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Svante Dahlquist
VD på MBAB.

Hyran är ny efter årsskiftet?
– Ja, vi har höjt med 2,05 procent.
Inte så mycket som de 3,54 procent
vi yrkade på. Men i uppgörelsen ingår att vi och Hyresgästföreningen
ska diskutera behovet av inre underhåll, för att hålla nere kostnader.
Varför behöver hyrorna gå upp?
– Vi har taxehöjningar för sophantering, värme, vatten och liknande.
Sedan har vi ett äldre bestånd som
behöver mycket underhåll och
reparationer.

”Jag trivdes från dag ett”
UNDERHÅLL Bra planlösning,
nytt och fräscht. Det är några saker Malin Levin gillar med sin nya
tvåa på Kullagårdsgatan.
– Jag flyttade in i mitten av
december, och jag har trivts från
dag ett, säger hon.
Hela huset, sammanlagt 27
lägenheter, är nyrenoverat, så
i Malins lägenhet är det mesta
toppmodernt.
– Diskmaskin, kyl och frys …
allt här inne är nytt och det är
bra standard. Det kändes super-

skönt att flytta in, säger hon.
Lägenheten ligger en våning
upp från gatan och grannarna är
trevliga, tycker Malin.
Hur ser dina bostadsplaner
ut för framtiden?
– Det här är inget tillfälligt, jag
tänker bo kvar länge.
Vad är det du gillar med att
bo i hyresrätt?
– Enkelheten. Man bor och
betalar för sig, och händer något
får man hjälp.
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Ålder: 29 år.
Yrke: Jobbar med bemanning på
Borås kommun.
Familj: Singel.
Intressen: Fallskärmshoppning.

Stora satsningar på
underhåll 2019
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Malin Levin
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Men måste ni gå med vinst?
– Enligt lag måste vi driva verksamheten affärsmässigt, men under
flera år har vi haft svårt att få de
hyreshöjningar vi behöver. Det
måste gå ihop. Dessutom ska
man inte glömma bort att vi är ett
allmännyttigt bolag där eventuella
vinster går tillbaka till verksamheten.

UNDERHÅLL I FOKUS. Av en månadshyra på 7 000 kronor går 2 170 kronor
till underhåll och reparationer. 1 680
kronor går till uppvärmning, el, vatten
och sophantering. 980 kronor går till
fastighetsskötseln och lika mycket går
till avskrivningar. 560 kronor av hyran
går till MBAB:s administration och 630
kronor går till räntor och fastighetsskatt. I det här numret av Bo i Mark
fokuserar vi lite extra på underhåll
och reparationer.

UNDERHÅLL Även i år kommer
MBAB att genomföra en hel del
underhåll på fastigheterna.
Bland annat går renoveringarna på Snickaren vidare, ett
projekt i 200 miljonersklassen
som byggledaren Pär Brundin
varit upptagen med de senaste
två åren.
– Vi har kommit ungefär
halvvägs med det jobbet nu, vi
beräknar att vara klara 2021,
säger han.
Är det ovanligt mycket att
göra under 2019?
– Nej, våra fastigheter är i snitt
52 år gamla, vi är ganska vana vid
en hög grad av underhåll.

BO I MARK

Snabb hjälp
via MBAB:s hemsida

UNDERHÅLL En av fördelarna med att bo i lägenhet är att graden
av service är hög. Går något sönder är kompetent hjälp aldrig mer
än en felanmälan bort.
– Man kan höra av sig dygnet runt, säger Pernilla Kling, fastighetsskötare på Snickaren.

För den som står hemma och
borstar tänderna en kväll – och
upptäcker att det exempelvis
rinner lite väl dåligt i avloppet – är
det enkelt att kalla på hjälp. Det är

bara att lyfta mobilen, surfa in på
MBAB:s hemsida och leta sig fram
till felanmälan.
– Skriv bara in vad saken gäller
och skicka iväg, säger Pernilla Kling.

Fastighetsskötarna kommer in
vid sjutiden på morgonen och fördelar sedan jobben mellan sig.
Systemet med att göra felanmälan på nätet, istället för via telefon,
har stora fördelar. Anmälan registtreras, vilket innebär att den aldrig
kan glömmas bort, och den som
anmäler får återkoppling när felet
är avhjälpt. Dessutom behöver
inte fastighetsskötarna avbryta för
samtal mitt i en reparation, och kan
därför jobba på ostört.

