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Ej reklam som
utgångsläge
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ALLT SOM KOSTAR. Av en månadshyra på 6 000 kronor går
1 860 kronor till underhåll och reparationer. 1 440 kronor
går till uppvärmning, el, vatten och sophantering.
840 kronor går till fastighetsskötseln och lika mycket går till
avskrivningar. 480 kronor av hyran går till MBAB:s admini
stration och 540 kronor går till räntor och fastighetsskatt.
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SÄKERHET Reklamen i brev
lådan har sina sidor. Ibland är
den klockren och kommer med
erbjudanden vi liksom väntat
på. Men många gånger går den
direkt ner i papperskorgen och
även om den återvinns är det
ett onödigt slöseri med resur
ser. För att spara på miljön
kommer alla postboxar i fort
sättningen att ha märkningen
”ej reklam” som utgångsläge
när någon flyttar in. Den som
ändå vill ha reklamen kan lätt
ändra på det genom att vända
på etiketten, då står det istället
”Reklam, ja tack”. Alla som har
brevinkast i dörren eller post
låda utomhus får med en ”Ej
reklam”-skylt i sitt inflyttningspaket som kan sättas upp på
dörren.

Reklam?
Nej, tack!
Ja, tack!

Så använder MBAB hyran
Hyran går till en
rad olika kostnader. Men vilka är
utgifterna, och vad kostar mest?
Bo i Mark tog kontakt med MBAB:s
controller Niklas Friberg för att få
veta mer.
Flera av utgifterna är svåra att
påverka men när det gäller under
håll, reparationer, uppvärmning, el,
vatten och sophantering görs en
hel del.
– Det handlar både om att dra
ner kostnader och att samtidigt
värna om planetens resurser, säger
Niklas Friberg.
Vid ombyggnationer satsar MBAB
bland annat på att byta till energi
klassade fönster, tilläggsisolera
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Det handlar både om
att dra ner kostnader
och att samtidigt
värna om planetens
resurser

Niklas Friberg.

vindar och förnya ventilationen.
Samtidigt anpassas lägenhe
terna för personer med funktions
variationer.
När vitvaror byts ut väljs alltid
miljöklassade alternativ och upp
värmningen sker huvudsakligen
med fjärrvärme.
Många hyresgäster har dess
utom individuell mätning av vatten
och kan därmed påverka sin
månadskostnad själva.
– Vi har även satsat på att bygga
sophus, det gör att det går att
sköta det mesta av sopsorteringen
utan att behöva ta bilen till en
återvinningsstation.
thomas drakenfors

Gör det enkelt
med hyran
SÄKERHET Autogiro är ett smi
digt sätt att betala hyran. Du
fyller bara i en blankett med
namn, adress, bankkontonum
mer med mera och lämnar in till
MBAB. Sedan dras hyran auto
matiskt vid varje månadsskifte.
Om beloppet förändras blir du
alltid varslad i förväg, och trött
nar du på att ha autogiro är det
enkelt att säga upp. I det här
numret av Bo i Mark skickar vi
med en autogiroblankett som
du som är intresserad kan fylla
i. Blanketten går även att ladda
ner från www.marksbostadsab.
se under fliken Hyresbetalning.
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Fotnot: På Hedbos fastighetsskötarområde
jobbar även Dennis Axinge som var ledig
när Bo i Mark var på besök.
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ÄR DU BRA PÅ
ATT SORTERA AVFALL?

Stina Regnander, bingovärdinna, Kinna.
– Ja, absolut. Jättebra. Jag gillar ordning
och reda.

Torbjörn Davidsson, skogsarbetare, Hyssna.
– Nej, det kan jag inte påstå. Jag försöker,
men mycket hamnar i det brännbara.

