERSSON
Ålder: 76 år.
Familj: Man, två barn och två
barnbarn.
Intressen: Line dance.

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

HENRIK ATTERSTRÖM

B R I T TA C E D E R H O L M
Ålder: 77 år.
Familj: Dotter och barnbarn.
Intressen: Odla på min fina
balkong.

Bra läge för Gerd och Britta
Åldern hade de inne. Men att grannarna Gerd Andersson och Britta Cederholm valde att flytta till
Malmsätersgatans trygghetsboende hade inte direkt med den
saken att göra.
– Det var det fina läget som
lockade, säger Gerd.
TRYGGHETSBOENDE. Ett stort hus att ta
hand om, plus att hennes man började
få problem med hälsan. Det fick Gerd
att se sig om efter en lägenhet istället
och därför såg hon till att vara registrerad i MBAB:s bostadskö. Att det sedan
råkade bli ett trygghetsboende – där

det är 70-årsgräns – var mer en slump.
– Utsikten här är fantastisk, säger
hon.
Och det är bara att hålla med. Från
hennes uteplats är det fri sikt ner i
Viskadalen.
För Britta spelade det i och för sig
in att lägenheten hade en hög tillgänglighet. Hennes man, som nu gått
bort, hade svårt att gå i trappor.
– Och så gillar jag att det är nytt
och fräscht, säger hon.

Ingen stor omställning

Annars har de inte direkt tänkt på
att det skulle vara en plats för äldre

MER ELLER MINDRE SERVICE
Många blandar ihop trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden (serviceboenden*). Marks Bostad reder ut begreppen.

VAD ÄR VAD? I ett trygghetsboende bor du i en vanlig lägenhet som har hög tillgänglighet,
bland annat saknar den trösklar och har breda dörrar samt
hiss.
Du måste vara över 70 år för
att kunna söka ett trygghetsboende hos Marks Bostad. Det
finns alltid ett gemensamhets-

SVAR
DIREKT

Hur vill du bo när du blir äldre?

Maria Karlsson, enhetschef
Rönnängs vård- och omsorgs
boende.

SÖK I GOD TID
MBAB:s lägenheter i trygghetsboenden söks genom
samma bostadskö och med samma
poängsystem som
bolagets övriga
lägenheter. Därför
uppmanar MBAB
alla som har det
minsta intresse för
en framtida trygghetslägenhet att
ställa sig i kö i
god tid.

Chef på Arbetsför
medlingen, Brämhult.
”Jag bor i villa nu, men
hur jag vill bo när jag blir
gammal beror lite på hur
frisk jag är. Ett trygghetsboende kan nog vara ett
bra alternativ.”

MARIANNE ROSENGREN

Pensionerad lärare,
Öxabäck.
”I dag bor jag i villa, alldeles för stor, pust och
stön. När jag blir äldre
vill jag bo i lägenhet eller
enplanshus, kanske radhus. Trygghetsboende?
Ja, det låter också bra.”

Magnus Hjelmgren
kommer att följa
Marks Bostad även
framöver.
FOTO THOMAS DRAKENFORS

”Jag gillar att det är
nytt och fräscht.”
personer de befinner sig på. Att det
alltid finns någon typ av gemensamhetslokal i anslutning till ett trygghetsboende har de inte tänkt på. Inte
heller har de testat att beställa lunch
från hemtjänsten. Båda är friska och
starka och klarar sig själva.
– Men kanske när man blir äldre?
Vem vet, säger Gerd.

utrymme i anslutning till boendet, där man kan träffas, äta
tillsammans med mera. I övrigt
är det som vilken lägenhet som
helst.
Men hur är det på ett vårdoch omsorgsboende? Bo i
Mark tog kontakt med Maria
Karlsson, enhetschef på
Rönnängs vård- och omsorgsboende för att få veta mer.
– Ett vård- och omsorgsboende är ungefär som det vi tidigare kallade äldreboenden. De
som kommer hit klarar sig som
regel inte själva. Här är det full

thomas drakenfors

service, med personal dygnet
runt och alla måltider ingår.
De skulle inte klara att bo
själva i en egen lägenhet?
– Nej. Fast det är olika hur
mycket stöd de behöver, en del
klarar rätt mycket, andra behöver hjälp med det mesta.
Hur många bor hos er?
– 64 personer. Vi har sju
avdelningar, två av dem är
demensavdelningar.
* Marks kommun har gått ifrån begreppet serviceboende och använder istället
uttrycket vård- och omsorgsboende.