– Vi utnyttjar våra dagar bättre
och får mer gjort. Fast är det akuta
fel ska man såklart ringa oss så fort
som möjligt.
Vid akuta fel efter kontorstid ska
hyresgäster kontakta Securitas som
har hand om MBAB:s jour.
Vlket är det vanligaste felet?
– Oj, det kan vara allt mellan
himmel och jord. Från en trasig
källardörr till en glödlampa som
slutat lysa.
thomas drakenfors

Från felanmälan till färdigt

Reparationer är en ständigt pågående verksamhet för MBAB:s fastighetsskötare. Varje
morgon kommer det in felanmälningar till fastighetsskötarområdena, saker som sedan
åtgärdas en efter en. Så här går det till.

1

En av spisplattorna har lagt av. Du
surfar in på MBAB:s hemsida och
klickar dig fram till felanmälan – går
att nå dygnet runt.

2

Fyll i vad som är fel och var noga
med att ange adress, telefonnummer och produktnummer – sju
siffror som står ovanför lägenhetsdörren. När du är klar får du
en kvittering direkt på sajten.

3

Fastighetsskötarna får ett
meddelande och tar i tu med
ärendet. De ringer dig före
besöket om de behöver mer
information. Mer allvarliga saker
har företräde. Vid exempelvis
elfel och vattenläckor – ring
fastighetsskötaren direkt, eller
Securitas på helger.

4

När felet är åtgärdat får du ett
mejl där du även kan få kortfattad information om reparationen.
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KINNA
• Renovering på Snickaren
fortgår, projektet har nu kommit
halvvägs. Byte av balkonger i
Kinna centrum pågår.
SKENE
• Balkongbyte pågår på Postgatan 4.
HYSSNA
• Balkongbyten på Lockövägen 2. Fönster- och dörrbyten
på Lockövgen 9.
HÅLLER RENT. Tom Teljebo och Josefine Lövgren jobbar med att plocka skräp ett par dagar i veckan. Här är de i full gång
med att ta hand om fimpar och annat på en av gräsmattorna på Snickaren.
– Det konstigaste skräpet vi har hittat? Det är nog den gången vi stötte på ett badkar, säger de.

BERGHEM
• Fasadmålning på Älvängsvägen,
utförs under året.

Tom och Josefine ger skräpet en match

?
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Mikael Ehrnlund, pensionär, Kinna.
– Jag tror att det är mindre än
10 procent.

Hampus Tengdahl, largerarbetare, Kinna.
– Runt 30 procent borde det väl vara.

Anna Olsson, personlig assistent, Kinna.
– Säkert runt 20 procent.

Rätt svar: Hos MBAB är det cirka 31 procent.

thomas drakenfors
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att få svar här.
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bor i området trivs bättre, det gör
även Josefine och Tom.
– Jag blir glad av att jobba, säger
Josefine.
Tom håller med, fast arbetet har
också en helt annan effekt enligt
honom.
– När jag kommer hem efteråt
är jag helt slut. Men det känns att
man har gjort något bra, säger
han.
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– De som bor här verkar nöjda, vi
får mycket beröm, säger Tom.
Han och kollegan Josefine
deltar i Daglig Verksamhet inom
kommunen. Det innebär att de gör

lite olika saker, bland annat jobbar
de i kommunens tvätteri. Men två
dagar i veckan är de ute med sina
vagnar och plockar skräp.
– Mest är det godispapper, snus
och fimpar, säger Tom.
– Och vantar och strumpor
säger Josefine.
Saker som de använder sina
långa griptänger till att plocka upp
och slänga ner i sopsäckar. Arbetet
skapar glädje på flera sätt. De som
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RENT OCH SNYGGT Sedan en
tid är det extra fint på några
av bostadsområdena i centrala
Kinna. Det kan vi tacka
skräpjägarna Tom Teljebo och
Josefine Lövgren för.

Varför står inte min plats i kön
med när jag får erbjudande
om lägenhet?
Orsaken är att det hänt att människor missbedömt sina chanser
när det sett hur de ligger till i kön.
Flera av dem som ligger en bit
ner på listan tror att det är mer
eller mindre omöjligt och tackar
nej direkt.
De som har fler köpoäng kan
tacka nej, och det är inte alls
ovanligt att den som ligger en bit
ner i kön ändå blir den som får
skriva hyresavtal till slut. Därför
bör alla som får erbjudande gå på
visning, oavsett köplats.
Dina köpoäng är alltid tillgängliga på Mina Sidor. Ingen dator? Hör
av dig till oss så får du hjälp.

ÖXABÄCK
• Takbyte och fasadmålning på
Öxavallsvägen 5, start under året.

