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BOI MARK
Ökad trygghet
med ny metod
TRYGGHET Trygghet är en av de
saker vi värderar mest när vi
väljer var vi vill bo. I Marks
kommun finns sedan tidigare
flera initiativ för att stärka
tryggheten, bland andra Grann
samverkan och Huskurage.

Sandra Hedlund

I höst börjar kommunen även arbeta
enligt metoden EST* (Effektiv Samord
Ålder: 33 år.
ning för Trygghet) som handlar om att
Familj: Man, tre barn, valp.
öka tryggheten med hjälp av struktu
Yrke: Studerar till under
rerat samarbete mellan polis, kommun
sköterska.
och bostadsbolag.
– Tanken är att vi tillsammans kan
skapa en tydligare lägesbild och sätta in
Trivs. Sandra Hedlund, nyinflyttad på Ängahagen, gillar området. – Det är bilfritt och tryggt för mina
rätt åtgärder, säger Carina Roos,
barn att springa ut och leka, säger hon. På bilden även dottern Wilma. 
Foto: Carina Roos
kommunikatör på MBAB.
I EST-gruppen ingår förutom Carina
Roos även kommunens trygghetssamordnare Rickard Silva och kommunpolisen Annika Stomberg (bilden ovan).
Till sin hjälp har de sina sina respek
tive organisationer som bidrar med
R ÖKA
rapporter. För Marks Bostads del kan
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springa rakt ut
det exempelvis vara fastighets
BOENDE När nya bostadsområdet Ängahagen
på gården.
skötare och störningsjour som
började planeras för några år sedan tänkte MBAB
– De är
lämnar rapporter. Tillsammans
extra på tryggheten.
ofta ute med
med lägesrapporter från Polisen
sina nya vän
och kommunens olika förvaltningar
ner, en bra
går de att sätta samman till en
Hur var första intrycket?
Inga skymmande buskage på
gemenskap
övergripande bild och utifrån den
– Att det var ljust och
fel ställen, inga källarförråd
håller på att
göra snabba och riktade insatser för
inbjudande. Och välplanerat,
plus öppna bilfria gårdar mel
byggas upp här.
att stärka tryggheten.
jag tänkte att det skulle bli
lan husen.
Det är lite radhus
Vad är styrkan med arbetsmodellen?
lätt att möblera. Sedan är det
– Det blev jättebra, säger
känsla?
– Samarbetet och systematiken. Tidi
cykelavstånd till all service vi
Sandra Hedlund som flyttade
– Ja, det känns så. Husen
gare har vi gjort insatser var för sig, nu
behöver.
in den 1 juli.
är fina och så gillar jag att
blir det mer samordnat.
Hon har uteplatser på både
I våras, när familjen först
lägenheten är lite annorlunda
fram och baksida, och efter
tittade på lägenheten – 3,5
planerad och att fönstren är
som de bor på bottenvåningen
rum, 77 kvadratmeter – var
* Arbetssättet EST är utvecklat på Örebro
olika stora.  thomas drakenfors
kan hennes mindre barn
huset precis nybyggt.
universitet.
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Hedlunds har hittat hem
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STÖRNINGAR Att leva vägg
i vägg med andra sätter
ibland tålamodet på prov.
Blir det problem kan det
vara läge att agera. Men
vem ska man höra av sig
till – polisen eller hyres
värden?
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Sätila:
Nybyggnad av 34 lägenheter
startar inom kort.
Örby:
Ängsvägen 16–24 – ommål
ning.
Gamla vägen 14 – ommålning.

Skene:
Skene: Nybyggnad pågår av 56
lägenheter på Ängahagen. 16
är klara och ytterligare 20 är
inflyttningsklara i mars 2021.
Postgatan 4 – tak och fönster
byte, start under tidig höst.
Kinna:
Renovering på Snickaren
fortgår, 282 av 315 lägenheter
klara. Tio av elva hus är klara
utvändigt.
Nybyggnad pågår av 24 lägen
heter på Vipgränd 4 och 6,
inflyttning i september.
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Hyssna:
Lockövägen 20–30 – ommål
ning.

Rydal:
Boråsvägen 247 och 251
– ommålning.
Boråsvägen övriga hus
– underhållstvätt.

– När du misstänker
ett brott, har ett tips
D
till polisen,
eller om du upp
lever en hotfull
situation.
Många drar
sig kanske för att
ringa er och störa
i onödan?
– Ring hellre en gång
för mycket än en för lite.
Anmäl helst varje gång det hän
der något, då får vi belägg som vi
har nytta av om vi ska driva ären
det vidare. Alla Securitasärenden
får vi rapporter om, men har du
kontaktat polisen bör du även
ringa oss eftersom hyresvärden
inte automatiskt får rapporter om
anmälningar eller ingripanden.
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Teija Markkanen
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Ring hellre en gång
för mycket än en för lite.

