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Ny lekplats
designad av barn

Snart fiber i alla hushåll
Förra året skulle MBAB:s lägenheter ha haft
installationerna för fibernätet klara, men så
blev det inte. Ett överklagande av upphandlingen för installationen gjorde att allt stannade och hyresgästerna i 1 200 lägenheter
fick vänta på fibern.
– Men nu är installationen igång igen. Vi
räknar med att allt är klart under året, säger
distriktschef Jörgen Eriksson.
INTERNET. – Den del av nätet som grävts ner
i marken är i stort sett redan klar, det sköts
av Marknet som är en underavdelning inom
Mark Kraftvärme. Det är enbart installationen
i själva husen som har blivit fördröjd, säger
Jörgen Eriksson.

”…utbudet växer hela tiden,
nu senast med Com Hem, Boxer
och Telia.”

Ett antal områden har fått sina installationer
klara sedan tidigare, det handlar om Snickaren,
Hedbo, Assberg och delar av Örby. Där har de
boende kunnat skaffa sig abonnemang för TV,
internet och telefoni via fiber. De områden
som återstår nu när upphandlingen är klar är
Skene, Fritsla, Björketorp, Sätila, Hyssna, Björketorp, Hajom, Fotskäl och resterande delar av
Kinna och Örby.
Vilka vann upphandlingen?
– Ett företag som heter Blacklink.
Hur har det gått med att få in operatörer i
nätet?
– Bra, men det är inte vi på MBAB som har
hand om den saken, det sköter Marknet. Men
utbudet växer hela tiden, nu senast med Com
Hem, Boxer och Telia. Sammanlagt är det cirka
tio operatörer som är med.
Behövs det så många?
– Ja, dels blir det fler att välja på, dels ger konkurrensen bättre priser för våra hyresgäster.
thomas drakenfors

!Våra fåglar förgyller omgivningen, och en del vill lägga ut
Psstbrödrester
och liknande till dem. Men Marks Bostad vill uppma-

na alla hyresgäster att undvika fågelmatning i bostadsområdena.
Bakgrunden är att det inte bara är fåglar som gillar brödsmulorna.
Det drar även till sig råttor vilket skapar sanitära problem.

ILL. FREEPIK

BARN. MBAB satsar sammanlagt
6 miljoner på en ny lekplats vid
Backagårdsbadet i Kinna. För att
lekplatsen ska bli riktigt bra har
företaget anlitat experter: barnen
på Snickaregårdens förskola och
Stommenskolan. Temat för lekplatsen blir hantverk, en exposé
över timrets väg från skogen förr
i tiden, via forsar till arbetsplatser där det blir hus av materialet.
Barnen har bland annat önskat sig
rutschbana, kompisgunga och en
häst och vagn att leka med. Forsen
kommer att gestaltas av en gummimatta. Lekplatsen ska även ha en
avdelning anpassad för barn med
funktionsvariationer. Invigning blir
det våren 2018. Hälften av budgeten på 6 miljoner är ett bidrag från
Boverket.

Boka miljötvättstugan
med mobilen
DIGITALISERING. MBAB:s app för
mobiltelefonen har fått en ny funktion. Sedan tidigare går det att
använda den för att söka lägenhet
och se sina hyresavier med mera.
Nu går det även att boka miljötvättstugorna direkt via appen. En
fördel med appen jämfört med att
göra samma saker via datorn är att
det räcker med att mata in användarnamn och lösenord (samma
som till Mina sidor) en gång, sedan
fortsätter du att vara inloggad.
Appen finns att ladda
ner via App store
för Appletelefoner och
via Google
play för
Androidtelefoner.
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HEMMA ÄR…

Örby
”Jag längtade hit igen.
Så vi flyttade tillbaka.”

22

thomas drakenfors

SVAR
DIREKT

STORT INTRESSE
FÖR INFORMATION
TILL NYANLÄNDA

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

För den som kommer till ett nytt land
finns det en del att sätta sig in i. Hur
fungerar exempelvis en bostadskö
eller hemförsäkring?

”Vi har ingen mandelpotatis hemma, men det går
rätt bra med vanlig också”,
säger Caj Svedberg som
förbereder middagen:
surströmming och potatis.

