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BOI MARK
Tre frågor till
Lena Helander

❞

HR- och kundservicechef på MBAB.

...längst inne i min
själ kommer det nog
alltid bo kvar en liten
fastighetsskötare.

Trivdes som
säsongsanställd.
– Hade jag kunnat hade jag gärna fortsatt jobba på marksbostad på
somrarna och som förskollärare resten av året, säger Rebecka Lindström
som har bra minnen från sina säsongsanställningar på MBAB.

1) Har ni börjat rekrytera
årets säsongsarbetare än?
– Ja, vi har precis kommit igång
med det nu. Vi behöver få in
cirka 20 personer och gärna
de som kan tänka sig att arbeta
lite längre perioder, minst tre
månader.

Rebecka Lindström
Ålder: 28 år.
Bor: Fritsla.
Familj: Sambo och bulldog.
Intressen: Gymträning.
Lyssnar på: Electronica.

Fastighetsskötare i själen
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MILJÖ MBAB har höga ambitioner med underhåll, utemiljö och energisparåtgärder de närmaste åren.
– Under 2020 har vi bland annat
flera upphandlingar för måleriarbeten, säger byggprojektledaren Pär
Brundin.
Bland annat väntar ommålning
på Lockövägen 20–30.
Även en del andra ommålningar
plus fönsterbyten och takarbeten

är ute på upphandling.
– Sedan kommer vi att satsa
väldigt mycket på att energieffektivisera våra fastigheter de närmaste
åren. Varje krona vi sparar i utgifter
för energi kommer vi att satsa på
ytterligare åtgärder för att minska
vår klimatpåverkan. Det är ett stort
och viktigt mål för oss alla.
Ni lägger även en del kraft på
utemiljön?
– Ja, vår nyanställde utemiljösamordnare Stefan Fogelberg blir
en hjälp i det arbetet.

thomas drakenfors
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Energispar: Vad
händer 2020?

utomhus hela sommaren, och att
jobbet innebar mycket frihet under ansvar. Och sköna kollegor, jag
blev verkligen väl omhändertagen,
säger hon.
Även sommaren 2019 jobbade
hon med att klippa gräs, rensa rabatter och annat utomhusarbete i
MBAB:s områden.
Men sedan hon blev klar med
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Som uppvuxen på en bondgård är
hon inte helt ovan vid att utföra
praktiskt arbete. Men när hon
fick anställning som säsongsarbetare på MBAB sommaren 2018
blev jobbet ändå något av en
positiv överraskning för Rebecka
Lindström. Hon trivdes betydligt
bättre än hon hade väntat sig.
– Det var så skönt att få vara

sin utbildning till förskollärare vid
årsskiftet har arbetslivet fått ett
nytt fokus.
– Mitt nya jobb som förskollärare är jättebra, jag älskar det.
Men längst in inne i min själ kommer det nog alltid bo kvar en liten
fastighetsskötare.
Vad var allra bäst med säsongsanställningen på MBAB?
– Det var nog gemenskapen.
Sedan var det även en väldigt go
trötthetskänsla i kroppen när man
gick hem efter dagens slut.

GÅ

JOBB Hon har precis blivit utexaminerad förskollärare,
och fått jobb direkt. Men även om hon trivs där hon
är så minns Rebecka Lindström jobbet som säsongsanställd på MBAB med viss nostalgi.

Hyssna
Panelbyte inför kommande
ommålning på Lockövägen
20–30.

2) Vad ska de ha för kvalifikationer?
– Du behöver inte vara speciellt fysiskt stark,
men du bör
gilla att arbeta
utomhus och
att använda
maskiner. När
det gäller kön
och ålder ser vi
gärna en spridning,
vi brukar ha allt från 18-åringar
upp till 60-åringar. Sedan behöver du ha körkort, annars kan
du inte använda alla fordon och
maskiner.
3) Något som folk inte känner
till så väl om yrkeskåren?
– Det är faktiskt inte helt
ovanligt med kreativa människor bland säsongsarbetarna,
folk som gillar att skapa med
händerna.
thomas drakenfors

Kinna
Renovering på Snickaren
fortgår, 261 av 315 lägenheter klara. Moloker för
rest- och matavfall installeras på Olof Markusgatan
1. Nybyggnad pågår av 24
lägenheter på Vipgränd 4
och 6.
Skene
Nybyggnad pågår av 56
lägenheter på Ängahagen.
16 av dem är inflyttningsklara den 1 juli.
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Det här går hyran till
7 000 kr
FASTIGHETSSKÖTSEL OCH DRIFT 972 KR

UNDERHÅLL OCH REPARATIONER 2 451 KR

FÖRSTA ÅRGÅNGARNA.
Allra första numret av tidningen hette Marks Bostads
AB Informerar. Men redan till
nummer två hade tidningen
fått sitt rätta namn efter en
tävling där hyresgästerna fick
vara med och hitta på. Bland
förslagen fanns Bostadsbladet, Bostadsposten, Marklyan, Knalle Bo Nytt, Bomärket,
Marbobladet, Min Bostad
och Hyresvär(l)den. Det vinnande bidraget skickades in
av Ruth Högstrand i Sätila.

