Roos, informatör på
Marks Bostad, och
Annika Stomberg,
kommunpolis.
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hall å där

Mats
Lilienberg
Kommunchef i Mark.
Kan man känna sig trygg i
Mark?
– Ja det kan man! Det är bara
några enstaka områden som vi
behöver arbeta lite extra med.
Finns det några typiska åtgärder att ta till?
– Förutom samarbeten med
bland andra Polisen och MBAB
är fler mötesplatser en sådan
sak. Det kan handla om allt från
lokaler till platser utomhus,
exempelvis den typen av multi
arena som invigdes 2017 i Skene
(Kyrkparkens spontanidrotts
plats). Då vet alla var de ska
träffas istället för att exempelvis
ungdomar rör sig planlöst runt i
samhället, det skapar otrygghet.

Samarbete för ökad trygghet
TRYGGHET Polisen, Marks Bostad
och Marks kommun har startat upp
ett samarbete för ökad trygghet.
– Med gemensam kraft kan vi
öka tryggheten, säger kommun
polis Annika Stomberg.
Arbetet utgår från ett så kallat
medborgarlöfte som Polisen tar
fram efter att ha gjort en enkät
undersökning om vad människor
tycker.
– Löftet jobbar vi sedan meto
diskt med ett år framåt. I år handlar
det om trygghet, säger Annika
Stomberg.

FÖR MBAB:S DEL har det gemen

samma arbetet bland annat lett till
att grupper för Grannsamverkan
startas upp och att regelbundna
trygghetsvandringar genomförs på
alla större bostadsområden.
Trots den upplevda otryggheten
är Marks kommun tryggt, enligt
kommunpolis Annika Stomberg.

tips från polisen

Det här kan du
göra själv
Här är några tips från Polisen
om vad du kan göra för att
känna dig tryggare där du bor.
HÄLSA PÅ GRANNARNA. När du lär
känna människor känner du dig
säkrare.

– Det finns inga ”särskilt utsatta”
områden här. Fast vi ska ändå
jobba för att behålla den trygghet vi
har och göra den ännu bättre.

❞

Ni har rekryterat en trygghetssamordnare?
– Stämmer. Vi har utökat funktio
nen med säkerhetssamordnare
till en grupp på fyra personer
som ska arbeta med trygghet
och säkerhet. I den gruppen ska
trygghetssamordnaren ingå.
Upplevd otrygghet … är det
svårt att vända en sådan
känsla?
– Det har fungerat ganska bra
i exempelvis Borås där de haft
liknande problematik.

Det finns inga
’särskilt utsatta’
områden här.

VAR INTE MED OCH SPRID RYKTEN.

Var kritisk till det du läser på nätet.
LÄGG INTE UT ATT DU RESER.

Inbrottstjuvar använder Facebook
och andra sociala medier för att
hålla koll.
ENGAGERA DIG GRANNSAMVERKAN.

Statistiken visar att brottsligheten
sjunker med 16–25 procent.

HÅLL DÖRREN LÅST. Det gäller även

när du är hemma. Tänk också på att
inte förvara plånboken eller andra
värdesaker precis innanför dörren.

OCH VISST FINNS DET saker att ta

i tu med – som droger, inbrott,
vårdslös körning med mopeder och
bilar på innergårdar och gångbanor
med mera – problem som polisen
arbetar aktivt med.
– Får vi bara in anmälningar kan
vi sätta in fotpatruller, spaning och
annat för att störa kriminella verk
samheter, säger Annika Stomberg.
thomas drakenfors

LUGNT OCH
SÄKERT.

Kommunchef
Mats Lilienberg
anser att Mark
överlag är en
trygg kommun.

Hennes nyrenoverade trerummare
är personligt inredd. Snygga tapeter, speciella
lampor och genomtänkta detaljer, bland annat
en rad Buddhaskulpturer utplacerade här och
där.
– Buddhist? Nej, det är mest att jag bara
tycker att de är fina, säger Petra Svensson.
Tidigare bodde hon på Gärdesvägen, men
sedan sju år det Snickaren som är hemma för
henne – ett område med gott om barnfamiljer.
Det tycker Petra är positivt, för hon gillar liv och
rörelse.
– Alla känner alla här. Dessutom är min
lägenhet lagom stor och det är nära till Kinna
centrum. Och så har jag uteplats, det är viktigt
för mig, säger hon.
Tryggheten är också bra, även om hon själv
inte tillhör de oroliga direkt.
– Nej, det finns ingen anledning att gå runt
och vara rädd för saker i samhället, det gör
ingen större nytta. Man behöver inte utgå från
att alla är livsfarliga. Det är bättre att heja på
människor, vara social och bygga relationer.
TRYGGHET

TRYGGARE BOENDE. Petra Svensson på Snickaren

är en av dem vars lägenhet är färdigrenoverad.
Under arbetet har tryggheten förbättrats,
med nytt låssystem, bättre belysning och nya
tvättstugor i markplan.

