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BOI MARK
Håll koll på ljusen

”Boende får gärna tänka
på att inte gå precis intill
traktorn”, säger fastighetsskötaren Atdhe Ferizi.

Mörkret har lägrat
sig över landet,
julen närmar sig
och det är högsä
song för landets
tillverkare av
stearinljus. Men
ljusen är inte bara vackra, de innebär
även en viss risk. Här är några saker
att tänka på:
Kolla brandvarnaren. Felanmäl
till MBAB om den inte piper när du
trycker på testknappen, då kommer
din fastighetsskötare och sätter i ett
nytt batteri. Använd inte ljusstakar
av brännbart material. Använd inte
heller dekorationer av lättantändlig
mossa eller liknande.
Se upp med värmeljusen. Ställ inte
flera på samma fat. Det finns risk att
stearinet rinner ut och skapar ett
jätteljus.
Blås ut. Släck alltid alla brinnande ljus
när du lämnar rummet.
Skaffa brandsläckare.

När julen är över

Atdhe fixar snöfria
gångbanor
VINTERTIDER Nu är det den tiden på året när gårdar och gångvägar när
som helst kan bli inbäddade i vit och fin snö. Vackert, men också en tid när
MBAB:s fastighetsskötare aldrig missar en väderleksrapport.
– Kommer det mycket snö så måste vi ut med traktorn och ploga, säger
Atdhe Ferizi, fastighetsskötare på Snickaren.
MBAB:s snöberedskap startar den 9 november och pågår till den 11 mars.
Under den tiden rycker de ut även om det är helg.
– Varje säsong delar vi upp vinterns beredskapshelger mellan oss fastighets
skötare på området, säger Atdhe.
Den som har beredskap har koll på vädret och ringer sina arbetskamra
ter om de måste ut och jobba under helgen.
Gillar du att ploga?
– Ja, det är en bra känsla att skaffa undan snön så att alla kan komma
fram utan att halka. 				
thomas drakenfors

Atdhe Ferizi

Ålder: 28 år.
Familj: Gift.
Intressen: Gym- och löpträning.
Lyssnar på: Akon.
På MBAB: Fyra år.

Varför plogas vissa gator före andra?
Kommer det snö måste fastighetsskötarna ploga och sanda kring
äldre- och trygghetsboenden först, så att eventuella ambulanstransporter ska kunna komma fram. Inför snösäsongen görs flera
förberedelser. Snöplogar och sandspridare monteras på lastmaskiner, traktorer och åkgräsklippare. Dessutom fylls behållare för sand
och flis på. Förutom att ploga blir det också en hel del skottning
och sandning.

Så här sorterar
du julens mest
typiska avfall:
Julgranen. Kör
den till närmaste
återvinningscen
tral.
Julklappspapperet. Allra bäst är att
sortera det som pappersförpackning
vid din återvinningsstation så att det
kan återvinnas. Du kan också slänga
det bland brännbart i soprummet,
men det är ett sämre alternativ för
miljön.
Snören och julkort. Sorteras som
brännbart i soprummet.
Plast, bubbelplast och frigolit. Släng
bland plastförpackningar.
Värmeljus och marschaller. Ta bort
veken och släng bland metallförpack
ningar.

Inga raketer
i våra kvarter
När nyårsafton
närmar sig vill
en del köpa hem
nyårsraketer och
smällare. Men
tänk på att det
inte är tillåtet att
använda dem i MBAB:s bostadsom
råden. Förutom risk för brand och
personskador innebär fyrverkerier
även lidande för både människor och
djur. Marks Bostad uppmanar därför
alla hyresgäster att fira nyår utan
raketer.
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Belinda höjer gärna rösten
KUNDENKÄT Många av oss
bryr sig inte så mycket om
något i samhället verkar
fel eller orättvist. Livet går
vidare helt enkelt. Andra
höjer gärna sin röst och
vill vara med och påverka.
Som Belinda Sjöberg i
Skene.
– Jag är en tyckande
person, säger hon.

Landsorten är något som hon
brinner för. Saker som god miljö,
bra livsmedel, god djurhållning och
att det ska gå att ta sig fram även i
glesbygden.
– Min mormor och morfar har
bondgård, och jag har varit där
ganska mycket när jag växte upp,
säger Belinda.
I våras, när det var dags för
riksdagsval gick hon med i Center
partiet.
– Folk gillar att klaga och det gör
jag med. Men att klaga räcker inte,
man måste göra något också, säger
hon.
Samma sak när MBAB:s hyres
gästenkät droppade ner i brev
lådan. Visst trivs hon i sin tvåa på
Kronogatan. Det är ljust och trevligt,
det finns en balkong, det är nära till
allt och de har nyligen fått ett kod
lås installerat i porten, med mera.
– Och så tycker jag att det är
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Att klaga räcker inte,
man måste göra
något också

Belinda Sjöberg
Ålder: 25 år.
Yrke: Bagare.
Familj: Singel.
Intressen: Laga mat
och simma.
Favoriträtt: Carbonara.

