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Det här gör MBAB

LL

Marks Bostad arbetar på flera
plan för att leva upp till Agenda
2030-målen. Här är några saker.
Energi. Individuell mätning
av värme och vatten så att
hyresgästerna kan påverka sin
förbrukning och kostnad.
Använder fossilfri energi till över
97 procent. Bygger och renoverar
hus för låg energiförbrukning.
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97%

MBAB använder fossilfri energi
till över 97 procent.

Byggnation: Ställer krav på låg
klimatpåverkan vad det gäller
material, framställning, montering och livslängd.

Här grävs det för
det smarta boendet
HÅLLBARHET För några år sedan antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Den innehåller 17 mål för att uppnå
en hållbar utveckling för jorden.
– Detta involverar oss alla och är något alla länder
inom FN måste jobba med, säger Svante Dahlquist,
vd på MBAB.

De 17 målen i Agenda 2030 syftar
till att världen ska blir mer hållbar,
fredlig och rättvis och ett av de
främsta av dem handlar om att
avskaffa f attigdomen.
Några av de andra målen – att
använda hållbar energi, att bromsa
klimatförändringarna samt att
bygga inkluderande och hållbara
städer – berör på ett direkt sätt
Marks Bostads verksamhet.
– Vi arbetar mycket med de frågorna, eftersom vi tycker att de är
oerhört viktiga, säger Carina Roos,
kommunikatör på MBAB.
NÄR DET GÄLLER exempelvis energi

har företaget i många år vidtagit
åtgärder för att bli mer effektiva.

Nya lägenheter
på gång
På Vipgränd i Kinna bygger MBAB 24
nya lägenheter i radhusstil, inflyttning
till sommaren 2020. "Det kommer att
bli ett smart boende på flera sätt.
Varje lägenhet kommer att bli utrustad med en fiberuppkopplad display
med möjlighet att få information om
förbrukning och flera olika funktioner", säger Carina Roos, kommunikatör, och Svante Dahlquist, vd på
MBAB.

Nu har man gått med i Allmännyttans klimatinitiativ som bland annat
syftar till att ha en fossilfri verksamhet år 2030.
Sop- och källsortering är andra
medel för att begränsa miljöpåverkan. På Marks Bostad jobbar man
aktivt på att fler ska sortera sitt
mat- och restavfall och lämna så
mycket som möjligt till återvinning.
FÖRETAGET STÄLLER OCKSÅ krav på

hur byggentreprenörerna som de
anlitar arbetar och vilka material och
metoder som används när husen
uppförs. Bland annat bygger de ofta
med monteringsfärdiga sektioner,
vilket ger mindre energiåtgång.
– Över huvud taget har vi höga
ambitioner kring att bygga hållbara
och lättillgängliga bostäder som
drar minimalt med energi, har bra
standard och smart teknik. Dessutom ska de boende gärna i större
utsträckning kunna klara sig utan
bil, säger Svante Dahlquist.
thomas drakenfors

Avfallshantering: Fastighetsnära
källsortering för hyresgästerna.
Miljöklassade ämnen: Minimerar användningen av kemikalier
och använder kemikalier av
bästa miljöklass.
Utemiljö: Använder batteridrivna verktyg och maskiner
istället för bensindrivna. Har
energisnåla elfordon och vanliga
cyklar för transporter.

Hyresrätten
Hyresrätten –– ett
ett
hållbart
boende
hållbart boende
  HÅLLBARHET Bostadsmarknaden
behöver flera upplåtelseformer
för att fungera bra. Hyresrätten är en av dem, en hållbar
boendeform med flera fördelar.
Som kund får man bland annat
ett mycket bra mervärde i form
av service. Går något sönder är
det bara att ringa sin fastighetsskötare. En annan
fördel för hyresgäster är att de slipper
risktagande i form av
kontantinsatser och
lån. Hyresrätten ger
förutsättningar för
ett flexibelt boende
genom livet.
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1. Förslag
MBAB får uppdrag från kommunen att
bygga. Företagets ledning diskuterar olika
områden, byggstilar, storlek med mera.
2. Tillgång till platsen (0,5 år)
För att kunna bygga behövs mark. Många
gånger ägs den av kommunen och MBAB
köper då marken via en markanvisning.
3. Detaljplan (2–4 år)
I detaljplanen fastställer plan- och byggnadsnämnden i kommunen hur och var man får
bygga – en process som kan ta några år.
4. Möjlighet att tycka till (0,5–1,5 år)
Myndigheter och folk som bor i närheten, så
kallade sakägare, har möjlighet att överklaga
detaljplanen till mark- och miljödomstolen,
vilket kan fördröja processen.

Tips för ett
hållbart liv
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Vi tre

Försöker du
leva hållbart?

Målen för ett hållbart samhälle kan verka
tuffa. Men det finns många saker som var
och en kan göra. Här är några tips.

5. Projektering och upphandling (1 år)
Markköp och projektering genomförs,
entreprenörer upphandlas.

Skippa bilen. Gå, cykla eller åk kollektivt
när du kan. Kör bil när du måste.