MBAB:s bostadskö
– så funkar den
Den som är registrerad i
MBAB:s bostadskö får ett
köpoäng per dag. Men det
räcker inte att bara vara
registrerad i kön.
Du måste också att vara aktiv
– det vill säga logga in minst en
gång per år, annars mister du dina
poäng. Kontrollera också att alla
dina uppgifter, som exempelvis
epost och telefonnummer, är
riktiga.
När en lägenhet är ledig kan
du göra en intresseanmälan på
den (du får ha max tre intresseanmälningar samtidigt).
Erbjudandet går automatiskt
ut till de tio som gjort intresseanmälan på lägenheten och som
har flest köpoäng. Var noga med
att tacka ja eller nej om du har fått
ett erbjudande.
MBAB kontaktar sedan den som
har svarat ja och som har flest
köpoäng för att skriva kontrakt.
Om man av någon anledning inte
blir godkänd eller ångrar sig går
turen vidare till nästa sökande.
Läs mer: www.marksbostad.se
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Vårfint i områdena

❞

Ingen dag
blir exakt
som den
andra
Jonas Råstedt.

Ny problemlösare på Assberg
NYTT UPPDRAG Han kommer närmast från en tjänst som lagerarbetare i Kungsbacka. Men för några år sedan började Jonas Råstedt se sig om efter ett nytt jobb
– som fastighetsskötare.
– Ja, jag jobbade med det förr, i Hammarkullen i Göteborg. Och jag har länge längtat
tillbaka till det här yrket, säger han.
I november förra året gick allt i lås, då började han som jobba hos Marks Bostad
med placering på Assberg. Skönt tycker Jonas. Men varför just fastighetsskötare?
Det han gillar är variationen. Ena stunden en droppande kran, nästa en rabatt som
behöver en översyn.
– Ingen dag blir exakt som den andra.
Vad har du gjort i dag?
– Jag har precis gjort en städkontroll i en lägenhet där någon ska flytta. Planer för
morgondagen? Nej, det vet jag inte än, och det är det som är tjusningen. Vad som helst
kan dyka upp.
Han kommer ursprungligen från Kullavik och har tidigare bott i Tostared. Men
sedan två år är det Torestorp som gäller för familjen Råstedt. Den nya hembygden
gillar han skarpt.
– Naturen är vacker. Och så känns det tryggt och säkert för barnen.

RENT OCH SNYGGT Sista helgen MBAB har
snöberedskap är den 8 till den 11 mars. Några
veckor därefter startar arbetet med att sopa
upp allt grus som gjort vinterns isiga gångbanor säkrare att gå på.
– Vi brukar vänta några veckor efter att snöberedskapen är över, för att vara säkra på att inte
behöva åka ut och grusa på nytt, säger Irene
Johnsson, distriktschef på MBAB.
I slutet av mars kan man alltså räkna med
att se sopmaskinen i aktion. Men det tar ett tag
innan det är färdigsopat överallt.
– Vi har en sopmaskin för alla våra bostadsområden. Därför tar det cirka fyra till sex
veckor innan allt är klart.
Kommer ni även att använda blåsmaskiner?
– Ja, men vi försöker att göra det precis före
sopningen. Annars kan det bli högar med grus
som ligger i vägen på gångbanorna innan de
blir uppsopade.
PARKERING En ny
parkeringsskylt –
p-förbud för fordon
ej i trafik – är på gång
i MBAB:s bostadsområden.
De första är redan
på plats på Snickaren
som är först ut.
Skylten innebär att
fordon som står på
MBAB:s p-platser, men
som inte är i trafik, får
felparkeringsavgift.

thomas drakenfors

Har du läst Bo i Mark
riktigt noggrant?
Då kan du svara på frågorna och skicka in
talongen så att den är oss tillhanda senast
den 5 april. Tre vinnare får tre
trisslotter var.
FRÅGA 1. När du gör felanmälan

behövs ett par nummer, vilka?
1. Person- och förrådsnummer
X. Antal boende och år i bostaden
2. Telefon- och produktnummer
FRÅGA 2. I slutet av förra året

fick Assberg en ny fastighetsskötare, vad heter han?
1. Jack Råstedt
X. Jonas Råstedt
2. Ulf Lundell

FRÅGA 5. Av en hyra på 7 000,

hur mycket går till underhåll
och reparationer?
1. 2 170
X. 840
2. 1 440

FRÅGA 4. MBAB har fått assis-

tans av två skräpplockare, vad
heter de?
1. Ferdinand och Isabella
X. Gram och Emmylou
2. Tom och Josefine

Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4

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 5 april.

NAMN:
ADRESS:
POSTORT:
TELEFON:

Grattis, ni vann i förra numret! Oskar Wielin, Skene, Haytham Hazzani, Kinna och Kjell Bergqvist, Kinna.
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X

Fråga 5

FRÅGA 3. Vid fel som inte är

akuta är det bäst att göra felanmälan via …
1. … att leta upp fastighetsskötarna
X. … telefon
2. … MBAB:s hemsida

1
Fråga 1
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