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Tycker du att
tidningen ser lite
annorlunda ut?
Marks Bostads AB
har fått en ny
grafisk profil vilket
även avspeglas i
Bo i Mark.

En tidning för dig som är hyresgäst hos Marks Bostads AB | 0320-21 73 00 | marksbostadsab.se
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”Allt blev rökskadat”
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SÄKERHET Trots att man är
försiktig kan olyckan slå till.
Som för Anna i Rydal.
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» Det var på julafton förra året.
Anna, hennes kille och de två
barnen skulle ge sig av till släktingar
en stund.
– Vi har alltid varit noga med att
släcka stearinljusen om vi lämnar
ett rum, säger hon.
Men det var stressigt och de
missade att blåsa ut ett ljus på
vardagsrumsbordet.
När de kom tillbaka ett par timmar
senare hade ljuset brunnit så långt
ner att det börjat glöda i bordsskivan. Mycket till brand blev det inte,
delvis tack vare grannen som hörde
brandlarmet och tog sig in och
hällde vatten på glöden.
– Ändå blev allt rökskadat, vi fick
flytta ut på en gång, säger Anna,
som arbetar med arbetsmiljöfrågor
på en pappersfabrik.
Eftersom hon var vållande gick
räkningen för renoveringen, på över
100 000, direkt till Anna.
– Jag har hemförsäkring genom
facket, annars hade jag fått betala allt
själv. Nu kom jag undan med självrisken på 1 500 kronor, säger hon.

Livet fortsätter i Fritsla
NYINFLYTTADE För sex år sedan
såg livet helt annorlunda ut för
Tamin, Asma och deras fyra barn.
De bodde i ett stort hus i den
syriska staden Dayr az-Zawr, med
utsikt över floden Eufrat. Så kom
inbördeskriget.
– Vi såg ingen framtid så vi bestämde oss för att fly, säger pappa
Tamin.
Det var ingen lätt sak att ta sig
från Syrien till Sverige. Första etappen var med gummibåt till Turkiet.
Sedan fick de åka till Grekland och
börja en mödosam resa över den
europeiska kontinenten.
De åkte tåg och buss, gick långa
sträckor och hamnade till slut i

❞

Här är det lugnt,
det känns tryggt för
oss och våra barn.

TRIVS I FRITSLA. Längst bak:
Tamin och Khaled. I framkant: Yara
Esmer (kusin från Borås), Sama,
Asmaa, Mohammed och Hadia.

thomas drakenfors

Fritsla för två år sedan. En resa på
cirka 500 mil.
Kontrasten mot livet hemma i
Dayr az-Zawr är stor, men de trivs.
– Här är det lugnt, det känns tryggt
för oss och våra barn, säger Asma.
Närheten till skogen är ett plus,
med möjligheter att plocka bär och
svamp. Annars är dagarna fyllda
av svenskundervisning på SFI för
Asma och Tamin, medan barnen –
som redan talar mer eller mindre
flytande svenska – går i skolan.
Trots att de har det bra finns
alltid en längtan tillbaka
– Men livet måste fortsätta, säger
Tamin.
thomas drakenfors

ASMA MOHAMMAD EL NASER

TAMIN CHAABAN

Ålder: 49 år.
Intressen: Skogspromenader.
Lyssnar på: ”Abba, innan jag kom hit
hade jag inte uppmärksammat att
det var ett svenskt band.”

Ålder: 53 år.
Intressen: Jordbruk, plantering och
att meka med bilar.
Lyssnar på: Bee Gees, Abba och
Celine Dion.

Brandsäkra
ditt hem

Här är några tips för att få det
säkrare hemma när det är
högsäsong för levande ljus.

✔

Släck alltid brinnande ljus
om du lämnar rummet.

Använd inte ljusstakar i
trä eller andra brännbara
material.

✔

Ha inga brännbara dekorationer i ljusstakarna, som
exempelvis mossa.

✔

Testa din brandvarnare med
jämna mellanrum, ring din
fastighetsskötare direkt om den
inte fungerar.

✔

✔

Skaffa brandsläckare och
brandfilt.

✔

Se till att ha hemförsäkring
– det är en trygghet.
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Inomhustemperatur
– så funkar det
°C

Manipulera inte lägenhetens ventiler.
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Om du vill ha koll själv så skaffa en
inomhustermometer, men sätt den inte
på en yttervägg eller precis bredvid ett
element – då kan utslaget bli missvisande.

thomas drakenfors

KONTROLLERAR VÄRMEN. Från sitt
kontor har MBAB:s energitekniker
Alf Andersson kontroll över hur
varmt det är i många av lägenheterna. ”Det ska ligga på 20–21
grader”, säger han.

BJÖRN WESTESON
Ålder: 43 år.
Bor: Horred.
Familj: Fru, två barn och hund.
Utbildning: Inom trädgård
och trähusteknik.
Håller på: Östers IF.
Intressen: Innebandy och fotboll.