Så nöjda är
hyresgästerna
KUNDENKÄT Varje vecka är det några hyresgäster som får
möjlighet att tycka till i MBAB:s kundenkät. Men hur går
det med resultaten? Bo i Mark tog kontakt med MBAB:s
informatör Carina Roos för att ta pulsen på nöjdheten.

Vad får MBAB för helhetsbetyg?
– Antalet nöjda och helnöjda har
ökat med 3 procentenheter och
ligger nu på 77 procent.
Är det ett bra resultat?
– Ja, men vi vill bli ännu bättre.
Tidigare har en del tyckt att ni är
svåra att få tag på?
– Där har vi jobbat mycket på att
förbättra oss, och nu får vi bättre
betyg. Vi har skaffat ett nytt telefon
system, bland annat.

Hur är det med tryggheten i
områdena?
– Den är fortsatt hög och 79
procent känner sig trygga. Även
här har vi lagt ner mycket arbete,
bland annat har vi startat upp
Grannsamverkansgrupper i flera
bostadsområden. Tillsammans med
Polisen har vi också arbetat med att
identifiera otrygga platser och vad
man kan göra för att förbättra dem.
Det är ett arbete vi fortsätter med.

bra att jag får avdrag på hyran om
jag sparar på vatten och värme.
Men information om fiberupp
kopplingen i området, den hade
gärna fått vara lite mer utförlig,
tycker Belinda. Och hon, som gillar
att laga mat, hade gärna haft ett kök
med lite rymligare arbetsytor. Saker

hon tycker, helt enkelt. Och när hon
fick chansen passade hon på att
skriva lite om det.
– Egentligen är kundenkäter
jobbiga, men jag förstår hur viktiga
de är för att kunna förändra saker,
säger hon.

Aktuella siffror från MBAB:s enkät

Är det något som fått försämrat
resultat?
– Ja, nöjdheten med städning av
entréer och trappor har gått ner
från 52 till 50 procent. Där behövs
krafttag. Bland annat satsar vi
på städutbildning för fastighets
skötarna.
Soprum och källsortering?
– Även där finns ett missnöje, trots
att vi lägger ner mycket arbete på
att städa och informera om avfall
och sortering. Just den saken hänger
mycket på hyresgästerna själva.
Tyvärr är det många som slänger
skräp på fel ställe. Vi har därför
genomfört flera dörrknacknings
kampanjer för att personligen
kunna informera om hur avfallet
ska tas om hand.

77%
79%

Så hög är kundnöjdheten hos
MBAB:s hyresgäster just nu.

Så många känner sig trygga i
MBAB:s områden.

thomas drakenfors

OM ENKÄTEN. Alla hyresgäster på Marks Bostad får möjlighet att svara på enkä-

ten en gång per år. Svaren är alltid anonyma. För den som svarar på webben går
det även att få enkäten på flera olika språk.
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SKENE
• ROT-renovering på
Kullagårdsgatan 7 pågår.

bp
ep
pa
rk
ak
sh
us
20
18

KINNA
• Renovering på Snickaren:
Etapp 3 – Snickaregatan 17,19
och 7 samt innergården på
gård 3.
• Byte av balkonger på
Lärkgatan, Prästgatan och
Gökgatan. Byte av trappor på
Folkparksgatan.
HORRED
• Fasadrenovering samt
fönsterbyte Varbergsvägen
415.

Nu är den ute, MBAB:s egen almanacka. I år är
temat grannsämja.
Hämta ditt exemplar på Marks Bostads huvud
kontor på Boråsvägen 35.

Vi har fått två bilar i
hushållet, kan vi hyra
ytterligare ett garage eller
en carport från MBAB?
Svar direkt : Nej, du kan endast hyra antingen

ett garage eller en carport per lägenhet.

Vi tre

Är julfirandet viktigt för dig?

Julkonsert
Varmt välkommen på julkonsert
med Mark Symphonic Band
och solister. Den 6 december
i Assbergssalen i Kunskapens
Hus i Skene. Konserten börjar
19.00. MBAB har tio biljetter till
konserten. Välkommen in och
hämta din biljett, det går också
bra att ringa 0320-21 73 13.
Först till kvarn gäller.

Öppet i jul
Fredagen den 21 decem
ber är Marks Bostads
huvudkontor stängt.

Aminata Diaby
studerande, Assberg.

Gun Johansson
pensionär, Kinnaström.

Sebastian Salazar
sjukskötare, Kinna.

– Jaaa, jätteviktigt. Då är
alla i familjen tillsammans,
och så kommer jultomten.

– Absolut. Då samlas hela
familjen, äter god mat
och tittar på Kalle Anka.
Viktigast på julbordet? Det
är nog skinkan.

– Som vuxen har man ju
tappat det där med julklappar. Men julen är ändå
viktig, med julbord, att alla
träffas och så vidare. Det är
familjen det handlar om.
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Jaaa, jätteviktigt

Fredagen den 4 januari
stänger huvudkontoret
kl. 12.00.
Övriga helgfria dagar är
det öppet som vanligt.

