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SÅ GÖR DU  
FÖR ATT FÅ EN  
VARMARE LYA 

Aldrig för sent

Siv Johansson kom igång vid 85 

att börja träna MEGABIT SURF
I ALLA VÅRA
LÄGENHETER

1000
!

TACK Thomas! 

HEJ Mattias!
Skiftbyte bland reparatörerna
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Vd:ns ord:
Vi har återigen ett bra år bakom oss med låga vakanser 

och ett positivt resultat som uppgick till 4,8 mkr. Precis 
som under de senaste tre-fyra åren, präglas det positiva 
resultatet av den höga uthyrningsgraden samt av de 
effektiviseringar som företaget och anställda genomfört 
under 2018. 
Den höga uthyrningsgraden är kopplad till den kraftiga 
befolkningsökningen som kommunen haft under de 
senaste åren där invandringen har varit den största 
bidragande orsaken till de positiva siffrorna. Efterfrågan på 
företagets lägenheter var fortsatt hög under föregående år 
och vår bedömning är att den fortsätter att vara hög även 
framöver. 

Som vi skrev i förra Bostadsnytt fick vi i 2018 års 
kundenkät ett bra betyg från er, inte minst gällande 

trivsel, trygghet och 
trevligt bemötande. 
Företaget som 
genomför och 
sammanställer enkäten 
har i efterhand 
meddelat oss att 
Mönsterås Bostäder 
fått priset ”NKI Guld 
2019” för högst 
betyg enligt NKI-
mätningen. NKI 
står för Nöjd Kund 
Index och mäter de 
boendes betyg vad 
gäller kvalitet och 
kundnytta. 
Bland drygt 80 bostadsbolag som deltog i mätningen fick vi 
det högsta hyresgästbetyget för kvalitet och kundnöjdhet. 

Som vi tidigare aviserat kommer sorteringen av 
matavfallet att succesivt införas inom företagets 

fastighetsbestånd under april månad. Först på tur står 
Blomstermåla, Fliseryd och Ålem och därefter ställs sopkärl 
ut för matavfall i de centrala delarna av Mönsterås. 
Inom ett antal bostadsområden, där det redan finns 
nedgrävda sopbehållare, kommer vi att komplettera dessa 
med nedgrävda behållare för matavfall. Behållarna är redan 
beställda och vi inväntar att dessa ska levereras för att 
kunna påbörja nedgrävningen. 
Företagets målsättning är att i en stor utsträckning ersätta 
sopkärl med helt eller delvis nedgrävda sopbehållare. Dock 
är detta en kostsam och tidskrävande process som kommer 
att ta ett par år i anspråk. 

Under de kommande månaderna påbörjas  
byggnation av en solcellsanläggning 

på Älgerumsvägen 22 i Mönsterås. Vi har 
beviljats ett energibidrag för projektet 
där de tänkta solpanelerna är både 
solceller och ytskikt. Solpanelerna 
kommer att kopplas upp mot elnätet 
så att anläggningen levererar ström 
när den inte används för eget 
bruk. De berörda hyresgästerna 
på Älgerumsvägen 22 kommer att 
informeras i god tid när arbetet 
sätts igång. Om vår utvärdering av 
projektet visar på lyckosamma siffror 
kommer solcellsanläggningar att 
implementeras på ytterligare ett antal 
andra fastigheter inom vårt bestånd. 

Avslutningsvis vill jag önska er alla 
en riktigt GLAD PÅSK.

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 Stambyte    Skolgatan, Torggatan  
     och Sandgatan
l Byte garageportar   Mölstad och Åsevad

Kolla!
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SKALA
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DEL AV STRÖMSRUM 2:28
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BOX 17, 533 21 GÖTENE, TEL. 0511-34 56 00
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10m

FASAD MOT OSTFASAD MOT NORD

FASAD MOT VÄSTFASAD MOT SYD

2.12.5

FACKVERK

18°

SEKTION A-A

Så här kommer parhusen i Ålem att se ut från framsidan. 
Det blir två stycken 3 rok och fyra stycken 2 rok.



