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Ängen i Skänninge – uppskattat
trygghetsboende
Den 25 februari invigdes Trygghetsboende Ängen i Skänninge (bilderna
är från invigningen). Sedan dess har
inflyttning skett och alla 22 lägenheter – ettor och tvåor – har funnit
sina hyresgäster, med undantag för
en etta.
Trygghetsboende är en boendeform
för äldre som klarar sig själva men
som vill ha lite extra trygghet. På
Ängen, som ligger på Lilla Vallgatan
3 A och B i Skänninge, finns personal
alla dagar mellan 07.30 och 16.00.
Många boende har kommunal hemtjänst och Ängens egen personal finns
där för att ge stöd och hjälpa till med
olika saker.
Pia Tillmar är en av två enhetschefer
på Änggårdens äldreboende i Skänninge. De ansvarar också för Ängens
personal:
– Ängen fungerar mycket bra, säger
Pia Tillmar. Tanken med ett trygghetsboende är att hyresgästerna ska
ha eget ansvar men att det ska finnas
möjligheter till samvaro och rekreation. Vissa av de boende äter på Änggården, andra har del av kommunens
matdistribution medan många lagar
sin egen mat.
– De boende är aktiva och drar igång
egna aktiviteter – ofta i den gemen-

samhetslokal som finns i trygghetsboendet. Det kan röra sig om soppluncher, matlagning tillsammans,
gruppgymnastik, promenader etc. Vi
är noga med att idéerna ska komma
från de boende själva och att vi stöttar dem vid genomförandet. Det är
ett system som fungerar bra.
Över 70 år
Intresset för Trygghetsboende Ängen

var stort. För att få chansen att bli hyresgäst där ska man vara minst 70 år.
– Jag tycker att idén med trygghetsboende är mycket bra, framhåller Pia
Tillmar. Många pensionärer är för
pigga för att bo i äldreboenden och
då är detta ett utmärkt alternativ.
Man kan – om man vill – umgås med
likasinnade, vara med på olika aktiviteter och ha tryggheten med personal
i huset.
I början av 2011 invigdes Trygghetsboende Burensköld i centrala Mjölby
och Ängen är således Bostadsbolagets
andra trygghetsboende.

Hövitsmannen vinnare av Östergötlands Arkitekturpris 2011
Juryns motivering är att kv Hövitsmannen genom sin utformning
tillfört Mjölby betydande kvalitéer
ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Den
historiskt sett viktiga miljön kring
Svartån återupplivas i modern form
med en arkitektur och en landskaps-

gestaltning som harmonierar i skala
och öppenhet.
Totalt rör det sig om 67 lägenheter
fördelade på sju flervåningshus – fyra
stadsvillor i sluttningen ned mot ån,
två högre liggande lamellhus samt

ett radhus. De tål att ses från alla
håll. Trots strandsidans överlägsenhet
upplevs inga baksidor. Byggnadernas
strama färgsättning med en oväntat
mustig accent för varje enskild byggnad är spännande och ger karaktär.

Sommarmusik i Gästisparken
Precis som tidigare år är Bostadsbolaget med och sponsrar det mycket
populära arrangemanget Sommarmusik i Gästisparken. Årets spännande
program, som redan har startat, ser ut
så här:
6 juni: Jojje Wadenius och Östgötabandet
13 juni: Lisa Bodelius och Kulturskolans storband BRBB
20 juni: Jessica Andersson och
Mjölby Stadsmusikkår
27 juni: Magnus Bäcklund och
Mjölby Ungdomsmusikkår
4 juli: Ingela Svensson och Mjölby
Musiksällskap
28 juli: Arméns Musikkår
8 augusti: Claes Jonsson och Mjölby
Storband

