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Vd:ns ord:
EEfter en längre väntan fick vi under sensommaren 

resultatet av årets kundenkät där vi återigen fick ett 
bra betyg från er, nämligen 4,1. Det är särskilt glädjande 
att ni ger oss höga betyg för trivsel, trygghet och trevligt 
bemötande. Detta är något vi aktivt arbetat med under 
det senaste året och kommer även fortsättningsvis att 
arbeta med. När det gäller tryggheten kan jag exempelvis 
nämna att vi kommer att se över belysningen i källargångar 
och trapphus samt förstärka och förbättra den där 
det så behövs. Efter att vi testat en portkordslösning i 
hamnområdet kommer vi under nästa år att införa samma 
system i Ålem och i delar av Åsevad. Så småningom 
kommer vi även att införa detta i övriga delar av vårt 
fastighetsbestånd. 

Ett område där ni ger oss något sämre betyg är inre och 
yttre skötsel samt snöskottning och sandning. Vi tar till 
oss era synpunkter och har redan påbörjat en översyn 
av fastighetsskötarorganisationen. I översynen ingår 
även analys och förbättringar gällande arbetssättet och 
metoderna inom de utpekade områdena. Vi kommer 
även att förstärka organisationen dels med fler personella 
resurser och dels genom att anlita externa entreprenörer, 
framförallt under den snörika delen av vintern.

Förmodligen har ni uppmärksammat att kommunens 
villaägare börjat sortera matavfallet. Även våra hyresgäster 
ska börja sortera sopor någon gång under våren 2019. 
Sopsorteringen inom företagets fastighetsbestånd kommer 
att införas successivt och vi kommer informera er i god 
tid om när det är dags att just ert bostadsområde ska 
börja sopsortera. I majoriteten av våra bostadsområden 
kommer vi att gräva ner sopbehållarna, delvis eller 
helt under jord. Sopinkasten kommer att bli tydligt 
markerade med symboler för mat- och restavfall. 
Nedgrävda sopbehållare finns redan inom ett antal av våra 
bostadsområden och det har visat sig att sophanteringen 
fungerar på ett utomordentligt bra sätt, inte minst 

gällande nedskräpningen runt sopstationerna. Mer om 
sopsorteringen kan ni läsa här i Bostadsnytt.  

Årets hyresförhandlingsrunda mellan Mönsterås Bostäder 
och Hyresgästföreningen Region Sydost var kort. Båda 
parter var nöjda kring det överenskomna utfallet av 
hyreshöjningen som för nästa år hamnar på 0,99%. 
Jag ska ta tillfälle i akt och nämna att 2018 års hyreshöjning 
var bland de tio lägsta i landet och jag tror att även nästa 
års hyreshöjning, trots den till synes stora procentuella 
ökningen mellan åren, kommer att hamna bland de lägre 
hyreshöjningarna i landet. Hyreshöjningen tillsammans 
med företagets befintliga kapital kommer bland annat 
att användas till lägenhetsunderhåll, utbyte av vitvaror 
och upprustning av tvättstugor m.m. Några av våra andra 
viktiga satsningar 2019 redovisas nedan. 

Stamrenoveringen i Blomstermåla och nybyggnation av 
tre parhus innehållande sex lägenheter i Ålem är våra 
två största investeringar under nästa år. De berörda 
hyresgästerna i Blomstermåla har redan fått en inledande 
information kring stamrenoveringen. Den kommer att 
sträcka sig över två år och avslutas sommaren 2020. 

Nybyggnationen i Ålem är i en förberedande fas där 
ett preliminärt avtal är tecknat med husleverantören. 
Det som vi har framför oss är bl.a. framtagande av 
diverse underlag för bygglovsansökan samt den slutliga 
avtalsskrivningen med entreprenören. Vi tror fortfarande 
att husen kommer att vara klara för inflyttning sommaren 
2019. I skrivande stund är hyresnivån inte fastställd. Den 
kommer att diskuteras och bestämmas tillsammans med 
Hyresgästföreningen i ett senare skede.

Avslutningsvis vill jag önska er alla, EN GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR.

Armin Avdic, vd

Förändringar och förbättringar
Vi genomför kontinuerligt en rad olika förbättringsåtgärder i vårt fastighetsbestånd. Alla projekt planeras årsvis och det kan 
röra sig om allt från stambyten och balkongrenoveringar, till byte av vitvaror och målningsarbeten. Nedan kan du se lite av 
det som är på gång.