Bo i Mark tog kontakt med
MBAB:s boendekonsulent Teija
Markkanen för att reda ut frågan.
– Det beror på vad som har
hänt. Men blir du störd av din
granne på ska du ringa till oss på
Marks Bostad. Är det efter
kontorstid så ring vårt
journummer 020R
FÖ
•
21 73 00 så får du
hjälp av Securitas,
säger hon.
Men för att
MBAB ska kunna
driva ärendet
vidare ska det dels
vara upprepade
störningar, dels ska det
finnas belägg för att stör
ningarna har inträffat, exempelvis
rapporter från Securitas.
Då kan MBAB skicka ut varningar
och eventuellt kalla till möten.
– Hjälper inte det kan det till
slut bli tal om uppsägning.
Om hyresgästen motsätter sig
uppsägningen blir ärendet ett fall
för hyresnämnden.
När ska jag ringa polisen?
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Illustration: pch.vector/freepik.com

Så gör du
vid störningar
och brott

Så här gör du
Om du behöver hjälp i ett störningsärende, ring MBAB:s boende
konsulent Teija Markkanen, telefon 0320-21 73 23. Hon finns
på plats under kontorstid. På kvällar och helger har MBAB en
jourtelefon, 020-21 73 00, som sköts av Securitas.
Ser du ett pågående brott, ring polisen på telefonnummer
112. Är det inte akut kan du istället ringa 114 14 eller mejla
via polisens hemsida. Räkna inte med att någon annan har
varslat MBAB, Securitas eller polisen – var hellre aktiv och ta
själv kontakt.
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Alla kan
hjälpa till
med att
skapa
trygghet
Enligt kommunpolis
Annika Stomberg
finns det en rad enkla
saker var och en kan
bidra med för att
öka tryggheten i sitt
bostadsområde.
– Att vara en bra
och engagerad
granne är ett effektivt
medel, säger hon.
Här är Annika Stombergs
bästa tips på saker som vi
alla kan göra:
✔ Lär känna grannarna. Ett
enkelt hej och ett leende
ökar tryggheten.
✔ Sprid inte rykten. På
sociala medier cirkulerar
osanna uppgifter. Var
källkritisk.
✔ Hjälp till att hålla rent i
området.
✔ Anmäl klotter och annan
skadegörelse.

Samla poäng hos MBAB
för ett tryggt boende
TRYGGHET Trygghetsboende
är lösningen för den som
är över 70 och som vill ha
ett boende som är extra
tillgängligt och tryggt.
Men det kan vara bra att
vara ute i god tid och
börja samla poäng till
den dag de behövs.

– Jag har fått åka en hel del
ambulans, säger hon.
Annars är hon rörlig och kan ta
sig runt för egen maskin när hon
ska träffa vänner eller handla. Och
efter att hon fick ny medicin för
ett halvår sen har problemen med
hjärtat blivit bättre.
MBAB:s trygghetsboenden är
tillgängliga, utrustade med hiss,

och erbjuds bara till personer
över 70 år. För att komma ifråga
för en sådan lägenhet måste man
registrera sig på MBAB:s hemsida
och samla poäng, precis som för
andra lägenheter. Men tänk på att
det kan ta lite tid.
– Jag fick vänta i tre, fyra år,
säger Inga-Brita.
Vad är bäst med boendet?
– Det är fint och välplanerat
och bra service från fastighets
skötarna. Och jag har en uteplats
där jag kan odla blommor och
grönsaker. Behöver jag hjälp så
kommer hemtjänsten på några
minuter.

För pensionerade storkökschefen
och egenföretagaren Inga-Brita
Melander blev trygghetsboendet
på Varbergsvägen i Horred en
positiv överraskning.
– Det finns hemtjänst i huset,
och det ordnas aktiviteter. Inget av
det kände jag till när jag flyttade
in, säger hon.
Innan bodde hon i en stor lä
genhet en trappa upp i ett hyres
hus på orten, men efter att hon
började få hjärtproblem för fem år
sedan ville hon byta bostad. Bland
annat fanns där ingen hiss, vilket
krånglade till saker när hälsopro
blemen blev akuta.

Vi tre

Fick plats.
Efter en tids
väntan fick
Inga-Brita
Melander
plats på trygg
hetsboendet
i Horred.
– Jag trivs
väldigt bra,
säger hon.

Foto: Thomas
Drakenfors

Blev det hemester
för dig i år?

✔ Kontakta din hyresvärd
om du upptäcker trasig
belysning eller annat som
skapar otrygghet.
✔ Håll din dörr låst även om
du är hemma och förvara
inte värdesaker nära dör
ren.
✔ Om du ska resa bort –
skriv inte om det i sociala
medier.
✔ Engagera dig i initiativ
som Grannsamverkan
och Huskurage.
Christer Magnusson, trä
industriarbetare, Kinna.
– Ja, jag har mest varit hemma
och grejat med huset, plus lite
småutflykter. Om jag saknar
att resa utomlands? Ja, lite.