AR DIRE
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Ett vänligt tema
på årets almanacka

PÅ

N G PÅ G Å

#m

Runt julen dyker de upp: alla byggare som helst
jobbar med välsmakande brunt material.
Pepparkakshus är svårare att bygga än man kan
tro, men har du lyckats få till ett eget mästerverk
kan du delta i MBAB:s tävling. Ta en bild på kate
dralen, hyreshuset, stugan eller vad det nu blev.
Lägg sedan upp den på Instagram och märk den
med #mbabpepparkakshus2018. De tre bästa
konstruktionerna vinner ett förkläde som även går
att använda som brandfilt.
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och vinn
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Tävla och vinn Hedbo-honung Tio burkar av den fina honungen som bina på Hedbo
producerat finns den här gången med i potten för Bo i Marks läsartävling. Kryssa i rutan
i svarstalongen om du vill ha chansen att vinna en burk.

Hallå där

Värme och temperatur
– så funkar det

Petter Grubbström, biodlare som sköter om
MBAB:s bikupa på Hedbo.
NATUR

Blev det någon honungsskörd i år?
– Sommaren var lite väl varm och allt blommade över väldigt snabbt. Det
gjorde det svårt för bina att hitta nektar. Men vi fick ändå ihop runt 15
kilo, strax under normalskörd.
Hur smakar Hedbo-honungen?
– Lite pepparmintig med inslag av brända toner. Pepparmintsmaken
kommer från områdets lindar.
Vad händer med bina nu på vintern?
– De har en ganska tuff regim. På hösten släpas drönarna ut för att dö.
Kvar i kupan finns drottningen och cirka 10 000 arbetsbin som håller
värmen ihop.
Blir det en kupa på Hedbo även nästa år?
– Ja, det är planen.

Hotade nyttodjur
Sjukdomar, bekämpningsmedel och andra förändringar
har en negativ inverkan på jordens bin. De minskar i antal,
viket är ett hot för oss människor eftersom en stor del av
den mat vi äter kommer från växter som blivit pollinerade
av bin. I Sverige finns närmare 300 olika arter av vilda bin,
cirka 30 av dem av dem är hotade.

TRIVSEL Så här mitt i den kalla årstiden är
elementen i fokus. Men hur fungerar de
egentligen? Här är några typiska saker vi
brukar grunna över.
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När sätts elementen på för säsongen?
Elementen styrs av utetemperaturen. Även en kall som
marnatt kan värme skickas ut till elementen. Tempe
raturen ska ligga på 20 till 21 grader. Termostaten på
elementen reglerar temperaturen och stoppar flödet av
varmt vatten in i dem när temperaturen når 21 grader,
därför kan elementen kännas svala även om det är kallt
ute. Sjunker temperaturen sätts värmetillförseln på igen.
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Temperaturen är inget jag kan påverka?
Jo, du kan göra olika saker. Bland annat kan du undvika
att ställa möbler precis framför elementen, de hindrar
värmen från att spridas i rummet. Tjocka gardiner som
hänger för elementen ha samma effekt. Sätt aldrig igen
friskluftsventiler. Ventilationen blir sämre och det kan
börja dra kallt vid golvet.
Termometern ska sitta precis vid
elementet?
Nej, sätt den hellre på en av de inre väggarna i rummet,
det ger ett mer rättvisande resultat. Undvik att ha den
precis vid ett fönster eller på en yttervägg.
thomas drakenfors

Har du läst Bo i Mark
riktigt noggrant?

FRÅGA 5. När julen är över, var
ska man slänga granen?
1. På gården
X. Vid biblioteket i Kinna
2. På en återvinningscentral

har sin egen bikupa, vilket?
1. Rydal
X. Horred
2. Hedbo

FRÅGA 2. Belinda Sjöberg i Skene

gillar att tycka till om saker, vad
jobbar hon som?
1. Kommunalråd
X. Kock
2. Bagare

FRÅGA 4. Kan man kontakta

MBAB:s fastighetsskötare för att
få nytt batteri i brandvarnaren?
1. Ja, det är bara att höra av sig
X. Nej, det får du fixa själv
2. Ja, om du bor i ett trygghets
boende

Fråga 2
Fråga 3

Ja, jag vill även tävla
om en burk honung.
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 30 november.

NAMN:
ADRESS:
POSTORT:
TELEFON:

Grattis, ni vann i förra numret! Inger Högenberg, Björketorp, Janeta Balogová Poliaková, Kinna och Jan Inge Börjesson, Kinna
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Fråga 5

FRÅGA 3. När sätts MBAB:s

element igång för säsongen?
1. 15 oktober
X. De styrs av utetemperaturen
och kan ge värme året om
2. 30 september

X

Fråga 4

Då kan du svara på frågorna och skicka in
talongen så att den är oss tillhanda senast
den 30 november. Tre vinnare får tre
trisslotter var.
FRÅGA 1. Ett av MBAB:s områden

1
Fråga 1
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Ha en riktigt god jul!

