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Nu har du chansen att vinna ditt
drömkök!
I samarbete med våra leverantörer
Modexa, Cylinda, FM Mattsson, Davidssons Måleri och Ö-Golv startar vi
nu en tävling som vi kallar ”Kitchen
makeover”. Alla hyresgäster får delta
och förstapriset är ett helt nytt kök,
som eventuellt kan vara monterat och
klart före midsommar.
Hur ser ditt drömkök ut? Nu finns
möjligheten att få ditt kök förnyat
som vinst i vår tävling. Faktorer som
planlösningar och fasta installationer
kan vi dock inte ändra på. Det krävs

bara några enkla steg för att tävla:
1) Fota ditt kök som det ser ut idag.
2) Rita eller berätta hur du vill att
ditt nya kök ska se ut.
3) Skicka in ditt foto, din beskrivning och en motivering till varför
just du ska vinna samt namn,
telefonnummer dagtid, adress och
lägenhetsnummer till: Bostadsbolaget, Box 294, 595 23 Mjölby
eller e-posta till sarah.hagman@
mjolbybostad.se. Senast den 23
april vill vi ha ditt bidrag.

Juryn består av Marcus Nejdel, Mats
Spång, Sarah Hagman och Charlotta Elliot. Juryns beslut kan inte
överklagas. Vinnaren, som meddelas
senast den 27 april, kommer också att
presenteras med ett hemma-hos-reportage här i På Tapeten och kanske i
andra marknadsföringssammanhang.
I vinsten ingår luckor och bänkskivor,
hällspis, blandare, golv och målning.

En snygg ritning eller en bra beskrivning kan ge ett helt nytt kök!
Besök gärna BoButikens utställning på Burensköldsvägen 6 för inspiration.

Lycka till!

Tragisk brand på Prästgårdsliden
Lördagen den 3 mars hände det som
inte ska hända. En kraftig brand utbröt i en lägenhet på Prästgårdsliden.
En femårig flicka förlorade tragiskt
nog livet i branden, som också orsakade stor materiell förödelse.
Bostadsbolagets katastrofgrupp har
övat inför händelser av den här typen
men det är först när det är allvar som
förberedelserna testas.
Marknadschef Charlotta Elliot,
som ingår i Bostadsbolagets katastrofgrupp tillsammans med LarsGunnar Pettersson, förvaltningschef,
och Tibor Hjertstedt, ansvarig för
boendefrågor, tycker att arbetet efter
omständigheterna fungerade bra:

– Vi var alla på plats inom en timme
efter att branden började och vi satte
omedelbart igång att samarbeta med
kommunens Possum-grupp, som är
namnet på Mjölby kommuns krishanteringsgrupp, polisen och räddningstjänsten. Samarbetet fungerade
utmärkt och vår första prioritet var
att ordna boende för dem som blivit
hemlösa, fixa kaffe och mackor etc.
Possum ordnade en lokal och vi öppnade BoButiken redan på söndagen.
Vårt fokus var att hjälpa de drabbade
och jag tycker att vi gjorde allt som
kunde göras.
Ska byggas upp
Tanken är att den kraftigt brandskadade byggnaden ska återställas

Bostadsbolaget stöttar
miljöutbildning
Natur & Miljöpärmen är ett läromedel i miljö för
årskurserna 4-6 i grundskolan. På ett roligt och
pedagogiskt får eleverna lära sig om hur vi alla kan
leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur
och miljö.
Böckerna håller nu på att omarbetas och materialet
kommer att delas ut gratis till skolorna. Detta är
möjligt genom ett samarbete mellan lokala företag,
kommuner och Natur & Miljöpärmen förlag.
Bostadsbolaget arbetar mycket med miljöfrågor
och tycker att det är viktigt att skolbarn lär sig mer
om detta viktiga ämne. Därför stödjer vi Natur &
Miljöpärmen.

i ursprungligt skick med en del
förbättringar. Lars-Gunnar Pettersson
förklarar hur det kan gå till:
– Vi planerar att byggnaden ska se ut
som tidigare men innehålla dagens
standard när det gäller el, ventilation,
toaletter etc. Det kommer sannolikt
också att ske ett stambyte. Vi skickar
ut offertförfrågan till minst tre byggbolag och om allt går enligt planerna
kommer bygget att vara klart om åtta
till tio månader.
I skrivande stund är det ännu inte
fastslaget vad som låg bakom branden. Brandteknikerna arbetar med att
ta fram brandorsaken men det kan
dröja ännu en tid innan det är klart.

Kontakta Tele2
Hyresgäster som har Tele2:s TVutbud ombeds att ta kontakt direkt
med Tele2:s kundtjänst om det skulle
vara några problem. Telefonnumret är
0772-25 25 25.
Ni 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
och kostnaden ligger på drygt 1000
kr.

Tele2:
0772-25 25 25

Energitipset
Hjälp oss att hitta Energitjuvar!
En droppande kran och en rinnande toalett förbrukar
många onödiga liter varje dygn. På Bostadsbolaget arbetar
vi kontinuerligt med energifrågor och vill gärna ta hjälp
av våra hyresgäster.
Exempel på hur mycket vatten som försvinner i onödan:
Droppande från kran: ca 25 l/dygn
Tunn ståle från kran:
ca 200 l/dygn
Grov stråle från kran:
ca 500 l/dygn
Rinnande toalett:
ca 1000 l/dygn
Ring gärna och felanmäl er kran/toalett till oss på kontoret eller till er fastighetsskötare.
Marcus Nejdel

Trivsel i
tvättstugorna
Tvättstugorna i våra bostadsområden brukar vara mycket
uppskattade av våra hyresgäster. De allra flesta håller rent,
tömmer filter och håller tider men nu och då förekommer det att någon lämnar tvättstugan i oordning eller
tvättar och torkar på en icke bokad tid.
Därför vill vi uppmana
alla att ta en titt på de
regler som gäller för just er
tvättstuga.
Hjälp till att behålla den
fin och ren! Städa efter
avslutat tvättpass och kom
för all del ihåg att tömma
luddet från torktumlaren.
Det är sådana enkla saker
som underlättar både för
dig oss men som ökar
trivseln för alla.

Bostadsbolaget
Burensköldsvägen 6
Box 294
595 23 Mjölby
Telefon: 0142-854 50
Kontorets öppettider:
Mån-ons
07.30-16.30
Tor		 07.30-18.00
Fre		 07.30-16.00
Lunch 		
12.00-13.00

Våren är äntligen här!
Visst är det härligt när dagarna blir längre, solen börjar
värma, fåglarna kvittrar och vårblommorna slår ut?
Våren började tufft. Den svåra branden på Prästgårdsliden, där en liten flicka omkom, var en tragisk händelse
som berörde oss alla mycket. Vi gör allt som står i vår
makt för att katastrofer av detta slag inte ska inträffa
och vi kommer att fortsätta vårt enträgna arbete med
brandförebyggande åtgärder.
Alla ni som är hyresgäster hos oss kan också bidra
genom att se till att brandvarnarna fungerar, att ni
har brandsläckare och brandfiltar samt att ni har en
hemförsäkring.
Den 25 februari invigdes officiellt Trygghetsboendet
Ängen i Skänninge. Inflyttning pågår och responsen på
de 22 fräscha lägenheterna – ettor och tvåor – har varit
mycket positiv.

Charlotta Elliot

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

