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VD:ns ord:

Nybyggnation i hamnen fortsätter enligt tidplanen 
och området börjar sakta ta sin nya form. Ett av 

områdets fyra hus är nästan färdigställt och i de övriga 
tre husen pågår en febril aktivitet med kakelsättning, 
målning, eldragning, m.m. Förutom inomhusarbetet arbetar 
entreprenören just nu med utformning av områdets yttre 
miljö. 

Vi planerar fortfarande att inflyttningen i de två husen 
närmast vattnet sker 1 februari 2018 och i de andra två 
1 mars 2018. Uthyrningen har hittills gått över förväntan 
men det finns fortfarande ett antal lägenheter lediga för 
uthyrning. Så, vill du bo centralt och nära havet där hyran 
är oförändrad under nästan två års tid är det bara att 
kontakta uthyrningen. 

Det är fortfarande stor efterfrågan på lediga lägenheter 
inom Mönsterås kommun och alla våra bostäder är 
mer eller mindre uthyrda. Som vi skrev i förra numret 
av Bostadsnytt är omflyttningsfrekvensen mycket låg i 
jämförelse med tidigare år. Det är i snitt ett tiotal lägenheter 
som byter ägare varje månad vilket i sin tur innebär att du 
behöver vara ute i god tid om du vill flytta till en annan 
lägenhet eller ett annat område inom vårt bestånd. 

Trots att vi ser de första avmattningstecknen på 
bostadsmarknaden, framförallt inom Stockholmsområdet, 
är min uppfattning att efterfrågan kommer att förbli hög 
ett par år framöver. Detta gäller framförallt hyresrätten 
medan bostadsrättsmarknaden kan komma att gå en 
mer osäker framtid till mötes, med tanke på en eventuell 
räntehöjning som man allt mer pratar om. 

Men återigen, full uthyrning innebär en god ekonomi och 
möjligheter att satsa på förebyggande underhåll och nya 
investeringar vilket vi redan gjort och kommer att göra 
under de kommande åren.  

Armin Avdic
VD

Vi genomför kontinuerligt en rad olika förbättringsåtgärder i vårt fastighetsbestånd. Alla projekt planeras årsvis och det 
kan röra sig om allt från stambyten, balkongrenoveringar, fasadrenoveringar, till byte av vitvaror och målningsarbeten. 
Nedan kan du se vad som händer just nu och den närmsta tiden framöver.

GENOMFÖRDA ARBETEN                                                                   
Fönsterbyte    Skepparvägen 7, 9 och 11
Fönsterbyte    Hagagatan 8 & Bryggerigatan 6
Utvändig målning   Hässlevägen 8-12
Låsbyte     Timmernabben & Åsevad
Balkongrenovering   Bryggerigatan 5
Nytt sophanteringssystem  Timmernabben & Åsevad
Utbyte av hissar    Johan skyttes väg 17B, 21A & B
  
PÅGÅENDE ARBETEN                                                                          
Nybyggnation    Nya Hamnen
Nytt sophanteringssystem Hamnen
Fasadreparation    Skolgatan 6
Asfaltering parkering  Bryggerigatan 5

ARBETEN PÅ GÅNG                                                                             
Utbyte av hissar    Johan skyttes väg 17A & Skolgatan 6-8
Stambyte    Storgatan 89, Blomstermåla
Solcellsanläggning  Älgerum
Fasadrenovering   Skolgatan 6

Balkongrenovering, Bryggerigatan 5



Årets kundenkät genomfördes under sommar-
månaderna och precis som förra året fick vi ett bra 

betyg av er, nämligen 4,0 på en femgradig skala.

Inom vissa områden har vi blivit bättre såsom service, 
frågor som rör nyinflyttade hyresgäster och trygghet. En 
del andra områden bör vi förbättra ytterligare, enligt era 
omdömen.  

Tvättstugor, sopgårdar, parkering och trygghetsfrågor är 
något som ni önskar att vi arbetar ännu mer med och det 
kommer vi också att göra. Vi fortsätter med vår satsning 

gällande nergrävda sopbehållare eftersom det har visat 
sig minska nedskräpningen avsevärt. Likaså kommer vi att 
fortsätta med översyn av våra tvättstugor.

Under 2018 ska vi också införa portkodslösning inom 
ett av våra bostadsområden. Visar det sig att lösningen 
fungerar väl kommer vi att utvidga detta till andra 
områden. 