Ingemar Emanuelsson, vd på textilföretag.
– Det tycker jag. Jag har lärt mig mycket
om avfallshantering genom mitt företag,
och jag tänker på samma sätt hemma.
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Skicka in frågor om
ditt boende till
carina.roos@mark.se
så har du chansen
att få svar här.
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Jag funderar på att köpa husbil.
Kan jag ha den på parkerings
platsen utanför huset?
– MBAB:s parkeringsplatser är
avsedda för personbilar klass 1
och grundprincipen är att de får
stå på samma plats – markerade
platser gäller – under max 24 tim
mar i sträck. Vi försöker hantera
regeln så att det inte drabbar den
som varit sjuk några dagar, varit
på semester eller av andra skäl
inte kunnat köra sin personbil
under några få dagar. Båtkärror,
husvagnar, husbilar och liknande
får aldrig stå på våra parkerings
platser. Samma sak med avställda
bilar, projektbilar, skrotbilar och
liknande. Avgiften för felparkering
hanteras av Securitas och är för
närvarande 600 kronor.
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thomas drakenfors
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13.00–14.10. En soffa har dykt
upp utanför sophuset på Hedbo
vägen 15. Den körs bort med hjul
lastare. En låscylinder byts ut i en
lägenhet och en hyresgäst som låst
sig ute från tvättstugan får hjälp.
Ny titt på den trasiga diskmaskinen
som nu fungerar.

15.30–16.00 Dags att ställa
tillbaka maskiner, hänga upp saker,
låsa in verktyg och göra i ordning.
– I morgon? Då ska vi bland
annat tömma luddlådorna på alla
tvättmaskiner, säger Tony.
Men nu är det tid att ta av sig
arbetskläderna, låsa och gå hem.
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12.00–13.00 Lunch

14.20 Spisen i förrådet körs iväg
till Hedbovägen 17 och bärs upp
till andra våningen. Den testas och
plattorna ”bränns av”.
– De är insmorda med fett och
det kan bli lite rök, säger Mikael.
Emballaget och den gamla spi
sen bärs ner och körs iväg till åter
vinning. En hyresgäst till har låst
sig ute och får hjälp att komma in
i tvättstugan. Soprummen kollas all
tid till en extra gång så här i slutet
av dagen, ytterligare några påsar
hittas och slängs in i luckorna.
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rar de även av fem besök till olika
lägenheter för att lufta och spola
element.
Precis före lunch blir det lite
administration på kontoret.
Fastighetsskötarna beställer själva
in vitvaror och annat. I förrådet
står en ny spis som ska installeras
under eftermiddagen.
De kollar även av MBAB:s
kundundersökning som uppda
teras varje dag. Senaste året har
hyresgästerna tyckt att det kan vara
skräpigt på området.
– Därför satsar vi lite extra på
städning, säger Tony.
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VÅRKÄNSLOR Det känns inte alltid så i mars, men sommaren
 örjar faktiskt närma sig. Då behöver MBAB hjälp av säsongs
b
arbetare som kan hjälpa till när gräs och rabatter växer som
mest.
– Den här gången kommer vi att ta in cirka 25 säsongsan
ställda, de första börjar redan i april, säger Lena Helander,
personalchef på MBAB.
De som anställs får intern utbildning i säker arbetsmiljö
innan de kör igång med gräsklippning, arbeten i rabatter med
mera. Andra typiska uppgifter som de säsongsanställda utför
är att städa och att måla markeringar för parkeringsrutor.
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Säsongsarbetare på gång

07.45 Fastighetsskötarna städar
tre trapphus var varje morgon*.
Hedbo har 37 uppgångar som i
snitt blir rengjorda en gång var
tionde dag.
– Men får vi samtal om att det är
smutsigt någonstans städar vi en
extra gång, säger Mikael

09.00–12.00 Dags för re
parationer. Först ut är en trasig
diskmaskin på Hedbovägen 17 B.
Filtret rensas och maskinen sätts
igång för en testkörning.
– Vi kommer tillbaka i eftermid
dag, säger de till hyresgästen.
Nästa uppdrag är ett krånglande
fläktaggregat i tvättstugan på Hed
bovägen 13 A. En elektriker får till
slut kallas in.
På Hedbovägen 2 B byts en dålig
spisplatta. Under förmiddagen kla