ARBETEN PÅ GÅNG
l Nyproduktion  av sex lägenheter Ålem
l Ombyggnad sophantering  Hela beståndet 
l Stambyte    Skolgatan, Torggatan och Sandgatan
l Målning trapphus   Johan Skyttes väg 17, Nabbevägen 5 och 18, 
     Strandavägen 97
l Byte hissar    Skolgatan
l Byte garageportar   Mölstad och Åsevad



Här är vi på kontoret
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Johanna Berglund

Peter Karlsson
Marie Ljung Stefan Svensson

Tomas IsakssonLinn Alvarström

Armin Avdic

Reception

Ekonomichef

Kommunikatör Besiktningar  
och underhåll

Uthyrning Fastighetsförvaltare

Vd

Carl-Magnus Engström

Maria Halkjaer

Driftchef

Ekonomi- 
   administratör 
   

På Storgatan 38 hittar ni oss. Det är också hit ni kommer när 
ni ringer 491 00. Vi jobbar, varje dag, för att ni ska  

trivas och känna er trygga i era hem. Vi är stolta  
över att ni väljer att bo hos oss.  

Tack för ert förtroende! 



Avloppet vill 
inte ha en 

massa skräp

Våra filmer 
ger dig  

nyttiga tips

Vad får du spola ner 
i din toalett? Svaret 

är enkelt. 
Bajs, kiss och 
toalettpapper. 
Inget annat. 
Varför? 
Jo, om du 
exempelvis 

spolar ner tops, 
cigarettfimpar, 

blöjor, tvättlappar 
eller kläder orsakar 
det stopp i avloppet. 
Stoppet kan bli 
kostsamt för dig om 
du spolat ner saker 
av oaktsamhet som 
inte hör hemma 
där. Du får betala 
arbetskostnaden och 
hur mycket den blir 
beror naturligtvis på 
hur lång tid det tar att 
åtgärda problemet. 
Och en sak till, naturen 
tar skada av att du 
slarvar. Den ska vi vara 
rädda om.

Hur gör man 
egentligen för att 

rengöra vattenlåset? 
Vad ska man tänka på 
vid en flyttstädning? 
Och hur kollar man 
sina säkringar? Våra 
instruktionsfilmer ger 
dig svaren!  
Gå in på vår hemsida 
och klicka dig vidare 
till Bo hos oss. 
Där hittar ni fliken 
instruktionsfilmer. 
Lycka till!

Se hit!

Trivsamma trivselkvällar
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Kolla!

Under året har vi arrangerat 
ett flertal trivselkvällar 
tillsammans med 
Hyresgästföreningen. Vi 
har träffat er som bor i 
Oknebäck, Blomstermåla, 
Älgerum, Ålem och i 
Hamnen. Och vi är så glada 
för att så många har kommit 
till våra träffar. 

Det är värdefullt för oss. Ni 
har gett oss förslag och idéer 
som vi diskuterar och arbetar 
vidare med. 

Till våren fortsätter vi med 
våra träffar. Bland annat ska 
vi besöka Mölstad. n	

Text&Foto: Linn Alvarström

Utan er vore vi ju 
ingenting. Därför är 
det så viktigt för oss 
att möta er. Det får 
vi möjlighet till på 
trivselkvällarna.



53 år som hyresgäst
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Malin vann 
en gratis 

månadshyra

Malin Eklund, 
som bor på 

Hagagatan, är en av 
många hyresgäster 
som svarade på årets 
kundenkät. Och hon 
är den som vunnit en 
gratis månadshyra. 
- Så himla kul! Jag 
är jättetacksam!, 
säger en mycket glad 
vinnare. 
Grattis säger vi!

Trogen hyresgästKolla!

Den 26 maj 1966 reste den 
då 24-åriga Stojanka Balaban 
från hemlandet Serbien till 
Sverige. 

Hon skulle hälsa på 
sin käraste som bodde i 
Mönsterås. 

- Jag skulle bara hit på 
semester, men det blev lite 
längre än så, säger Stojanka 
Balaban och ler.

De bosatte sig i Mönsterås 
Bostäders lägenheter på 
Industrigatan, det som idag 
heter Jacobs gränd. Stojanka 
berättar att det var rätt så 
tufft till en början.

- Det var som att komma 
till en annan värld, med ett 

helt nytt språk som man inte 
förstod. Men ganska snart 
fick jag lära mig svenska 
genom att vara på en liten 
fabrik om dagarna. Fabriken 
låg där aktivitetshuset Måsen 
ligger idag.