Snabbare surf åt alla
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Låt inte folk 
få veta att 

du rest bort

Ladda dina 
batterier när 
du är vaken

Sommartider är 
semestertider och 

tyvärr också tider för 
inbrottstjuvar. 
Ska du resa 
bort i sommar 
så är det bra 

att tänka 
på vissa 

saker för att 
undvika att 

drabbas av inbrott.
Dra inte för 
persienner eller 

gardiner.
Be någon i släkten 
eller en vän att ta 

hand om din post och 
vattna dina blommor.

Timer på lampor 
är bra att sätta 

dit eftersom de får 
din bostad att verka 
bebodd.

Vänta med att 
lägga ut dina 

semesterbilder på 
sociala medier tills du 
har kommit hem.

Din mobil har ett 
sådant, likaså din 

bärbara dator och 
om du har en elcykel 
är den utrustad med 
detta; litium-jon-
batterier. 
Som ni vet behöver 
batterierna laddas med 
jämna mellanrum. 
Men du, ladda de 
medan du är vaken. 
Det händer att 
batterier börjar 
brinna och 
skulle du 
ligga och 
sova då 
kan 
branden 
sluta 
riktigt illa. 

Kolla!

Mönsterås Bostäder har 
ingått ett nytt och förnyat 
avtal med Telia. Och det 
för med sig en rad olika 
förbättringar, både för er 
hyresgäster och för oss som 
bostadsbolag. 

När det gäller tv:n så har ni 
idag lämnat all tv-utrustning 
i lägenheten när ni flyttat, 
men med det nya avtalet 
ska den skickas till Telia vid 
avflytt. 

Det innebär att du som ny 
hyresgäst måste ta kontakt 
med Telia för att få din 
tv-utrustning och för att 
aktivera din tv-tjänst. 
Gör det en vecka 
innan du flyttar in 

eftersom det tar mellan 3-5 
arbetsdagar innan du hinner 
få din utrustning.

När du ringer Telia ska du 
ha din nya adress och ditt lä-
genhetsnummer tillgängligt. 
Lägenhetsnumret hittar du 
på ditt hyreskontrakt, längst 
upp i det högra hörnet, eller 
så står det på utsidan av din 
ytterdörr.

Om du inte lyckas instal-
lera din tv på egen hand 
ringer du till Telia så kan de 
guida dig rätt och det är till 
Telia du vänder dig med alla 
typer av supporthjälp och 
felanmälningar. Utbudet av 
tv-kanaler kommer att vara 
desamma, det vill säga SVT 
1, SVT 1 HD, SVT 2, SVT 2 
HD, SVT 24, TV 4, Barnka-
nalen och Kunskapskanalen. 
Vill du utöka grundutbudet 
kontaktar du Telia eller kikar 

in på telia.se.
Förutom 

de förändringar som rör 
tv-tjänsterna så kommer 
många av er märka en 
utveckling vad det gäller ert 
bredband. 

Ni som idag har den nya 
switchen kan surfa upp till  
1 000 megabit. I slutet av 
april/början på maj byts 
samtliga switchar ut i vårt 
bestånd och då har alla 
hyresgäster samma möjlighet 
att få snabbare surf, om man 
tecknar ett sådant abon-
nemang vill säga. Då finns 
också möjligheten att välja 
mellan fler leverantörer.

Efter migreringen ingår 
en megabit surf i samtliga 
lägenheter och för att få 
tillgång till det måste du 
aktivera tjänsten på telia.
se/bestall med ditt person-
nummer. En megabit passar 
i regel äldre som kanske inte 
surfar så mycket. 