6. Bygglov (0,5 år)
Dags att söka bygglov. Även det går att
överklaga av sakägare.

Köp second hand. Om saker vi tröttnar på
återanvänds behöver vi inte lägga resurser
på att tillverka nya.

7. Byggnation (1,5 år)
Äntligen dags att sätta
spaden i jorden!
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thomas drakenfors

NÄR DET GÄLLER värmen ingår
21 grader i hyran. Vill du ha det
svalare får du avdrag på hyran,
har du varmare, max är 23 grader,
kostar det lite mer. Du måsta dock
ha minst 18 grader, annars kan det
påverka grannarna
och huset som
helhet. Värmen
mäts endast under
oktober till och
med mars.

Ät mer vegetariskt. Köttproduktionen är både ineffektiv och dålig för
klimatet. Köp hållbart. Välj ekologiska och miljövänliga alternativ,
undvik engångsartiklar.
Stäng av apparaterna. Även standby-läget
drar ström, så stäng av dina apparater
ordentligt. Dra ur laddare när de inte
används.
Fyll maskinerna. Låt inte tvätt- och diskmaskinen jobba halvtomma.

Så många kronor betalade MBAB ut
till hyresgästerna 2018 för minskade
värme- och vattenkostnader.

Förutom på hyresavin kan du
också se din förbrukning om du
loggar in på webbplatsen BKAB.se
med den kod du har fått tidigare.
Där går det att se förbrukningen
dag för dag. Tappat bort koden? Hör
av dig till oss så hjälper vi dig att
ordna en ny.
SYSTEMET MED INDIVIDUELL mät-

ning har slagit väl ut och ni som är
hyresgäster har dragit ner på både
vattenförbrukning och värme vilket
är bra för miljön! Dessutom tjänar
ni en slant på det. Under 2018
betalade vi ut 464 000 kronor till er
hyresgäster för minskade värmeoch vattenkostnader.
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HÅLLBARHET Bygga ett hyreshus, det kan tyckas vara en tidskrävande
process. Men projekten genomgår flera undersökningar och demokratiska processer som brukar ta en del tid – runt åtta till tio år
från idéstadium tills hyresgästerna flyttar in. Så här går det till.

FÖRELÄSNING   Föreläsningsföreningen i Mark har anor sedan början
av förra seklet. Deras mission är att människor ska få lyssna på
intressanta föredrag utan filter som radio, tv eller internet emellan.
Här handlar det om människor av kött och blod som kommer och
berättar inför en levande publik på Kinna teater. Under våren hade
de bland annat besök av Jonna Bornemark, filosof, och Bo Hagström,
känd från SVT-serien Solens mat. Höstens program startar tisdag den
17 september med ett framträdande av historikern Gunnar Wetterberg, som var med och vann förra säsongen av På spåret. Marks Bostad lottar ut två biljetter till evenemanget. Det enda du behöver göra
är att svara rätt på tävlingen här i tidningen. Glöm inte att kryssa i
rutan om att du vill delta i utlottningen av biljetterna.

SVAR: Individuell mätning och
debitering (IMD) innebär att vi
mäter hur mycket värme samt kalloch varmvatten hyresgästen gör
av med. Systemet är infört i många
av våra hus och har du det där du
bor ingår en viss värme och vissa
volymer vatten i din hyra. Den
volym vatten som gäller är beräknad efter storleken på lägenheten.
Principen är att ju större lägenhet
du har, desto mer vatten ingår. Det
står i ditt kontrakt vad som gäller i
just ditt fall. Gör du av med mindre
än vad som ingår reduceras din
hyreskostnad. Gör du av med mer
får du en något högre kostnad den
månaden.
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Vägen till ett hus – i sju steg

På spåret-vinnare till Kinna teater

FRÅGA: Hur fungerar det när det
står att det är individuell mätning
av vatten och värme i lägenheten?
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De hus som MBAB bygger på Vipgränd
i Kinna kommer att präglas av
nytänkande.

Fler namn tillkommer. För mer
utförlig information samt fullständig
lista över höstens program:
www.marksforelasningsforening.se

Svar direkt
Hur fungerar
individuell mätning?
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Husen byggs i radhusstil, och
för den som inte vill vara beroende
av bil är det ett perfekt område
eftersom busshållplatsen ligger ett
stenkast bort.
Ängahagen är ett större projekt

Inflyttning
tidig höst 2020
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HÅLLBARHET Just nu har MBAB två nybyggen som är i full
gång – ett på Vipgränd i Kinna och ett på Ängahagen
i Skene. Båda projekten präglas av vad MBAB kallar
Framtidens boende.

OMRÅDET SKA HA en lantlig och
naturnära stil, med fokus på
hållbarhet och låg energiförbrukning. Även här är det nära till en
busshållplats.
– En rolig detalj är att alla växter
vi planterar på Ängahagen på ett
eller annat sätt ska vara ätbara och
till nytta, säger Svante Dahlquist.
Ni är aktiva med att bygga nytt?
– Det stämmer. Vi har ett uppdrag från kommunen att bygga 700
nya lägenheter till fram till 2030 och
vi håller takten bra.