Ljuv musik i juletid

Öppettider i jul

KULTUR Ta chansen till litet extra
julstämning- Marks Symphonic
Band spelar på Kunskapens Hus
den 7 december 18.00.
Marks Bostad har tio biljetter
som lottas ut till de som först hör
av sig.
Mejla till Carina Roos,
carina.roos@mark.se. Det går
även bra att skicka ett brev eller
vykort till Carina Roos, Marks
Bostad, Box 124, 511 21 Kinna.

HÖGTID Välkommen in att hämta
Marks Bostads almanacka för
2018. Du kan hämta den hos din
fastighetsskötare eller på huvudkontoret, Boråsvägen 35 i Kinna.

S TÄNG T
Fredag den 22 december
håller Marks Bostads huvudkontor stängt. Övriga helgfria dagar är det öppet som
vanligt.
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än är, snön kan ställa till besvär. Därför är Marks Bostad förberedda.
– Kommer det snö så jobbar vi med skottning och plogning från tidig
morgon till sent på kvällen, säger distriktschef Irene Johnsson.
Företaget skottar och grusar gångbanor, parkeringar och andra
gemensamma stråk inne i bostadsområdena.
– Men de som bor i radhus och har egen ingång är själva ansvariga för
att det blir skottat ut till gångbanan.
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Mät inne i rummet. Vid ett fönster,
en yttervägg eller nära ett element
blir det inte rättvisande.
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Tidigare fastighetsskötare
i Horred.
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VINTERTIDER Många av oss längtar efter en vit jul. Men hur vacker den
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Förberett för snön

Björn Westeson
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Hanna Lindqvist, studerande, Fritsla.
– Min pappa sköter det, och jag tror att han gör det
någon gång i månaden.

HUR OFTA KOLLAR DU DIN BRANDVARNARE?
Så här gör du
Testa brandvarnaren minst
en gång i månaden samt efter
längre bortavaro.
Gör rent brandvarnarna
en gång per år eller om de
larmar utan anledning. Rengör
brandvarnarna genom att
dammsuga med en mjuk
borste och torka av utsidan
med en lätt fuktad trasa.
Källa: Brandskyddsföreningen

Mattias Sörbom, Överlida.
– När batteriet tar slut. Max en gång per år.
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Undvik tunga och tjocka gardiner som
bäddar in elementens termostat – då mäter
den bara temperaturen där bakom.
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Ställ inte stora möbler precis framför
dina element.
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* Systemet med temperaturgivare är under uppbyggnad.
Målet är att det ska finnas i alla MBAB:s lägenheter.

HALLÅ DÄR

Du har bytt tjänst?
– Ja, sedan mitten av september
är jag driftstekniker på MBAB.
Vad innebär det?
– Framförallt ska jag jobba med
ventilation. Göra service på och
byta lager i motorer och fläktar,
mäta luftflöden i lägenheter osv.
Vilket är det vanligaste
problemet i lägenheterna?
– Att tilluftsdonen där luften
kommer in har blivit tilltäppta. Då
fungerar inte vare sig ventilation
eller värme bra. Dessutom blir det
undertryck i lägenheten, nästan
som vakuum. Man kan märka det
på att det blir ett sug som gör det
svårare att öppna ytterdörren.
Varför bytte du jobb?
– Jag ville ha en ny utmaning,
och så dök chansen upp.

Alf Anderssons bästa tips
för att få rätt värme inomhus

NG PÅ GÅ

Om lägenheten är för kall?
När det gäller element som värms
med vatten får fastighetsskötarna
ibland klagomål på att de är varmast högst upp.
– Men det är så de fungerar.
Vattnet rinner in uppifrån och hinner kylas av på vägen ner genom
elementet, säger Alf Andersson.
Men om min lägenhet faktiskt är
för kall, vad ska jag göra?
– Ring din fastighetsskötare. Det
kan vara något som är fel.

Ungefär hur många poäng
behöver jag för att ligga bra till
för en lägenhet?
– Det varierar beroende på hur
populärt det är att bo i området.
Blir en lägenhet ledig i centralorterna Kinna och Skene är det
många som söker. Konkurrensen
är stor där och det krävs ofta
ganska lång kötid. Till lägenheter
en bit från centralorterna, samt till
lägenheter i nybyggen, är konkurrensen oftast mindre och det kan
räcka med lägre köpoäng.

GÅ

Mät inne i rummet
Den som vill veta själv kan kontrollera
med en vanlig inomhustermometer.
– Mät inne i rummet. Vid ett
fönster, en yttervägg eller nära ett
element blir det inte rättvisande,
säger han.
En del känner på elementet och
försöker dra slutsatser om det är
tillräckligt varmt.

– Men det varierar i temperatur
efter hur varmt det är i lägenheten.
Vid 21 grader stänger termostaten av och elementet blir svalare.
Blir det kallare i lägenheten stiger
elementets temperatur igen.