Vår förhoppning och ambition är att det vi gör idag och 
framöver ska bidra till att ni även fortsättningsvis ska trivas 
hos oss och vara nöjda med ert boende.
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En inspirerande Bomässa

Kundenkäten- återigen ett bra betyg

Den 26 augusti var vi med och anordnade Bomässa i 
Mönsterås. Jämfört med tidigare år hade mässan nu 

flyttat ut från församlingshemmet till Torget i Mönsterås. Den 
var också flyttad från att ligga ihop med Vårmarknaden till att 
få en egen dag i augusti. 

Förutom många utställare var också Mija Kinning på plats för 
att föreläsa om hur hon tänker kring färg, form och inredning 
för det personliga hemmet. Mija är inredare och känd från bl a 
Bygglov och Roomservice. 

Det var många som passade på att besöka mässan och den 
var mycket uppskattad både av besökare och utställare. En 
lycklig vinnare, Marianne Fridh, hade dessutom turen att vinna 
cykeln som vi lottade ut i vår monter. Stort grattis!
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Peter Karlsson är nu tillbaka som ekonomichef 
på Mönsterås Bostäder efter 4 års tjänstledighet. 
Under de här åren har han arbetat i Tanzania. Här 
får du ta del av hans berättelse. 

Vad tänker du på när du hör ordet Tanzania? Är det safari 
i Serengeti för att se alla vilda djur i en nationalpark stor 

som halva Småland? Är det Afrikas högsta berg Kilimanjaro 
och dess glaciärklädda topp med evig snö vid ekvatorn? 
Exotiska Zanzibar, kryddornas ö med kritvita stränder? Detta 
är förmodligen de bilder du fått via TV.

Jag har sett alla vilda djur som ska ses, bestigit Kilimanjaro 
två gånger och firat semester på Zanzibar ett antal gånger. 
Men för mig är Tanzania alla underbara människor som jag 
lärt känna genom alla mina 21 år i landet.

I Tanzania växte jag upp som barn och mitt stora bekymmer 
var att jag var vit och mina kompisar var svarta. Hittade vi 
på hyss blev vi avslöjade direkt då en av busungarna var den 
vite missionärsungen. 

Jag har arbetat i olika perioder för den Lutherska kyrkan i 
Tanzania och nu de sista fyra åren i Arusha i norra Tanzania 
som LMC Secretary. LMC (Lutheran Mission Cooperation) 
är ett samarbetsorgan för den Lutherska kyrkan i Tanzania 
med nästan 7 miljoner medlemmar och 25 stift och dess 
internationella samarbetspartners från Sverige, Tyskland, 
Norge, Danmark, Finland och USA. Svenska kyrkan och 
EFS är två av medlemsorganisationerna inom LMC. Jag har 
arbetat med kyrkans högsta ledning och på stiftsnivå med 
biskopar och generalsekreterare för att bland annat hjälpa 
till att förmedla och följa upp stipendier, projekt och annat 
ekonomiskt stöd till kyrkan. Det blev många möten med 
människor som bestämmer. 

En 4-årig resa 
- MÖNSTERÅS BOSTÄDER - TANZANIA, TUR OCH RETUR
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Vi var tre tanzanier och jag som skötte arbetet på kontoret 
och vi var troligen det mest effektiva kontoret i hela 
Östafrika. Ibland kändes det att man kom för långt från 
den ”vanliga” människan men min räddning var min fru 
Päivi och genom hennes arbete fick jag träffa den svage och 
utsatta människan.

Päivi fick komma till den enskilde individen ute i 
massajbyarna, till familjen som lever i misär, till änkan, den 
aids-sjuke, det föräldralösa barnet och till kvinnor som är 
utstötta pga fistula. Livet för dem är inte lätt, varken ute i 
byn eller på stans ”bakgård”. Vidden i våra arbetsuppgifter 
var stor. 

Kyrkan finns där för att hjälpa dessa människor. Man ger 
rådgivning och själavård före och efter hiv-test, undernärda 
barn får hjälp med mat, föräldralösa skolbarn får hjälp med 
skoluniform, skor, skolväska och anteckningsmaterial och 
så vidare. Fistulakvinnor blir gratis opererade på kyrkans 
sjukhus och får tillbaka ett människovärde. Massaj-änkor får 
stöd och verktyg för att klara sig och kunna ta hand om sina 
barn och hitta nya möjligheter med hjälp av mikrolån. Det 
var ett privilegium och få lära känna och vara medvandrare 
till dessa minsta och mest utsatta i samhället.