Det dröjde inte länge innan 
hon fick jobb på Stece och 
snart väntades tillökning i 
familjen. 

Det riktigt lyser om 
Stojanka när hon pratar om 
sin son Bobby.

- Han är mitt allt. Men nu 
är han inte så liten, han är ju 
50 år, säger hon och skrattar 
och tittar på ett fotografi av 
honom som står på ett bord 
i vardagsrummet.

- Han är så fin, min Bobby.
Den lilla lägenheten på 

Industrigatan blev för trång, 
så de flyttade till Parkgatan. 
Men där trivdes Stojanka 
aldrig.

- Det var något med 
kyrkogården som gjorde 

att det kändes olustigt. Vi 
bodde inte där så länge, 
utan flyttade tillbaka till 
Jacobs gränd.

Stojanka har varit vår 
hyresgäst i 53 år. Och hon 
stortrivs. Hon bor i en trea 
på Jacobs gränd och på 
andra sidan E22 har hon 
sin kolonilott. Sommartid 
tillbringar hon en stor del av 
dagen där.

- Jag har en massa olika 
grönsaker och växter 
där. Tomater, jordgubbar, 
morötter, gurka, skärbönor 
och så har jag vindruvor i 
mitt växthus. Det är lyxigt 
att kunna gå och plocka det 
man är sugen på och bara 
äta.

- Men nu när hösten och 
vintern kommer är det skönt 
att slippa kolonilotten ett 
tag. Det är mycket jobb med 
den. Nu får jag tid att vila 
upp mig. n	

Text&Foto: Linn Alvarström

Kärleken förde henne till 
Sverige. Och kärleken 
till Mönsterås har 
hållit henne kvar. ”En 
semesterresa blev till en 
livstid”, säger Stojanka 
Balaban och ler.

Känner du någon som 
varit vår hyresgäst i många år? Tipsa oss  gärna! 

Världens 
barn får  

vårt bidrag

Ungar är det bästa 
vi har. Oavsett var 

de finns i världen. De 
är vår framtid. Därför 
stödjer vi Världens 
Barn. I år bidrog vi 
med 5 000 kronor.

Stojanka Balaban har sin egen lilla oas på koloniområdet Täppan.                    

I växthuset slingrar sig en ranka 
full av vindruvor.  

Nära och kära trängs på ett 
bord i vardagsrummet. 

På kolonilotten finns en mängd 
olika blommor.               



Kom du ihåg 
att släcka 
ljusen?

Så här i vintertider vill 
vi gärna tända en 

massa ljus och krypa 
upp i soffan under en 
filt. Men kom ihåg att 
kontrollera en extra 
gång så att du släckt 
alla ljusen innan du går 
hemifrån.  
Tänk på det här: 
w Lämna aldrig levande 
ljus obevakade. 
w Använd ljusstakar 
i material som inte 
kan börja brinna, 
till exempel smide, 
keramik, sten eller 
liknande. 
w Dekorera din 
ljusstake med icke 
brännbart material,  
till exempel med sand, 
sten, glas eller snäckor. 
w Se till att ljusen står 
stadigt. 
w Ställ inte ljusen för 
nära gardiner eller på 
tv:n. 
w Placera aldrig 
många värmeljus tätt 
tillsammans på en 
bricka eller ett fat.

Psst!
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HUI (Handelns Utredningsinstitut) har utsett Årets 
julklapp sedan1988. Förra året knep elcykeln hem 
utmärkelsen. I år ska det vara återvunna plagg i 
klapparna. I motiveringen skriver HUI att “det speglar 
de svenska konsumenternas intresse för nya hållbara 
alternativ och ökande oro för klimat och miljö.”

STEG 1. Mortla polkagrisarna, cirka  
100 gram, till småbitar. Har du ingen mortel  
kan du lägga godiset i en plastpåse och krossa 
det genom att banka med en kavel eller dylikt. 

STEG 3. Fördela smeten i små formar. 
Ställ in i kylen eller frys in. Klart för avnjutning!

STEG 2. Smält 150 gram vit choklad i 
mikron. Var försiktig. Vit choklad bränns lätt. Har 
du ingen mikro smälter du chokladen i ett vatten-
bad. Blanda sedan ner polkagrisarna i chokladen.