IBLAND KAN DET i och för

sig hända att ambulan
sen blir dirigerad från
ett annat distrikt som
inte har rätt nyckel
brickor med sig, men
personalen tar sig
ändå in. Grannar och
anhöriga brukar kunna

bulanssjuksköterska möter oss
människor i några av våra mest
livsavgörande ögonblick, som
när vi föds, när vi dör eller när
vi överlever en olycka med nöd
och näppe och så vidare. Det är
rätt speciellt, enligt Rikard
Bjuveus.
– Visst kan det vara
slitsamt. Men du behö
ver aldrig fundera på
om du har gjort nytta
när du går hem efter
ett arbetspass.
thomas drakenfors
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– Vi har nyckelbrickor till de
flesta av fastigheterna, säger Rikard
Bjuveus.

JOBBET ÄR KRÄVANDE, en am

E

STATISTIKEN VISAR att brottsligheten

sjunker med 16–25 procent i ett område som har Grannsamverkan. Har
du intresse av att starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde?
Hör av dig till Carina Roos på MBAB:
carina.roos@mark.se, 0320-217313.

Har du gjort något för att
öka tryggheten hemma?

ELIN LENNARTSSON, studerande, Kinna.

– Vi har skaffat larm. Om jag känner mig
trygg? Ja, jag har bott här i hela mitt liv, och
jag känner mig väldigt trygg.

SVEN-ERIK ANDERSSON, undersköterska,

Hedbo.
– Nej, just där jag bor tycker jag faktiskt att det
är ganska lugnt.

MARIKA NILSSON, fastighetsägare,

Gånghester.
– Jag har villalarm, men det är ju standard.
Mark är tryggt.

NG PÅ GÅ

GÅ

SKENE
»» ROT-renovering på
Kullagårdsgatan 7 pågår.
»» Detaljplanearbetet för 56
nya lägenheter på Assberg
är klart, bygglov har sökts.
»» Lekplatsen Träffpunkt
Hedbo är klar.
KINNA
»» Renovering på Snickaren:
Etapp 3 – Snickaregatan
17,19 och 7 samt
innergården på gård 3.
»» Åkerstigen och
Bäckstigen, installation
av ventilationsaggregat,
takbyte och delvis byte av
fönster och dörrar.
»» Upphandling klar för
rivning och nyproduktion
på Vipgränd 4 och 6.
»» Folkparksgatan – byte av
trappor
FRITSLA
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TRYGGHET En annan viktig sak för
ambulanspersonalen är att det finns
tydlig information om vem som bor i
respektive lägenhet – exempelvis en
lista med namn och lägenhetsnum
mer i entrén.
Bilar som står parkerade på
gångvägar eller andra olämpliga
ställen är annat som kan göra skill
nad på liv och död.
Men det finns ingen anledning att
oroa sig för att ambulanspersonalen
inte kommer in i trappuppgången.

HINDER. Cyklar
och barnvagnar
som blockerar
trappuppgångar
ställer till
problem.

hjälpa till. Men det vanligaste är en
ligt Rikard att det inte är mer akut
än att de sjuka klarar att öppna
själva. Skulle det inte fungera tar
de hjälp av Polisen eller Räddnings
tjänsten och bryter sig in.
– Det har aldrig hänt att vi inte ta
git oss in till någon som är akut sjuk.

RE

Ta sig fram med bår i en trappuppgång,
det är ingen lek.
– Vi har bra hjälpmedel, men står det
en cykel eller en barnvagn i vägen kan vi
förlora viktig tid. Ibland handlar det om
sekunder, säger ambulanschefen Rikard
Bjuveus.

16–25%
TR

”Står en barnvagn i vägen
förlorar vi viktig tid”

N

I den pågående renoveringen på Snickaren
genomförs en rad åtgärder för att öka
tryggheten. Bättre belysning, tvättstugor
i markplan, nytt låssystem med mera. En
som trivs där är kocken Petra Svensson.
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på Snickaren
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kan gå ut och ta emot oss, kanske öppna
bommar och liknande, sparar vi sekunder
som kan bli livsavgörande”, säger Rikard
Bjuveus, ambulanschef i Marks kommun.
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Tryggt och trevligt

HJÄLP PÅ TRAVEN. ”Finns det någon som

N
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»» Takbyte på Aratorps
vägen 3 och 7.
ÖRBY
»» Målning på Jutevägen
1, 3, 5 och Kinnavägen 3
pågår.
HORRED

Så gör du om
det brinner
VID HÄNDELSE AV BRAND

har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tagit fram en checklista.