Genom mitt arbete kunde jag vara med och påverka kyrkans 
arbete och när man skulle arbeta fram den nya strategiska 
planen var jag den enda icke tanzanier som var med i den 
arbetsgruppen. Två saker lyckades jag få igenom som 
högprioriterade områden, diakoni dvs det sociala arbetet 
och satsning på kvinnor. Vill man att saker och ting ska 
förändras i ett samhälle som Tanzania så ska man satsa på 
kvinnor och som LMC Secretary kunde jag få dra mitt strå till 
stacken för att lyfta just kvinnorna.

Mönsterås Bostäder vs. Tanzania – javisst är det kontraster, 
men jag är priviligierad att ha två hemländer och jag stortrivs 
både i Tanzania och i Sverige.

Peter Karlsson
Ekonomichef
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Härliga adventstider
- VAR RÄDDA OM VARANDRA OCH OM DIN LÄGENHET

Advent och julhelgen närmar sig snart och vi ber dig kontrollera en extra gång att du släckt alla ljus innan du går 
hemifrån. Kontrollera även din brandvarnare. 

Testa din brandvarnare

Testa brandvarnaren genom att trycka på knappen 
minst en gång i månaden. Brandvarnaren ska då 
börja pipa. Gör den inte det, gör en serviceanmälan.

En brandvarnare är en billig livförsäkring och det 
finns en brandvarnare i din lägenhet när du flyttar in. 

Rekommendationen från Brandskyddsföreningen 
är att det ska finnas en 
brandvarnare per våning och 
att det inte ska vara mer än 12 
meter mellan brandvarnarna. 
Komplettera gärna med fler om 
du bor i en stor lägenhet eller på 
två plan.

Vi arbetar systematiskt för att minska riskerna för 
bränder i våra hus och genomför kontinuerligt 

brandskyddkontroller. För att minska risken för brand i ditt 
hus ber vi dig att tänka på följande:

• Ställ inget brännbart som soppåsar, papper, tidningar, 
möbler, blommor, gardiner etc. i trapphusen. 

• Håll vind, källare och garage låsta. Dessa dörrar skall 
alltid hållas stängda för att begränsa spridning av en 
eventuell brand.

• Blockera inte trapphusen. Det är förbjudet att placera 
barnvagnar, cyklar, pulkor, eller annat skrymmande 
som kan blockera utgången. Entrén är din väg ut 
vid brand samt ingång för räddningstjänsten och 
ambulanspersonal.

• Inga dörrmattor eller dörrkransar i trapphusen.
• Möbler, gamla TV-apparater etc. får inte förvaras i 

allmänna utrymmen som vindar och källare. De ökar 
brandbelastningen om något skulle hända och utgör  
då en större fara. 

Tänk även på att rökning i lägenheten är en riskfaktor. 
Dessutom blir du betalningsskyldig när du flyttar för det extra 
slitage rökningen innebär. De flesta tycker det är jobbigt att 
få in rök i lägenheten och på balkongen så visa dina grannar 
hänsyn om du är rökare. 

Systematisk brandskyddsarbete

 Var försiktig med ljusen

• Lämna aldrig levande ljus obevakade.
• Använd ljusstakar i brandsäkert material.
• Undvik att placera ljus alltför nära gardiner och 

växter.
• Låt tomtebloss svalna ordentligt innan de slängs 

i soporna.
• Elljusstakar och annan julbelysning ska släckas 

med strömbrytare eller genom att dra ur 
sladden ur vägguttaget.

• Håll dörrarna i 
trapphuset stängda.

• Gå aldrig ut i ett rökfyllt 
trapphus. Stanna i 
lägenheten och larma 
112.



Hyresavi

Som du säkert redan märkt så 
ser hyresavin lite annorlunda 

ut numera. Detta beror på att vi 
anlitat ett företag för att sköta 
aviutskrifterna åt oss. 

Innehållet är detsamma och 
att betala din hyra fungerar 
på samma sätt som tidigare. 
Skillnaden är att posten delar 
ut alla hyresavier och att våra 
fastighetsskötare kan lägga den 
tiden på andra arbetsuppgifter.

Skulle det vara så att du inte 
har fått din hyresavi så kan 
du alltid höra av dig till oss så 
skickar vi den till dig.

E-faktura

Efter årsskiftet hoppas  
vi kunna erbjuda dig 

möjligheten att betala din hyra 
med e-faktura. 