* HLU innebär att hyresgästerna själva väljer om det ska renoveras.
De kan tidigarelägga renoveringar och betalar då ett ”restvärde”.
Avstår de från renoveringar som ligger i tiden för att göras kan de
istället få en rabatt på januarihyran året efter. Då måste de ha bott
i sin lägenhet i minst sex månader. När det gäller HLU sker målning
och tapetsering tidigast efter 12 år, spisar byts efter 21 år, kyl och
frys byts efter 18 år.
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07.00 Dags att se över områ
det. Att alla lampor lyser, att inga
glasrutor gått sönder med mera.
De tre sophusen kräver en hel del
arbete. Många ställer påsar med
sopor direkt på marken i stället för
att slänga i luckorna. Sammanlagt

hittar de runt 20 påsar den här
dagen. Det kan även handla om
TV-apparater, möbler och annat
som hyresgästerna själva ska se till
att forsla iväg till en återvinnings
central.
– Vi lägger säkert 20 procent
av vår arbetstid på att ta hand om
skräp, säger Tony.

Pär Brundin.

N

06.45 Morgonfika. Men inte bara
kaffe och skönt snack.
– Nu lägger vi upp dagen efter
de nya felanmälningar som kommit
in, och annat som ska fixas, säger
Mikael.
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PÅ FÄLTET Cirka 14 procent av hyran går till fastighetsskötseln på
områdena. Men vad är det som görs? Bo i Mark hängde med Tony
Berg och Mikael Johansson, fastighetsskötare på Hedbo, för att se
vad de gör under en dag på jobbet.

UNDERHÅLL I år lägger MBAB cirka 15 miljoner
kronor på yttre underhåll.
– Det handlar om balkongbyten, fönsterbyten, takby
ten, fasadmålningar med mera, säger byggledaren Pär
Brundin.
Stora renoveringsprojekt – som Snickaren – ingår
inte i den budgeten.
– Nej, där rör det sig om betydligt större summor,
sammanlagt några hundra miljoner, säger Pär Brundin.
Bland det planerade yttre underhållet i år finns till
exempel målning av fastigheter i Örby, Skene, Tores
torp, Öxabäck, Berghem och Sätila.
Vad har ni för renoveringsprojekt under 2018?
– Förutom Snickaren, som nu går in i etapp tre av
fyra, har vi fem lägenheter kvar av ROT-renoveringen på
Sommar–Vintergatan. Dessutom kommer vi bland annat
att börja ROT-renovera på Kullagårdsgatan 7.
När det gäller inre underhåll handlar det mesta om
så kallat Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)*. Det
vill säga byte av vitvaror, tapetsering, målning inomhus,
byte av golvmattor med mera.
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En vanlig dag
med fastighetsskötarna

Målning, renovering
och nya vitvaror

SKENE
» ROT-renoveringen på
Sommargatan och Vintergatan går
mot sitt slut, nu renoveras sista
huset. Hela projektet är klart första
kvartalet 2018.
» ROT-renoveringen på
Kullagårdsgatan 7 startar under
första kvartalet 2018.
» Projektering pågår för 56 nya
lägenheter i Änghagen vid Assberg.
» Lekplatsen Träffpunkt Hedbo
byggs våren 2018.
» 6 lägenheter färdigställs i projek
tet Lokal till lägenhet.
» Målning av Hedbovägen 3.
KINNA
» Renovering på Snickaren: Etapp
3 – Snickaregatan 17,19 och 7 samt
innergården på gård 3, byggstart
våren 2018.
» Takbyte på Stommens samfäl
lighet.
» Lekplatsen Backagårdsparken
byggs under våren 2018.
» Åkerstigen och Bäckstigen, instal
lation av ventilationsaggregat,
takbyte och delvis byte av fönster
och dörrar.
FRITSLA
» Takbyte på Aratorpsvägen 3 och 7.
» Fönsterbyte på Aratorpsvägen 3,
baksidan.
ÖRBY
» Fönsterbyte på entrésidan på
Ängsvägen 3, 5, 7 och 9.
» Målning av Jutevägen 1, 3, 5 och
Kinnavägen 3.
HORRED
» Fasadrenovering samt fönsterbyte
på Varbergsvägen 415.
TORESTORP
» Målning på Kvisslevägen 14–18.
» Fönsterbyten Solbergavägen 7.
HAJOM
» Takbyte på Stomvägen 8.
FOTSKÄL
» Takbyte på Tostaredsvägen 30.
SÄTILA
» Målning på Hyssnavägen 7
(Björkeberga).
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Det känns
otroligt skönt
med en fast
anställning.
Jan Reinsjö
och Hugo Larsson.