»» Fasadrenovering
samt fönsterbyte på
Varbergsvägen 415.
Bygglov har sökts för en ny
fastighet på Varbergsvägen
426 med 13 lägenheter.
TORESTORP

RÄDDA. Ta hand om dig

»» Målning på Kvisslevägen
14–18.

VARNA. Varsla dina

SÄTILA

själv och andra som är i
fara.

grannar så att de kan sätta
sig i säkerhet.

LARMA. Ring Räddnings-

tjänsten på 112.

SLÄCK. Om du kan, försök
släcka elden.

»» Målning på Hyssnavägen
7 (Björkeberga).
»» Detaljplanearbete pågår
för 34 nya lägenheter på
Backsippevägen.

BO I MARK

Spara på vattnet

EFTER SOMMARENS TORKA räcker det
inte med några ruskiga höstdagar för
att återställa grundvattennivåerna.
Det är fortfarande läge på att tänka
på hur vi hanterar vattnet som vi
förbrukar hemma.

I Sverige förbrukar vi i snitt cirka 150 liter
vatten per person varje dygn, vilket är tio
gånger mer än i en del andra länder.
HÄR ÄR NÅGRA TIPS på vad du kan göra

för att hjälpa till.
• Låt inte vattnet rinna medan du bor
star tänderna.
• Korta ner tiden du duschar och stäng
av medan du tvålar in dig.
• Vädra kläder istället för att tvätta, då
sparar du inte bara vatten – kläderna
håller också längre.
• Felanmäl direkt om du har
en IPSUM
dropp
LOREM
ande kran. Även om en droppe är
liten blir det snabbt stora volymer.
Lorem ipsum dolor sit amet, utinam aliquid expetenda his ea,
te vis quis dignissim, tantas impedit blandit sit id. Cu per vero
semper, nam eu dictas suscipiantur, nam an decore facilisi. At

Välkomna till oss!
Från och med den 8 oktober har Marks Bostads kundmottagning i Kinna nya
öppettider för besök: måndag till fredag 10–16. Den första vardagen i varje
månad, d
 en så kallade flyttdagen, är det öppet 08–16.

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 28 september. Tre vinnare får tre
trisslotter.

FRÅGA 1. Annika Stomberg är

polis med ett speciellt uppdrag,
vad har hon för titel?
1. Ortspolis
X. Kommunpolis
2. Kommunalinspektör

FRÅGA 2. Hur mycket vatten gör

vi svenskar i snitt av med varje
dygn?
1. 15 liter
X. 510 liter
2. 150 liter

BO I MARK

FRÅGA 3. Petra Svensson i Kinna
har smyckat sitt hem med en
religiös symbol, vilken religion
rör det sig om?
1. Hinduism
X. Katolicism
2. Buddhism
FRÅGA 4. Han är ambulanschef i

Marks kommun, men vad heter
han?
1. Rikard Bjuveus
X. Richard Branson
2. Richard Penniman

När det är för mycket
ljud i huset
Ibland händer det. Någon har bjudit hem
vänner och det börjar bli ordentligt ljudligt
samtidigt som resten av trappuppgången
förbereder sig för att gå till sängs. Jobbigt.
Men det finns sätt att komma tillrätta med
problemet:

• Börja med att tala med din granne, be att han
eller hon dämpar sig.
• Fungerar det inte att kommunicera med
grannen, ring då Securitas som sköter
MBAB:s störningsjour efter kontorstid:
020-21 73 00.
• Securitas åker ut och besöker lägenheten
där det är ljudligt, ber dem dämpa sig och
skickar sedan en rapport till MBAB.
• Rapporten leder till att MBAB skickar ut ett
brev där de påtalar problemet. Den som har
stört får dessutom betala en störningsavgift
på 500 kronor. Vid upprepade störningar
inom en månad höjs avgiften till 1 000 kronor.
• OBS, rökning i rökfria hus likställs med en
störning.

Fyll i dina svar här!
FRÅGA 5. Med stöd av MBAB och
Polisen kan boende jobba ihop
mot brottslighet och för ökad
trygghet på området, vad kallas
det?
1. Verksamma grannar
X. Grannsamverkan
2. Samgrannverkan

1

X

2

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.html
Svar senast fredag den 28 september.

NAMN:
ADRESS:
POSTORT:
TELEFON:

Producerad av Newsroom, Mässans Gata 8, 412 51 Göteborg, 031-712 40 00. På uppdrag av Marks Bostads AB,
Boråsvägen 35, Box 124, 511 21 Kinna, tel 0320-21 73 00, fax 0320-155 71 Redaktör och ansvarig utgivare: Carina
Roos. Projektledare: Thomas Drakenfors. Formgivare: Nils Pennlert. Tryck: Billes, Göteborg 2018. Årgång: 38.

Hö

sten är här

!