Kopplar man in en kabel via 
uttaget där fibern kommer in 

så har man mest nytta av 
det. n

Text: Linn Alvarström

Från och med 1 juni kan 
du som hyresgäst surfa 
supersnabbt, upp till  
1 000 megabit, oavsett 
om du bor i Fliseryd 
eller Mönsterås. Och vid 
samma tidpunkt tar Telia 
över all hantering som rör 
din tv-utrustning.

v

v

v

v

Från och med mars i år har 
Mönsterås Bostäder AB en ny 
styrelse. Bakre raden från 
vänster: Sören Boman, Tommy 
Englund (vice ordförande), 

Mikael Amberman, Roland 
Åkesson (ordförande), Emil 
Jörgensen, Bengt-Olof Davids-
son och Jimmy Persson. Främre 
raden från vänster: Mikael 

Karlsson, Inge Josefsson, Eva 
Nilsson, Emma Magnusson och 
Björn Nilsson. Saknas på bilden 
gör: Sarah Johansson och Naemi 
Hammarstedt.

Här är Mönsterås Bostäders nya styrelse



Skiftbyte efter 37 år

Bostadsnytt nr 1 | 2019       monsterasbostader.se

Gör cykeln 
redo för  

härliga turer

Säg hej till 
grannen och 
skapa trivsel

Om den inte redan 
är ute så är det 

hög tid att låta cykeln 
komma ut och andas 
vårluft. 
Innan du börjar 
använda den är det 
bra att ge den lite 
extra omsorg, då 
håller den längre. 
Börja med att tvätta 
av den ordentligt med 
ljummet vatten så 
att all gammal smuts 
försvinner. Tvätta även 
av kedjan och torka 
av den med en trasa. 
Sedan kollar du så att 
däcken är hela och att 
bromsarna fungerar.
Kolla också 
belysningen och 
reflexerna. Känner du 
att några muttrar och 
skruvar är lösa så drar 
du åt dem och sist 
men inte minst smörjer 
du kedjan och pumpar 
däcken. 
Nu är cykeln redo. Och 
så fort du har tagit på 
dig hjälm är du också 
redo!

Det krävs inte så 
mycket för att 

skapa en god stämning 
i ditt bostadsområde. 
Säg hej till grannen du 
möter, visa varandra 
respekt och 
hänsyn och 
kanske bjud på 
en kopp kaffe. 
Grannsämja är 
det bästa för att 
skapa trivsel och 
trygghet.

Tips!

Mattias Sjögren och Thomas Johansson delar intresset för yrket och så har de samma hobby.

I slutet av februari fick ni 
hem de bruna påsarna och 
påsbehållarna. 

Och nu under april 
månad kommer matavfalls-
insamlingen att köra igång 
för alla Mönsterås Bostäders 
hyresgäster. Tanken är ju att 
det inte ska bli så mycket 
avfall i den bruna påsen 
utan att vi ska minska 

matsvinnet. Men den mat 

som vi ändå slänger ska vi 
försöka hålla så torr som 
möjligt, främst på grund av 
att minska problem med lukt 
och flugor.

Så tänk på det här:
+ Låt matavfallet torka till 

i slasken innan du lägger 
det i påsen.

+ Torrskala exempelvis 
potatis och morötter 
rakt ner i 
påsen.

+ Om du har 
blött matavfall 
så kan du lägga 
en sida från en 
dagstidning i 

botten av 
påsen.

+ Har du extra 
blött matavfall, som 

exempelvis melon, så 
kan du ta dubbla påsar.
+ Fyll den bruna påsen 

till ungefär 2/3 så att du 
lätt kan stänga den, rulla 

ihop påsen ordentligt och 
lägg försiktigt ner den i det 

bruna sopkärlet.
+ Om du har smaskat 

på räkor så kan du skölja 
resterna i kallt vatten 
och sedan slå in dem i 

tidningspapper. n
Text: Linn Alvarström

Ni har väl träffat honom, 
kanske med sukten i högsta 
hugg? Jag pratar ju givetvis 
om Thomas Johansson. 

- Sista mars slutar jag här 
efter 37 år. Jag kommer nog 
att sakna det, du vet jag har 

känt mig så välkommen hos 
många hyresgäster, nästan 
som att de har blivit som en 
stor familj, säger han.

Nu ska han ägna tid åt 
sitt trädgårdsintresse. Och 
kanske ska han slå på en och 
annan trumma.

- Jag var ju trummis i 
många år, bland annat i 
Jan Eric´s. Jag får se om jag 
börjar igen.