Hallå där

MAGNUS HJELMGREN

Du har slutat som vd på Marks
Bostad efter 16 år. Vad ska du hitta
på nu?
– Jag har fått jobb som produktionschef
på NCC i Göteborg.
Låter som stora projekt?
– Ja, det händer mycket när det gäller
byggnation i Göteborg och det ska bli kul

CHRISTIN GÖRANSSON

Personlig assistent,
Skene.
”Tja, jag bor ju fortfarande kvar hos mina föräldrar. Men jag tror att
jag skulle vilja bo kvar i
min lägenhet, eller i ett
hus. Jag är nog en sådan
som vill sköta mig själv.”

att vara en del av det.
Hur har utvecklingen varit under
dina år på MBAB?
– När jag började
hade vi drygt 100
outhyrda lägenheter
och det var tal om att
kanske riva en del
hus. Nu är det precis
tvärtom.
Någon satsning
som man kommer
att förknippa med
din tid som vd?
– Kanske att
MBAB började renovera äldre lägenheter
till 2000-talets standard? Det är ett löpande projekt där 1 000
lägenheter blivit renoverade hittills.
Blir det några omvägar genom Mark i
framtiden, för att se hur det går med projekt som du varit med att initiera?
– Absolut, jag kommer att följa utvecklingen för Marks Bostad. Jag har haft en
mycket bra tid på företaget och jag vill
tacka alla hyresgäster som jag haft kontakt
med genom åren. Inte minst alla som haft
synpunkter, det är sådant som utvecklar
företaget.
thomas drakenfors

Enklaste sättet att betala hyran
När det är dags att betala hyran behöver du ha det långa OCR-numret till
hands. Svårt att hitta det? Lättaste sättet att finna OCR-numret är att titta
på din avi i Marks Bostads mobil-app. Men vill du ha det riktigt lätt och
smidigt gör som många andra hyresgäster hos MBAB och betala
med autogiro. Då sköts betalningen automatiskt och det är ingen
risk att glömma bort hyran om du exempelvis är bortrest. Kontakta
MBAB så får du en autogiroblankett.

När jag tittar på Mina Sidor står det: ”Du
har 3 st ej svar kvar. När gränsen på 3 st ej
svar nås blir du spärrad.” Vad betyder det?
– Du måste alltid svara antingen ja eller nej
när du gjort en intresseanmälan och fått ett
erbjudande om lägenhet. Missar du det tre
gånger blir du spärrad och kan inte göra fler
intresseanmälningar. Det går att ta bort spärren, men för att göra det måste du ta kontakt
med MBAB.

Ja eller nej?
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SKENE
» Under 2017 utförs ROT-renovering på
Sommargatan 2–8, Vintergatan 1–7 och
Gästgivaregatan 11–15. 55 lägenheter
är klara, 26 återstår.
» Projektering pågår för 56 nya lägenheter på Assberg.
» Byte av takkonstruktionen på vård- och
omsorgsboendet Lindängs administrativa del pågår, Marks Bostads första solcellsanläggning skall monteras på taket.
KINNA
» Renoveringsprojektet på Snickaren
fortsätter. Fyra av elva hus samt tre miljötvättstugor är klara. Arbetet beräknas
vara klart 2020.
» På Stommen sker byte av takkonstruktion.
» På Snickaren ska en ny lekplats byggas,
planerad byggstart hösten/vinter 2017.
BJÖRKETORP
» Nyproduktion av tio lägenheter pågår.
Klart för inflyttning våren 2018.
RYDAL, FRITSLA, SKENE OCH SÄTILA
» Projektet Lokal till lägenhet är igång
med ombyggnation av förråd, lokaler
med mera till lägenheter, Totalt byggs
21 nya lägenheter i projektet.
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TACK FÖR
SOMMAREN!