Mönsterås Bostäders Johanna Berglund älskar att baka,  
stort som smått, lätt som avancerat. Hennes recept på  

ett mumsigt julgodis innehåller bara två  
ingredienser och går snabbt att göra. 

Fixa busenkla julgodiset

Visste du att... 5...hyacinter doftar 

olika mycket 

beroende på färg. 

Vit hyacint doftar 

minst. Den blå 

doftar allra starkast 

och den rosa doftar 

medel.

liter julmust dricker vi i 
genomsnitt per person 
under december månad.

Kolla din 
brandvarnare 
med ett tryck 

Minst en gång i 
månaden är det 

bra om du testar så 
att brandvarnaren i 
lägenheten fungerar. 
Du testar den genom 
att trycka på knappen. 
Brandvarnaren ska 
då börja pipa. Gör 
den inte det ska du 
felanmäla det till oss. 
En brandvarnare är en 
billig livförsäkring och 

det finns en i 
lägenheten 
när du 
flyttar in.

Återvunnet under granen

Handla hemPolkagrisarVit chokladSmå formar



Sortera smart och gör nytta

Lekplatser får ett nytt mjukt underlag

Det här ska du slänga i bruna påsen: Släng inte det här i den bruna påsen:
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Lekplatserna i Blomstermåla, på 
Skolgatan och på Torggatan, förses 
med lekbark/fallskyddsbark.
- De blir lättare att sköta och 
katterna använder inte barken som 
kattlåda, säger Tomas Isaksson, 
besiktningsman på Mönsterås 
Bostäder.

Vi är gärna med och främjar barns 
fysiska aktivitet och vi vill också 
uppmuntra till lek utomhus. Därför 
är vi måna om våra 13 lekplatser som 
finns utspridda i våra områden och vi 
är mycket noggranna med säkerheten.

- Vi utför täta kontroller. 
Fastighetsskötarna har tillsyn varje 

vecka och jag gör funktionskontroller 
en gång i kvartalet. Jag genomför 
även en större årlig kontroll och 
med jämna mellanrum tar vi in en 
utomstående besiktningsfirma, säger 
Tomas Isaksson.

Vid kontrollerna ses lekredskapen 
över så att inget är trasigt. Alla fel 
protokollförs och allvarliga brister 
åtgärdas omgående. Om 
du som förälder ser något 
som är trasigt eller som kan 
vara farligt för barnen så är 
det viktigt att du rapporterar 
detta till oss.

Under föregående 
år byttes en 

del utrustning ut. Bland annat fick 
några lekplatser nya gungställningar 
och två nya lekhus sattes på plats i 
Blomstermåla och på Hagagatan.

Nu ska vi även lägga på nytt underlag 
på lekplatserna i Blomstermåla. Det 
blir så kallad lekbark/fallskyddsbark. 
Barken är mjuk och porös och den 
dämpar effektivt om ett barn faller ner 
från ett lekredskap.

- Det blir mer lättskött i och med att 
ogräs och annat har svårt att växa 

upp genom underlaget. En annan 
vinst är att katterna inte gör 

sina behov i barken, säger 
Tomas Isaksson. n

Text&Foto: Linn Alvarström

Maten du slänger ska bli till biogas 
och biogödsel. Med andra ord 
 – sortera smart och gör nytta för 
miljön.

Under hösten har de som bor i villa i 
kommunen fått börja sortera ut sitt 
matavfall. 

Till våren 2019 börjar 
matavfallsinsamlingen för dig som 
bor i lägenhet. 

- Vi kommer i god tid att informera 
om när just ditt område ska starta 
med matavfallssorteringen, säger 
Armin Avdic, vd, Mönsterås Bostäder.

Matresterna, det vill säga det du 
äter eller det som blir över när du 
lagar mat, ska slängas i en särskild 

papperspåse. Men tänk på att äta upp 
den mat du köper hem så att det blir 
så lite matsvinn som möjligt.

- Första gången kommer våra 
fastighetsskötare att dela ut påsarna 
och påshållarna till respektive hushåll. 
Därefter ska varje hyresgäst, vid behov, 
själv hämta påsarna som kommer 

att finnas i 
anslutning till 
tvättstugan. Våra 

fastighetsskötare 
kommer att se 
till att det alltid 
finns tillräckligt 
med påsar i skåpet. 
Påsarna får vi i vår 
tur av Mönsterås 

kommun. Även här kommer vi att 
informera i god tid om skåpens/
påsarnas placering, säger Armin Avdic.