INFOTRÄFFAR. Många har kommit till Marks
kommun från andra länder de senaste
åren. För att hjälpa dem till rätta har MBAB
haft informationsmöten där de träffat
nyanlända och berättat om olika saker som
har med boende att göra.
– Vi har pratat om hur vårt kösystem
fungerar, hur det går till att göra en felanmälan, hur tvättstugorna och sopsorteringen fungerar med mera. Intresset har
varit stort, säger Carina Roos, informatör
och verksamhetsassistent på MBAB.
Även saker som hemförsäkringar har de
informerat om.
– Den informationen är viktig, inte bara

En solig vårdag, då går skottkärror och
sekatörer varma på uteplatserna i Örby.
Ett samhälle som det verkar svårt att ta
sig ifrån för den som en gång slagit ner
sina bopålar.
HEMMA ÄR. Lisbeth Andersson står i entrén
till sin radhuslägenhet och funderar.
– Ja, jag har nog bott här i 25 år nu.
Fast det är bara i senaste lägenheten.
Förutom ett par vändor till andra ställen,
som Snickaren i Kinna, har hon bott här
största delen av livet. För Örby är bäst.
– Man är väl hemmablind kanske, men
det är bra här. Lugnt och inte så mycket
trafik.
Och så är det nära till jobbet för Lisbeth
som jobbar som tvinnare på Kasthall.
På uteplatserna i grannskapet har trädgårdsarbetet kommit igång för säsongen.
En kvinna kommer rullande med en skottkärra. Hon stannar till och pratar med
en granne, upptagen med blommor och
grödor. Men så störs idyllen av en skarp
lukt. Det är inflyttade norrlänningen Caj
Swedberg som förbereder för middagen på
uteplatsen.
– Surströmming och potatis, säger han.
Konservburken har buktat ut sig lite på
ovansidan, så Caj öppnar med försiktighet.
Han kommer från en liten kustby i Norrbotten, men längtar inte hem.
– Nej, jag och min fru flyttade upp några
år på 80-talet. Hon trivdes, men jag längtade hit igen. Så vi flyttade tillbaka.
Tur att surströmming finns att få tag på
även här i Sörlandet.

Vikten av
hemförsäkring
är en av de saker
som tas upp.
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Vi

för nyanlända, det finns många som saknar hemförsäkring.
Men om jag bara har slitna möbler från
Myrorna?
– Bohaget är ofta värt mer än du tror. Men
hemförsäkringen skyddar också om du exempelvis skulle orsaka en brandskada på huset.
Har du ingen försäkring och blir dömd som
vållande kan det handla om miljonbelopp.
thomas drakenfors

Hur gör jag för att säga upp mitt kontrakt?
– På ditt hyreskontrakt finns det ett förtryckt ställe som handlar om uppsägning.
Skriv under där och lämna in ditt kontrakt
till vårt kontor på Boråsvägen 35 i Kinna.
Du kan sedan komma att bli kontaktad av
eventuella nya hyresgäster för visning av
lägenheten, så var noga med att ditt telefonnummer blir rätt.
Jag har ett stort sovrum som jag skulle
vilja dela av till två rum, är det okej om jag
själv bekostar att en yrkesman sätter upp
en vägg?
– Ja, det kan vara möjligt. Men du måste
kontakta oss först. Om vi godkänner måste
åtgärden vara fackmannamässigt utförd och
sedan kunna återställas om du flyttar ut, även
återställningen får du bekosta själv.
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Sommaren
är på gång.
Har du börjat
odla något?

GÅNG

SKENE
» Under 2017 utförs ROT-renovering 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 pågår.
KINNA
» Renoveringsprojektet på Snickaren
fortsätter. Tre av elva hus samt två miljötvättstugor är klara. Arbetet beräknas vara klart 2020.
» På Stommen sker byte av takkonstruktion.
» På Snickaren ska en ny lekplats byggas, planerad byggstart hösten 2017.

Atmosfären i Örby är svårslagen enligt skoförsäljaren Ilona Koski. ”Det är mycket bra
gemenskap mellan grannarna, och så har vi
Sveriges bästa pizzeria.”

När Lisbeth Andersson flyttade hemifrån i
mitten på 70-talet gick flyttlasset till Kinna.
”Men jag flyttade tillbaka igen, nu har jag bott
här sedan 1992.”

Marks Bostads projekt för att hitta ytor i det befintliga beståndet – lokaler, förråd och
liknande – som går att göra om till lägenheter har givit resultat. Hittills har företaget
identifierat 22 lokaler – 11 i Skene, 6 i Fritsla, 4 i Rydal och 1 i Sätila – som nu kommer
att byggas om till lägenheter. Om allt går enligt planen är de klara för inflyttning senare
under året. Det handlar till största delen om en- och tvårummare, de flesta i markplan.