Fördelarna är många; alla 
uppgifter kommer att vara 
förifyllda, det är kostnadsfritt, 
du slipper pappersfakturor och 
gör därmed ett bra miljöval. 
 
Fakturan kommer du kunna 
se i din internetbank och den 
innehåller samma uppgifter 
som en pappersfaktura.

När detta är klart kommer vi att 
informera dig.

E fter en kort förhandling kom 
Mönsterås Bostäder och 

Hyresgästföreningen överens 
om en 0,50%-ig hyreshöjning 
för år 2018. Räknat i kronor 
innebär överenskommelsen en 
hyreshöjning med i genomsnitt 
4,74 kr/m². 

Hyreshöjningen tillsammans 
med företagets befintliga 
kapital kommer att användas 
till ett 30-tal olika projekt 
såsom lägenhetsunderhåll, 
utbyte av vitvaror, upprustning 
av tvättstugor, hissbyten, 
målning/putslagning av 
fasader, energisparåtgärder, 
ventilationsåtgärder, m.m.

Hyreshöjning
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Nya hemsidan

Vi hoppas att ni har hunnit bekanta er med vår nya 
hemsida och att du hittar det du söker. I början hade vi 
en del problem med “Mina sidor” när du var inloggad på 
mobil eller platta men nu hoppas vi att alla småfel ska vara 
åtgärdade. 

Vi kommer fortsätta jobba med att lägga in matnyttig 
information så att du ska kunna hitta allt du söker. Har du 
någon information som du saknar eller om du har några 
synpunkter på hemsidan är vi tacksamma om du hör av dig 
till oss. 



Tack för mig!

ÄNDRADE ÖPPETTIDER I JULHELGEN (STORGATAN 38)

Fredag 22/12  10.00-12.00
Juldagen  Stängt
Annandag jul Stängt
Fredag 29/12 10.00-12.00 
Nyårsdagen  Stängt
Fredag 5/1 10.00-12.00
Övriga dagar öppet som vanligt

KONTAKT

På www.monsterasbostader.se hittar 
du viktig information som har med ditt 
boende att göra. Genom att logga in 
på Mina sidor kan du enkelt göra en 
serviceanmälan, boka tvättid, söka ny 
lägenhet eller följa dina ärenden. Du 
kan även maila oss dygnet runt. 

Mönsterås Bostäder AB
Storgatan 38 | Box 21 
383 21 Mönsterås

Telefon: 0499-491 00 
Serviceanmälan: 0499-491 00
Serviceanmälan akut efter kontorstid: 
0499-496 90  
Trygghetsjour: 010-470 51 84 (18-06)

Hemsida: monsterasbostader.se
E-post: info@monsterasbostader.se

ÖPPETTIDER (STORGATAN 38)
Måndag  10.00-18.00
Tisdag-torsdag  10.00-16.00
Fredag   10.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00

TELEFONTIDER 
Måndag-torsdag 09.30-16.00
Fredag 09.30-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00

BOSTADSNYTT produceras och ges ut 
av Mönsterås Bostäder AB och vänder 
sig främst till Mönsterås Bostäders 
hyresgäster.   

Ansvarig utgivare & produktion: 
Helena Hertzman Rohdin 
Tryck: Lenanders grafiska
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Det är nästan 15 år sedan jag började jobba 
på Mönsterås Bostäder. Tiden går fort när 
man har roligt och det har jag haft under 
mina år. 

Som marknadschef har jag jobbat mycket med att förbättra 
informationen till er hyresgäster. Ett resultat av det är bl a den här 
tidningen, Bostadsnytt. Senaste projektet jag varit inblandad i har varit 
vår hemsida och där har vi också fått många positiva kommentarer, 
vilket är väldigt roligt. Något annat som har förändrats mycket under 
mina år är antalet vakanser. När jag började hade vi ca 150 vakanta 
lägenheter och vi fick jaga efter hyresgäster, nu är vakanserna nära 0 
och vi har istället långa köer till varje lägenhet.  

Nu har jag valt att gå vidare till en annan tjänst men det är med 
blandade känslor jag lämnar Mönsterås Bostäder. Jag vill tacka alla för 
den här tiden, för trevliga stunder med härliga kollegor och för alla 
spännande möten med er hyresgäster, ni har alla berikat mina dagar. 

Tack för den här tiden! 
       //Helena

PS. Ett extra tack, en här gången, till Lena Karlsson som bidragit med 
den fina bilden på blodlönnen på framsidan. Den är tagen utanför 
Lyftet i Blomstermåla.