Nya på jobbet, gamla i gamet
NYTT UPPDRAG I början av februari fick Assbergs fastighetsskötarområde två
nya medarbetare, Hugo Larsson och Jan Reinsjö. Båda är redan bekanta för de
som bor i området.
Jag har varit här i snart tre år på olika vikariat, med vissa uppehåll, säger Hugo
Larsson.
I mellanperioderna har han gjort helt andra saker.
– Då har jag bland annat varit ute och rest, till Bali och en del andra ställen.
Längre fram kanske det blir studier för honom.
– Men just nu känns det bara otroligt skönt med en fast anställning.
Jan Reinsjö, som började som sommarvikarie förra året, har en helt annan bakgrund. Han är utbildad elektriker men hamnade efter ett tag i IT-branschen. Efter
många år bakom en datorskärm, med ett intensivt arbetstempo och långa veckor
fick han nog.
– Det blev för mycket, jag ville göra något annat.
Vad är det bästa med ditt nya jobb?
– Det är fritt, du träffar folk och får jobba med händerna. Och du behöver inte ta
med dig jobbet hem.

Carina Roos

Informatör på MBAB.
Varför är det viktigt för er att mäta kund
nöjdheten?
– Det är för att vi hela tiden vill förbättra oss.
Hur nöjda är hyresgästerna med er som
hyresvärd?
– 74 procent är nöjda eller helnöjda. Men vi
vill bli ännu bättre, därför arbetar vi vidare med
frågor som är viktiga för våra hyresgäster.
Tryggheten är starkt i fokus?
– Ja, och trots att 78 procent känner sig
trygga i sitt bostadsområde finns det bland
annat en viss oro för inbrott. Därför arbetar vi
med att starta upp Grannsamverkansgrupper
på våra större bostadsområden.
Att det är rent och snyggt är också något
som hyresgäster lägger stor vikt vid. Vad får
ni för betyg där?
– 52 procent är nöjda med städning av
entréer och trappor, men många tycker att
skötseln och underhållet kan bli bättre. Så nu
sätter vi extra fokus på det.

thomas drakenfors
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Då kan du vinna trisslotter.
Svara på fem frågor och 
skicka in talongen så att den
är oss tillhanda senast den
6 april. Tre vinnare får
tre trisslotter var.

Fråga 1. Av en hyra på 6 000 kronor – hur mycket går till underhåll och reparationer?
1. 840 kronor.
X. 1 860 kronor.
2. 1 440 kronor.
Fråga 2. Två nya fastighetsskötare har börjat på Assberg, vad
heter de?
1. Jerry Leiber och Mike Stoller.
X. Hugo Larsson och Jan
Reinsjö.
2. Carl Schenström och Harald
Svensson.
Fråga 3. Många av MBAB:s
hyresgäster känner sig trygga i
sitt område, hur stor andel?
1. 57 procent.
X. 68 procent.
2. 78 procent.

Fråga 4. Vilka fordon får stå på
MBAB:s p-platser?
1. Enbart personbilar klass 1.
X. Husbilar, personbilar och
traktorer.
2. Personbilar klass 1 och båtkärror.
Fråga 5. MBAB tar varje år in
säsongsanställda under sommaren, hur många blir det i år?
1. Cirka 25.
X. Cirka 50.
2. Cirka fem.

X

Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5
Posta till Marks Bostads AB,
Box 124, 511 21 Kinna. Märk
kuvertet med ”Tävlingen”.
Eller gå in på:
marksbostadsab.se/
tavling.html
Svar senast fredag den
6 april.
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Grattis, ni vann i förra numret! Carina Jonasson, Hyssna, Niklas Erlandsson, Kinna och David Henriksson, Hyssna.
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