PASCALE LORENTZEN
Kundtjänstmedarbetare, Kinna och
Göteborg.
”Nej, trädgården vill
jag mest titta på, jag
vill inte jobba i den.”

LENA ELIASSON
Pensionär, Örby.
”Ja, lite tomatplantor i
mitt väggväxthus på
uteplatsen. Plus lite
dill och persilja i pallkragar.”

EMIL OLSSON
Undersköterska.
”Jag vet inte riktigt,
det är min sambo som
sköter odlandet. Men
jag tror det blir tomater.”
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BJÖRKETORP
» Nyproduktion av tio lägenheter.
RYDAL, FRITSLA, SKENE OCH SÄTILA
» Projektet Lokal till lägenhet startar
inom kort, med ombyggnation av förråd, lokaler med mera till lägenheter.
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”Det är fina miljöer
och trevliga hyresgäster”

Per Haggren är
fastighetsskötare i
Örby, Torestorp och
Öxabäck. ”Det är
rätt utspritt, men jag
tycker om det. Det
blir variation”, säger
han.

Det behövs inte en raketforskare för att
räkna ut vad MBAB:s fastighetsskötare
får hugga i med just nu.
– Det blir ju mycket trädgårdsarbete så här års, säger Per Haggren, fastighetsskötare i Örby.
VAKTMÄSTARE. På vintern har fastighetsskötarnas åkgräsklippare en plog monterad
längst fram.
– Nu är det klippaggregat som gäller,
säger Per Haggren.
Sommarhalvåret tycker han är den absolut bästa tiden på jobbet. En slags belöning
för att ha arbetat i alla möjliga väder under
vinterhalvåret – även om utomhusarbetet
mest sker på sommaren.
Området han och kollegan arbetar i har
hus från en rad olika epoker och är ganska
utsträckt, Öxabäck och Torestorp ligger
båda 13 kilometer från fastighetsskötarkontoret i Örby.
– Arbetet i sig är ju ungefär likadant var
vi än är, men det ger ju lite variation att vi
får vara på olika ställen. Det är ganska fina
miljöer att vistas i, och hyresgästerna är
trevliga, säger Per.
De har inga ombyggnadsprojekt på gång,
inte sedan en förskola i Kullabyn i Torestorp gjordes om till lägenheter förra året.
Fast det finns ju annat att ta i tu med.
– Vi har kört igång med lite kylskåpsbyten, det blir även byten av en del fläktar och
spisar.

Ut i Mark

FASTIGHETSSKÖTAROMRÅDE
7900.
Anställda:
Per Haggren och
Lars-Olof Johnsson.
Områden: Örby,
Öxabäck och
Torestorp.
Mest långvarig på
området: Lars-Olof, 17
år, Per Haggren, 2 år.

thomas drakenfors

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 JUNI.
Tre vinnare får tre
trisslotter var.

Fråga 1. Caj Svedberg i Örby
gillar en svensk delikatess,
vilken?
1. Havets Wallenbergare
X. Surströmming
2. Bullens pilsnerkorv
Fråga 2. Till bygget av en ny
lekplats vid Snickaren har
MBAB anlitat en grupp experter,
vilka?
1. Pedagoger från lärarhögskolan
X. Förskolebarn
2. Fritidsledare
Fråga 3. Marks Bostads egen
bikupa sköts av en hyresgäst,
vad heter han?
1. Frank Bascombe.
X. Petter Grubbström.
2. Gunvald Larsson.
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Fråga 4. MBAB:s app har fått en
ny funktion, vilken?
1. Boka miljötvättstuga
X. Boka fönsterputsning
2. Beställa från Systembolaget
Fråga 5. Installationen för fiber i
MBAB:s hus görs av ett företag,
vad heter det?
1. Tallink
X. Wraylink
2. Blacklink

1

2

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 30 juni.

Namn:
Adress:
Postort:
Telefon:

Grattis, ni vann i förra numret! Kjell Bergqvist, Kinna, Margareta Bäck, Kinna, Hugo Karlsson, Sätila.
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Kolla här!
Inför Allsvenska nystarten
möter IF Elfsborg–Kalmar FF
den 22 juni kl 16 på Viskavallen
i Kinna. Som hyresgäst hos MBAB
får du gratis inträde, ta med
din hyresavi.