Angelica Lundgren (med
dottern Molly), flygplats
kontrollant, Kinnasten.
– Vi har varit kvar i Sverige,
bland annat har vi åkt till
djurparken i Borås och till
Marstrand. Vi brukar sällan
åka utomlands.

Tony Björkberg, industri
arbetare, Kållered.
– Vi har varit hemma och i
sommarstugan i Rydal. Och
så har det blivit mycket mcåkning.
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Lyckat läger på Hedbo

Svar direkt om
Mobilt BankID
FRÅGA På MBAB:s hemsida står
det att man numera kan logga in
på Mina sidor med Mobilt BankID,
och slippa lösenordet. Hur gör
jag det?

Gör så här: Börja med att
gå in på marksbostadsab.se och
klicka på menyn Mina sidor. Titta
sedan under fältet där du brukar
logga in. Där finns nu även ett
fönster där du kan välja att logga in
med BankID – en tjänst som du
skaffar dig via din bank.
När du ska logga in hos MBAB med
BankID fyller du i ditt person
nummer i inloggningsfönstret
på Mina sidor. Sedan öppnar du
BankID-programmet i datorn eller
på mobiltelefonen och godkänner
inloggningen med den kod som du
har fått av din bank.
OBS, det går fortfarande bra att
logga in på det vanliga sättet, med
användarnamn och lösenord.
SVAR

Länge verkade det som om coronaviruset hade
satt stopp för årets upplaga av Skene IF:s fot
bollsläger på Hedbo. Men i maj blev det oväntat
klartecken att köra.
– Vi var väldigt sent ute, men det lyckades,
säger Christine Johansson på Skene IF:s kansli.
Folkhälsomyndigheten gav
till slut inte bara klartecken,
de vädjade även till landets
föreningar att genomföra

Sommarens lirare. Från juni till augusti har sammanlagt
drygt 220 barn från Marks kommun deltagit i Skene IF:s fot
bollsläger på Hedbo. 
Foto: Thomas Drakenfors

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 2 oktober.
Tre vinnare får tre trisslotter var.
FRÅGA 1. MBAB har startat ett
arbete enligt modellen EST till
sammans med … ja vilka?
1. Systembolaget och Apoteket.
X. Västtrafik och Taxi Kinna.
2. Kommunen och Polisen.

FRÅGA 3. Nu går det att komma in
på Mina sidor på MBAB:s hemsida
på ett nytt sätt, vilket?
1. Ansiktsigenkänning.
X. Tonvalstelefon och kod.
2. Mobilt BankID.
FRÅGA 4.

FRÅGA 2. Sandra Hedlund har

flyttat in i ett nybyggt område –
vilken våning bor hon på?
1. Bottenvåningen.
X. En trappa upp.
2. Två trappor upp.

sina läger. Om än med flera
försiktighetsmått tagna.
– Det har varit som mest
100 barn per dag. Men vi har

På trygghetsboendet i Horred
bor en pensionerad storkökschef,
vad heter hon?
1. Inga-Brita Melander.
X. Sonja Åkesson.
2. Majken Johansson.

delat upp dem i ett förmid
dagspass för de yngre, och ett
eftermiddagspass för de äldre,
säger Christine Johansson.
Hur har responsen varit?
– Mycket bra. Vi har fått
många mejl från föräldrar
som vill anmäla sina barn till
fotbollsträning i höst.
Skene IF har fått stöd av
bland andra Marks kommun,
Sparbanksstiftelsen och
Marks Bostad för aktiviteten.
För MBAB är det viktigt
att stötta föreningar som
bidrar till trivsel och trygghet
i bostadsområdena.
– Ja, vi tror att aktiva
bostadsområden också är
trygga bostadsområden och
det behövs bra sommarakti
viteter för barn, speciellt i år
när så mycket varit nedstängt
på grund av pandemin, säger
vd Svante Dahlquist.
Lägret har hållits sedan
2013, med uppehåll 2017
och 2018 när klubbhuset var
skadat av brand. Det kostar
inget att delta.

FRÅGA 5. Vilket av följande är inte

ett tips från Polisen om hur man
skapar trygghet?
1. Heja på grannarna.
X. Varsla MBAB om belysning
som inte fungerar.
2. Köp en back öl och bjud alla i
trappuppgången.

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 8 oktober.

NAMN:
ADRESS:
POSTORT:
TELEFON:

Grattis, ni vann i förra numret: Åke Persson, Torestorp, Mikael Jändel, Horred, och Jenny Sjödahl, Kinna.
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