40 år
Fyra decennier
i Marks tjänst

AVSKRIVNINGAR 959 KR

FÖDELSEDAGSBARN I år är det
40-årsjubileum för en av de
svenska hyresgästtidningar
som kan stoltsera med
längst, oavbruten utgivning. Det handlar förstås
om MBAB:s egen tidning,
Bo i Mark!

FASTIGHETSSKATT 122 KR

RÄNTOR 422 KR

Över snittet för MBAB
ADMINISTRATION 551 KR

UPPVÄRMNING, EL, VATTEN OCH SOPSORTERING 1 523 KR

HYRAN BIT FÖR BIT. Av en månadshyra på 7 000 kronor går 2 451 kronor till underhåll och
reparationer. 1 523 kronor går till uppvärmning, el, vatten och sophantering. 972 kronor går till
fastighetsskötseln och 959 till avskrivningar. 551 kronor av hyran går till MBAB:s administration
och 420 (netto) går till räntor.

Hyran 2020 – så blir den
HYRA Årets hyresförhandlingar är klara sedan en
tid. För MBAB:s hyresgäster blev det en ökning på
1,95 procent.
– Vi begärde 3,33 procent, med efter förhandlingar
landade vi där, säger vd Svante Dahlqvist.
Att intäkterna blir lägre än vad företaget hoppats
på innebär enligt Svante Dahlquist att det blir svårare
att klara av de underhållsbehov som finns.
– I vårt bestånd finns en hel del äldre hus från

50- och 60-talet som har renoveringsbehov som vi
behöver ta i tu med.
Men, säger han, det finns möjligheter i budgeten.
– Om det skulle bli ett milt år, med väder som mest
är över nollstrecket, då har vi eventuellt möjlighet att
flytta över en del medel från drift till underhåll. Men
det vet vi ju inte förrän rätt sent på året, säger Svante
Dahlquist.
thomas drakenfors

OMTYCKTA Kundnöjdheten på
MBAB fortsatte att hålla sig
över landssnittet under 2019.
– Vi ligger på 77 procent, som
året före. Snittet för hela Sverige ligger på 74, säger kommunikatören Carina Roos.

Men även om det går bra för bolaget
i mätningarna är kundnöjdhet inte ett
område där det går att slappna av.
– Nej, det här måste vi arbeta med
hela tiden, det är därför det är så
värdefullt att få återkoppling från våra
kunder, säger Carina Roos.
När det gäller tryggheten – en av de
faktorer hyresgästerna prioriterar
högst – får MBAB 79 procent för
helåret 2019.
– Ett väldigt bra resultat. Vi har
också arbetat mycket med Grannsamverkan, trygghetsvandringar, belysning
i områdena med mera. Det har även
varit ett tätt samarbete med kommunen och Polisen.
Under 2018 var det en del hyres-

En titt tillbaka på de första årens utgivning är
något av en tidsresa tillbaka till 80-talet.
Åtgärder för att spara energi till exempel –
redan 1981 skrev Bo i Mark om saker som att
trimma in värmesystem och att hålla inomhustemperaturen på en rimlig nivå.

föringen intensifierades en del.
1985 skrev tidningens reporter om att Marks
kommuns första kvotflyktingar, 18 personer från
dåvarande kommunistdiktaturen i Rumänien, fått
nya hem på Hedbo och Assberg.

TOMMA LÄGENHETER, när hörde man talas

”Datan gör intrång”. Nu skulle det bli fördelar
som bättre kontroll och snabbare information.
Sedan dess har decennierna rullat vidare, och Bo
i Mark har bevakat mycket av det som har hänt.
För den som vill göra en egen vandring i minnenas korridor ligger åtminstone fem årgångar av
tidningen uppe på www.marksbostadsab.se.

om det senast? 1982 var det ett stort tema i
tidningen. De lokala industrierna gick dåligt och
Marks kommun blev av med invånare. 1982 hade
MBAB 100 outhyrda lägenheter.
Det innebar bekymmer, som närmare ett par
miljoner i uteblivna hyror (i dåtidens penningvärde). Nybyggen fick läggas på is och marknads-

Vi tre

gäster som hade synpunkter på
städningen av trapphusen, hur
ser det ut i år?
– Vi bestämde oss för att satsa
på det, bland annat har fastighetsskötarna fått mer utbildning
i städning. Och det har givit
resultat, vilket känns jätteroligt.
Nöjdheten har gått upp med mer
än tio procent.

Carina Roos, kommunikatör på MBAB.
FAKTA | MBAB:S KUNDMÄTNING
Alla hyresgäster får möjlighet att
svara på hyresgästenkäten en gång
per år. Men alla får den inte samtidigt, istället skickas den ut kontinuerligt. På så sätt kan MBAB direkt se
resultatet av olika åtgärder.