Bostadsbolaget sponsrar sommaraktiviteter för barn och unga
Sommaren är en härlig årstid för
gammal som ung. För barn och unga
gäller det dock att det finns roliga och
spännande aktiviteter. Därför sponsrar Bostadsbolaget också i år en rad
aktiviteter som riktar sig till barn och
ungdomar. Här kommer ett axplock:
Sommarkul i Mjölby
Enligt planerna kommer Pingstkyrkan i Mjölby att anordna sommaraktiviteter under veckorna 29, 30, 32
och 33. På måndagar kommer de att
vara på Prästgårdsliden, på tisdagar i
Slomarp och på onsdagar på Skattegården. Aktiviteterna kommer att
pågå mellan klockan 16.00 och 19.00

och det kommer att finnas
hoppborg,
sockervadd,
popcorn,
tävlingar och
lekar. Eventuellt kommer
det att ske aktiviteter också på
helgerna.
Sommarkollo
Mjölby AI
Fotbollförening andordnar sommarkollo för barn mellan 8 och 12
år. Det blir två kolloveckor – vecka

26 och vecka 27. Kollot pågår under
vardagar mellan 09.00 och 15.30. Att
delta kostar 400 kr per vecka. I den
summan ingår resor, lättare lunch och
mellanmål.
Sportis Camp
Under vecka 33, den 14/8 till den
18/8 genomförs årets Sportis Camp.
En rad olika idrottsföreningar deltar
och deltagarna får chansen att prova
på massor av olika sporter, till exempel skytte, budo och streetdance.
Kostnaden är 550 kr per deltagare.

Rättelse
I förra numret av På Tapeten berättade vi om att alla som har en HD-TV
och vill kunna njuta av HD-program,
får beställa en HD-box från Tele2.
HD-boxen subventioneras inte av
Bostadsbolaget. Vi skrev att kost-

naden ligger på drygt 1000 kr. Det
priset gäller om man har ett tilläggspaket utöver grundutbudet. Om man
enbart har grundutbudet är kostnaden för HD-boxen 2460 kr. Hör av
er till Tele2:s kundtjänst om ni vill

beställa en HD-box. Telefonnumret
är 0772-25 25 25.
Vi beklagar att vi presenterade felaktig information i förra numret

Vinnarna i Bostadsbolagets Vi fyller 70!
”Kitchen Makeover”
Sommaren är äntligen här – åtminstone om vi får tro
Nu är tävlingen avgjord och pristagarna blev:

almanackan. De flesta av oss kan nu se fram emot en
behaglig ledighet.
I år är det 70 år sedan Bostadsbolaget bildades. Namnet har förändrats och mycket annat men målet att
tillhandahålla bra boende till rimliga hyror är fortfarande detsamma.

1:a pris – ett helt nytt kök
Emelie Karlsson
2:a pris – nya köksluckor
Alexandra Sandberg
3:e pris – nytt golv samt målning av vägg
Lili-Ann Carlsson
Vinnarköket håller nu på att färdigställas och vi återkommer i På Tapeten nummer 3 med ett hemma-hos-reportage
hos vinnaren.

Visst kommer vi att fira 70-årsjubileet men det kommer inte att ske med buller och bång. Istället blir det
mindre, lite enklare firanden. Var och när dessa kommer att ske, återkommer vi till. Vi började i Gästisparken på nationaldagen. Du var väl där?
Ha en riktigt skön och härlig sommar!

Vi gratulerar alla pristagare och tackar alla som deltog i
tävlingen!
Charlotta Elliot

Bostadsbolaget
Burensköldsvägen 6
Box 294
595 23 Mjölby
Telefon: 0142-854 50
Kontorets sommartider:
Mån-tor
07.30-16.30
Fre		 07.30-16.00
Lunch 		
12.00-13.00
V. 28-30
Mån-fre
07.30-16.00
Lunch		
12.00-13.00

Boservicekontor 9.20-10.00
Adress				Telefon
Tunet, Högliden 9G		
103 16
Lundby, Smålandsv. 40		
164 89
Prästgårdsl., Prästgårdsliden 8A 127 70
Ö. Stadsdelen, Järnvägsg. 2
103 08
Vallen, Lilla Vallgatan 10A
415 12
Trojenborg, Trojenborgsst. 2A
421 91
Mantorp, Vetav. 2		
210 00
Jour utanför kontorstid:

162 80

Boende mån-fre 8.00-9.00
Tibor Hjertstedt		
854 69
Jan Wistfors		
854 57
Teknik mån-fre 8.00-9.00
Lars-Gunnar Pettersson 854 58
Mats Spång		
854 56
Marcus Nejdel		
854 67