Insamlingen av matavfall är ett mål i 
kommunens avfallsplan och bidrar till 
en hållbar utveckling. 

- Matavfallssorteringen är redan 
införd i många kommuner och 
nu är det vår tur att införa detta. 
Matavfallssorteringen bidrar till en 
bättre miljö genom att vi till exempel 
kan använda biogasen som bränsle i 
fordon, säger Armin Avdic.

Här nedan ser du vad som ska och 
inte ska slängas i den bruna påsen. 
På kommunens hemsida finns mer 
information om att sortera smart. n

Text&Foto: Linn Alvarström



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
Facebook: www.facebook.com/
MonsterasBostader

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, layout & produktion: 
Linn Alvarström 
Tryck: Grafiskt Tryck AB
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Ett snabbt viktigt test

Du kanske inte tänker på det så 
noga. Skåpet liksom bara sitter ju 
där på väggen. Och så länge allt 
funkar är det frid och fröjd. 
Men om strömmen skulle 
gå i lägenheten så söker du 
nog upp säkringscentralen 
eller proppskåpet.

- Oftast sitter 
säkringscentralen i hallen 
eller kanske i en klädkammare, 
säger Morgan Nilsson, elektriker på 
Mönsterås Bostäder.

I de flesta av våra lägenheter finns 
en så kallad automatsäkringscentral 
som har knappar som faller ner om 
systemet skulle bli överbelastat. 
Bor du i ett äldre hus kan du ha ett 
proppskåp. Om en propp är trasig 
syns det genom att färgpricken i 
änden har lossnat. Då är det dags 
att byta propp.

Det finns också en annan 
mycket viktig funktion som sitter i 

säkringscentralen eller i proppskåpet. 
Nämligen en jordfelsbrytare. Den 
är en billig livförsäkring och bryter 
snabbt strömmen om den går fel 
väg, om en elprodukts hölje blir 
spänningsförande och om någon 
samtidigt tar eller rör ett jordat 

föremål. Den minskar också 
risken för elbränder.

- Man bör testa så att 
den fungerar, minst en 
gång i halvåret. Det finns 
inte jordfelsbrytare i alla 

lägenheter. Men nu är det krav på 
att det ska finnas en om det finns 
en tvättmaskin i bostaden, säger 
Morgan Nilsson.

Om strömmen bryts när du trycker 
på testknappen är det ett tecken 
på att den fungerar. Om den inte 
bryts ska du ta kontakt med oss på 
telefon 0499-491 00.

Känner du dig osäker på hur du 
testar din jordfelsbrytare så kolla 
gärna in vår film som ligger på 
hemsidan under Boendefrågor. n	
						Text: Linn Alvarström

Visst är det fint att hänga upp 
en krans på dörren, lägga en 
dörrmatta utanför dörren och 
kanske piffa till fönsterbrädan i 
trapphuset med prydnadssaker?

Men det är inte tillåtet. Inga 
brandfarliga saker/material får 

förvaras i trapphuset. Det är viktigt 
att följa och rätta sig efter den 
regeln eftersom sakerna kan snabba 
på en eventuell brand och dessutom 
blockera vägen för räddningstjänst 
och ambulanspersonal. Så för din 
och dina grannars säkerhets skull; 
håll trapphuset fritt från saker. n	

0,99 procent. Så stor blir 
hyreshöjningen i Mönsterås 
Bostäders lägenheter 2019.

Mönsterås Bostäder AB och 
Hyresgästföreningen Region Sydost 
har kommit överens om 2019 
års hyror i Mönsterås Bostäders 
lägenheter. 

Hyrorna höjs från och med den 
1 januari 2019 med i genomsnitt 
0,99 procent. Lägenheternas olika 
boendevärden medför att höjningen 
kommer att variera från lägenhet till 
lägenhet. För en lägenhet på tre rum 
och kök och boarea på 73 m² blir 
det en ökning med 56 kr/månad. n	

 

Det tar bara några sekunder. 
Men det är en bra livförsäkring.

Storgatan 38
Julafton, juldagen och  
Annandag jul: STÄNGT 
27 december: 10-16
28 december: 10-12
Nyårsafton och  
nyårsdagen:  
STÄNGT
2-3 januari: 
10-16
4 januari: 
10-15

Inget brandfarligt i trapphusen

Så mycket höjs hyran ÖPPETTIDER VID  
JUL OCH NYÅR