17/9 Gunnar Wetterberg föreläser om
Axel Oxenstierna.
8/10 Jens Liljestrand, biträdande
kulturchef på Expressen, talar om
Vilhelm Moberg.
22/10 Marie Rashidi, svensk-iransk
debattör.
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i Skene. Sammanlagt 56 lägenheter
blir inflyttningsklara i tre etapper
mellan sommaren 2020 och sommaren 2021.
MBAB bygger hus med fyra lägenheter vardera. Det blir tvåor, treor
och fyror där fyrorna blir i två plan.
– Fyrorna kommer dessutom att
gå att göra om till femrummare.
Och treorna har ett litet extra rum.

FLER FÖRELÄSARE I HÖST
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Alla växter vi
planterar ska på ett
eller annat sätt vara
ätbara och till nytta.

MBAB bygger för framtiden
Material, byggteknik och standard
– allt präglas av hållbarhet och
nytänkande i de 24 nya lägenheter
som MBAB bygger på Vipgränd.
– Inflyttning blir tidig höst 2020,
säger Svante Dahlquist, vd på MBAB.
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Kinna
yyRenovering på Snickaren
fortgår, projektet har nu
kommit halvvägs.
Hyssna
yyFönster och dörrbyte på
Lockövägen 9 och 11.
Berghem
yyFasadmålning på Älvängsvägen,
utförs under året.
Linnéa Lundell
Ledig (för tillfället), Gullberg.

Aita Möre
Pensionär, Skene.

Peter Bergeld
Personlig assistent, Kinna.

– Absolut. Jag traskar
istället för att köra bil, jag
äter vegetariskt och så återvinner jag.

– Ja, jag kör inte bil och jag
har för låg pension för att ha
råd att flyga någonstans. Så
det får man väl säga.

– Det gäller att tänka till lite
kring de hör frågorna. Själv
äter jag mer vegetariskt och
mindre kött. Sedan källsorterar jag och kör inte heller
bil.

Öxabäck
yyTakbyte och fasadmålning på
Öxavallsvägen 5, start under
året.
Horred
yyIordningställande av utemiljö
på Varbergsvägen 415.
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Trappstädning
i fokus
LOKALVÅRD 51 procent av hyresgästerna är nöjda eller helnöjda med
städningen av entréer och trappor.
För lågt, tycker Marks Bostad, som
nu satsar lite extra på städning.

Alla fastighetsskötare har fått gå på en heldagskurs där de förutom undervisning i olika
städtekniker även fått lära sig mer om olika
skur- och städmedel.
– Det var även bra föredrag om ergonomi,
säger Tobias Larsson, fastighetsskötare på
Snickaren.
Dessutom har MBAB satt upp listor i
entréerna där det går att se när den senaste
trappstädningen genomfördes.
– Minst varannan vecka ska varje trapphus
ha blivit städat. Men behövs det så tar vi en
gång extra emellan. Sedan storstädar vi dem
två gånger om året.
Hur ofta är du själv ute och städar?
– Förutom trapporna tar vi bland annat även
hand om tvättstugor och soprum. Så i princip
städar jag nästan varje dag. Oftast blir det
morgnarna.
thomas drakenfors

Tobias Larsson
Ålder: 30 år.
Intressen: Fiske och gymträning.
Lyssnar på: Desmond Decker.

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 31 maj. Tre vinnare får tre
trisslotter var.
FRÅGA 1. En av På spåret-

vinnarna kommer och föreläser
på Kinna teater, vad heter han?
1. Rolf Almström
X. Claes Hylinger
2. Gunnar Wetterberg

FRÅGA 2. Fastighetsskötaren

Tobias Larsson och hans kollegor har varit på kurs. I vad?
1. Städning
X. Kommunikation
2. Säkerhet

FRÅGA 3. MBAB använder förkortningen IMD. Vad står den
för?
1. Individuell mätning och
debitering
X. Debil mätning av individer
2. Manuell matning och
debriefing
FRÅGA 4. MBAB bygger på

Vipgränd och Ängahagen, hur
många lägenheter sammanlagt?
1. 700
X. 80
2. 56

FRÅGA 5. Vilken organisation
formulerade Agenda 2030?
1. WHO
X. FN
2. NATO

NYFIXAT. Efter att de städat ett
trapphus sätter fastighetsskötarna
sin signatur på en lista i entrén. "Varje
uppgång ska moppas två gånger i
månaden", säger Tobias Larsson,
fastighetsskötare på Snickaren.
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FRÅGA 1
FRÅGA 2
FRÅGA 3
FRÅGA 4
FRÅGA 5

Ja, jag vill även ha chansen att vinna en biljett till
föredraget den 17 september.
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 31 maj.

NAMN:
ADRESS:
POSTORT:
TELEFON:

Grattis, ni vann i förra numret. Bubori Istvan, Skene, Hugo Karlsson, Sätila och Anna Lundberg, Skene.
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