NY PÅ
JOBBET

Tredje generationens
fastighetsskötare
Släkter som slår sig på vissa
yrken, det är något vi hör
talas om ibland. Smeder i
generationer, byggare, lärare och så vidare. I Alexandra
Erikssons familj är det fastighetsskötarna som är överrepresenterade.
FASTIGHETSSKÖTARE. Hennes
pappa jobbar som fastighetsskötare på MBAB, hennes farfar
gjorde det också på sin tid. Och
nu har även Alexandra tagit steget in i yrket på allvar med en
tillsvidareanställning på MBAB,
med placering i Kinna centrum.
– Jag började i maj, men jag
har varit sommarjobbare här
under tre säsonger, säger hon.
I vintras blev hon klar med
sin utbildning till fastighetstek-

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 den
29 SEPTEMBER. Tre vinnare får tre
trisslotter var.

Vill fortsätta jobba
som fastighetsskötare

niker, så jobbet kom rätt lägligt.
Yrket verkar gå i släkten?
– Ja, min kille jobbar faktiskt också som fastighetsskötare på MBAB.
Vad är det ni gillar med
jobbet?
– Det är fritt och varierande,
man sköter sig själv.
Vilket är ditt favoritverktyg?
– En liten skruvmejsel. Med
den kan du pilla och peta när
du ska laga saker och få bort
skräp. Och så kan du ju skruva
med den också. Jag har den
alltid med mig.

thomas drakenfors

ALEX ANDRA ERIKSSON
Ålder: 21 år.
Bor: Skene.

Hukad i rabatter, med kratta
och trimmer i händerna. Så
har Gabriel Abrahamsson
tillbringat sommaren.
– Roligast? Det har nog
varit att köra hjullastare,
säger han.
SÄSONGSANSTÄLLD. Han började
på MBAB i juni, och när sommaren började lida mot sitt
slut fick Gabriel förlängt till 15
september.
Nu siktar han på att vidareutbilda sig till fastighetstekniker.
– Jag har trivts väldigt bra
här, säger han.
Nu är den långsiktiga planen att jobba som fastighetsskötare ett antal år, minst tills
han är kring 25.

Fråga 1. MBAB är faddrar till en
bikupa, i vilket område?
1. Örby
X. Hedbo
2. Kinna

Fråga 4. Vad är det för åldersgräns på
trygghetsboenden i Marks kommun?
1. 70 år
X. 73 år
2. 75 år

Fråga 2. MBAB:s vd Magnus Hjelmgren
har fått nytt jobb, vad ska han göra?
1. Marknadschef på byggvaruhuset Woody.
X. Produktionschef på NCC.
2. Avdelningschef på stadsbyggnadskontoret.

Fråga 5. För att sköta
hyresinbetalningarna till MBAB finns
ett hjälpmedel – vilket?
1. Postgiro
X. Bitcoins
2. Autogiro

Fråga 3. I Alexandra Erikssons familj är
ett yrke vanligt, vilket?
1. Fastighetsägare
X. Fastighetsförvaltare
2. Fastighetsskötare

Namn:

– Sedan ska jag nog söka till
polishögskolan.
Gillar du lag och ordning?
– Ja, men mitt främsta skäl
är att jag vill göra något för att
hjälpa andra människor.

thomas drakenfors

”Sedan ska jag nog
söka till polishögskolan.”

GABRIEL ABRAHAMSSON
Ålder: 19 år.
Bor: Kinna.

1

2

Fråga 1
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 29 september.

Adress:
Postort:
Telefon:

Grattis, ni vann i förra numret! Linda Andersson, Skene, Birgith Granath, Kinna, Maria Söderberg, Fritsla.
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