Skicka in frågor om
ditt boende till
carina.roos@mark.se
så har du chansen
att få svar här.
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MBAB:s lägenheter är det
20–21 grader som gäller.
Lagom? Enligt Alf Andersson
följer företaget Folkhälsomyndighetens allmänna råd
om temperatur inomhus.
För att hålla koll har MBAB temperaturgivare i många lägenheter.*
– Det gör att jag kan se direkt på
min dator hur varmt eller kallt det
är i ett rum, säger Alf Andersson.
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Kylan är här sedan en tid, och elementen har
återigen hamnat i fokus för vårt intresse. Bo i Mark tog kontakt med
Marks Bostads energitekniker, Alf Andersson, för att få lite råd om
värmen inomhus.
INOMHUSKLIMAT

AR DIREK
T
SV
AR DI REK
T
SV

AR DIREK
T
SV

BO I MARK

SKENE
» 2017 utförs ROT-renovering på
Sommargatan 2–8, Vintergatan
1–7 och Gästgivaregatan 11–15.
76 lägenheter är klara, 5 utförs i
början av 2018.
ROT-renovering på Kullagårdsgatan
7 är under upphandling, planerad
byggstart våren 2018.
» Projektering pågår för 56 nya
lägenheter på Assberg. Byte av
takkonstruktion på Lindängs äldreboende pågår, och MBAB:s första
solcellsanläggning byggs ovanpå.
» Lekplatsen Träffpunkt Hedbo
planeras. Byggs våren 2018.
KINNA
» Renovering på Snickaren:
Etapp 2 i slutskedet, gård 2 klar.
Etapp 3 – Snickaregatan 17, 19
och 7 samt innergården på
gård 3 – under upphandling.
Planerad byggstart våren 2018.
» Takbyte på Stommens samfällighet.
» Lekplatsen Backagårdsparken
byggs, klar till sommaren 2018.
BJÖRKETORP
» Produktion av tio lägenheter.
Inflyttning våren 2018.

Albin Lindberg, studerande, Kinna.
– Inte särskilt ofta. Jag litar på att den börjar pipa
när batteriet blir dåligt.

RYDAL, FRITSLA, SKENE
OCH SÄTILA
» 21 nya lägenheter byggs i projektet Lokal till lägenhet. Lägenheterna
i Fritsla och Rydal är klara vid årsskiftet, samtliga är uthyrda.

BO I MARK

Idir – ett stöd för nyinflyttade Niklas håller koll på projekten
NYTT UPPDRAG Efter några år
på MBAB byter fastighetsskötaren
Idir Bouzidi tillfälligt till en ettårig
projekttjänst som Boinformatör.
– Tanken är att jag bland annat
ska ha kontakt med nyinflyttade
och hjälpa dem till rätta, säger han.
Tjänsten riktar sig till alla nyinflyttade, men har ett visst fokus på
att hjälpa nyanlända från andra
länder. Idir, själv ursprungligen från
Tunisien, kan en rad olika språk.

– Förutom svenska och engelska talar jag franska och arabiska.
Vad kan du hjälpa till med?
– Det kan vara allt från att
förklara hur man sorterar avfall
till hur det fungerar om något
går sönder i lägenheten. En del
nyanlända känner exempelvis inte
till att fastighetsskötarnas tjänster
ingår i hyran.
thomas drakenfors

NYANSTÄLLD MBAB har anställt
en controller, Niklas Friberg.
– Det är en ekonomitjänst med
inriktning mot fastighetsekonomi,
säger han.
En stor del av tjänsten kommer
att handla om projektuppföljning.
– Bakgrunden är att Marks
Bostad bygger mycket mer än
tidigare, säger Niklas Friberg.
Tidigare har han bland annat arbetat på ett av de större

revisionsföretagen. Men närmast
före tjänsten på MBAB drev han
ett eget företag inom fastighetsförvaltning.
thomas drakenfors

❞

Marks Bostad
bygger mycket mer
än tidigare

IDIR BOUZIDI

NIKLAS FRIBERG

Fakta: Idir Bouzidi
Ålder: 34 år.
Bor: Kinna.
Familj: Fru och två barn.
Intressen: Fotboll.
Håller på: Manchester City.

Yrke: Controller.
Ålder: 50 år.
Bor: Kinna.
Familj: Sambo, tre barn och en hund.
Intressen: Träning.
Lyssnar på: Hårdrocksmusikern Jorn Lande.
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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
12 januari. Tre vinnare får
tre trisslotter var.

X

2

Fråga 1. En tidigare fastighetsskötare är nu energitekniker på
MBAB. Vad heter han?
1. Anders Alfsson
X. Albert King
2. Alf Andersson

Fråga 4. Tamin i Fritsla kommer från en stad i Mellanöstern.
Vilken?
1. Bagdad.
X. Dubai.
2. Dayr az-Zawr

Fråga 1

Fråga 2. Vad är den vanligaste
orsaken till att ventilationen
blivit dålig i en lägenhet?
1. Tilluftsdonen är tilltäppta.
X. Datorer står på för länge.
2. Dåligt väder.

Fråga 5. Studenten Hanna
Lindqvist får hjälp med att kolla
brandvarnaren. Av vem?
1. Sin pappa.
X. Räddningstjänsten.
2. Grannen.

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
12 januari

Fråga 3. Anna blev skyldig över
100 000 när det brann hemma,
vad fick hon betala till slut?
1. Hälften, tack vare crowd
founding
X. Bara 1 500, tack vare hemförsäkringen.
2. Hon fick betala alltihop.

Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5
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