ÅRET EFTER braskade Bo i Mark på med rubriken

thomas drakenfors

Vad är viktigaste trivselfaktorn med ditt boende?

Emma Nielsen,
studerande, Kinna.

Jeanette Lindroth,
sjukskriven, Snickaren.

Lars-Ivan Ivarsson,
pensionär, Skene.

– Allra viktigast är att man bor
med dem man gillar.

– Att det är trevligt och
fräscht.

– Tryggheten är viktigt. Låg
hyra är väl inte heller så fel
heller.

BO I MARK

Svar direkt
Hyra ut 2:ahand
FRÅGA Måste jag ha godkännande för att hyra ut i andra hand?

Ja, det måste du. Att
hyra ut sin lägenhet i andra
hand utan godkännande från
hyresvärden är straffbart, och hyresgästen blir uppsagd. Hyr därför
aldrig ut din lägenhet i andrahand
utan att ha fått tillstånd från
MBAB.
Sedan oktober 2019 har lagen
skärpts gällande olovlig lögenhetsuthyrning och handel med hyreskontrakt. Syftet är att få en bättre
fungerande hyresbostadsmarknad
med fler förstahandskontrakt och
tryggare boendevillkor utan oskäliga andrahandshyror.
SVAR

Marks Bostad har information
om vilka regler som gäller på
www.marksbostadab.se.

Fyra nya ansikten
JOBB MBAB har fått nya medarbetare,
bland annat utemiljösamordnaren Stefan
Fogelberg, som närmast kommer från jobbet
som handläggare och utredare på Marks kommuns förvaltning Gata och park. Hans tjänst
på MBAB är ny och går ut på att samordna
fastighetsskötarnas arbete när det gäller
utemiljö, samt att samordna de säsongsanställdas arbete.
– Jag ser fram emot att vara med och bygga
upp en helt ny tjänst, säger han.
Boendekonsulenten Teija Markkanen, har
lång erfarenhet av boendestöd och juridiska
frågor från AB Bostäder i Borås. Nu ska hon
arbeta med liknande saker på MBAB.
– Det handlar om att hjälpa hyresgäster
som har problem som påverkar boendet. Att
arbeta vräkningsförebyggande är ett viktigt
fokus, säger hon.
Bland fastighetsskötarna i centrala Kinna
är Trond Paulsen ett nytt ansikte. Han har
tidigare drivit bensinmack, varit bilmekaniker
och fastighetstekniker. Innan han började på
MBAB var han anställd som på företaget APS
Drift och underhåll.
Även Assberg har fått en ny fastighetsskötare, Peter Botrugno som tidigare har jobbat
som rörläggare och grävmaskinist.
– Att köra grävmaskin är ett rätt ensamt
arbete, det ska bli kul att få kollegor att jobba
ihop med, säger han.

Har du läst Bo i Mark
riktigt noggrant?
Då kan du vinna trisslotter. Svara på fem
frågor och skicka in talongen till MBAB så att
vi har den senast fredag den 27 mars.
Tre vinnare får tre trisslotter var.
FRÅGA 1. På 80-talet skrev Bo i

Mark om när datorerna kom till
MBAB. Vilket var året?
1. 1985.
X. 1986.
2. 1987.

FRÅGA 2. Fastighetsskötaren

Trond Paulsen arbetade förr i ett
helt annat yrke, vilket?
1. Yrkesmilitär.
X. Förskolelärare.
2. Bensinmacksföreståndare.

FRÅGA 3. Vilket av följande är ett

krav för att bli säsongsanställd på
Marks Bostad?
1. Lägst betyg A i gymnastik.
X. Licens för att svetsa byggnadsställningar.
2. Körkort för bil.
FRÅGA 4. MBAB får bra betyg i

kundnöjdhetsundersökning, vilket
var företagets snittbetyg 2019?
1. 75.
X. 76.
2. 77.

Stefan
Fogelberg
Ålder: 46 år.
Familj: Fru och tre barn.
Intressen: Löpträning,
skidor och fotboll.

Ålder: 60 år.
Familj: Sambo, två barn.
Intressen: Löpträning
och golf.

Peter Botrugno
Trond Paulsen
Ålder: 45.
Familj: Fru, två barn
Intressen: Mc och
bordtennis.

FRÅGA 5. På 80-talet flyttade

många och MBAB fick ett överskott på lägenheter. Bakgrunden?
1. En nedgång för lokala industrier.
X. Höga vattenflöden i Viskan.
2. Missnöje med lokalpolitiken.

Ålder: 50 år.
Familj: Son.
Intressen: Mc, musik
och bild.
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FRÅGA 1
FRÅGA 2
FRÅGA 3
FRÅGA 4
FRÅGA 5

Posta till Marks Bostads AB, Box 124, 511 21 Kinna.
Märk kuvertet med ”Tävlingen”.
WWW

Eller gå in på: marksbostadsab.se/tavling
Svar senast fredag den 27 mars.
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