Trumslagarintresset och 
talangen delar han med vår 
nya VVS-reparatör Mattias 

Sjögren. Han spelar aktivt 
i flera olika band. Och han 
har också lång erfarenhet av 
VVS-branschen.

- Jag har ju jobbat på Rör-
Karlssons i 17 år. Thomas 
frågade mig för drygt ett år 
sedan, när vi gjorde ett jobb 
ihop, om jag kunde tänka 
mig att ta över efter honom. 
Och nu är jag här, säger 
Mattias Sjögren. 

Tack till Thomas och 
välkommen Mattias! n

Text&Foto: Linn Alvarström

Snart är ni alla igång 
med att sortera ut ert 
matavfall. Här kommer 
lite tips för att hålla lukt 
och flugor borta.

De är båda trummisar 
och VVS-reparatörer. Den 
ena slutar på Mönsterås 
Bostäder efter 37 år och 
den andra har precis 
börjat.

Minska lukt och envisa flugor
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Har du 
den finaste 
balkongen?

Kom ihåg 
att städa i 

tvättstugan

Det är härligt att 
komma in i en ren 

och fräsch tvättstuga! 
Därför är det 
viktigt att vi alla 
gör fint efter vi 
varit där. Här 
kommer en  
liten check-
lista:

Om en maskin inte 
fungerar så gör du en 
serviceanmälan till oss.

Har du Mönsterås 
Bostäders finaste 

balkong eller uteplats?
Skicka en bild (JPEG) 
på din egen, grannens, 
mammas, farfars eller 
någon annans balkong 
eller uteplats som du 
tycker förtjänar lite  
extra uppmärksamhet.
Mejla bilden till:
linn.alvarstrom@
monsterasbostader.se
Vi vill ha din bild senast 
den 22 juli, 2019. 
Uppge namn, adress 
och telefonnummer.
Vinnaren får ett pris!

v
v
v
v
v

Rengör luddfiltret  
i torktumlaren.

Torka ur tvätt- 
medelsfacken.

Kolla att maskinen 
är ren och fin.

Torka av bänkar 
och ytor du använt.

Sopa eller skura  
golvet i tvättstugan.

Kolla!Betala din hyra i tid

180 720 1 000 600
kronor kostar 

inkassoavgiften.
kronor är 

ansöknings- 
kostnaden hos 
Kronofogden.

kronor ligger 
delgivnings- 

kostnaden på.

kronor får 
man betala i 
avhysnings- 

kostnad.

Så här mycket kostar det att betala sin hyra för sent:

Att ha tak över huvudet, 
att kunna gå in och stänga 
dörren om sig och känna 
att det här är mitt hem är 
härligt. Men det ställs också 
krav på dig som hyresgäst 
och de kraven styrs av 
hyreslagen. 

Bland annat har du som 
hyresgäst vårdnadsplikt för 
din lägenhet. Du ska alltså 
vårda lägenheten väl och 
hålla den i gott skick under 
din kontraktstid.

Du har också en skyldighet 
att rapportera fel och 
brister i din lägenhet till ditt 
bostadsbolag, allt för att 
förhindra att det uppstår en 
allvarlig olägenhet. Du får 
heller inte störa dina grannar 
i sådan grad som kan vara 
skadliga för hälsan eller 
försämra deras bostadsmiljö. 
Och sist men inte minst; du 
måste betala hyran – i tid. 

- Hyran betalas alltid i 
förskott, senast den sista 
vardagen i månaden. Hyran 
för maj betalas alltså sista 
vardagen i april, säger Maria 
Halkjaer, ekonomiassistent på 
Mönsterås Bostäder.

Vi skickar inte någon 
påminnelse till dig om vi 
saknar din hyra. Det innebär 
att om du missar att betala 
hyran så blir hyresskulden 
direkt ett ärende för inkasso. 
Du får även betala den 
lagstadgade avgiften som 
tillkommer på för närvarande 
180 kronor.

Har du svårt att få pengarna att räcka till? Prioritera din hyra.

Maria Halkjaer,  
ekonomiassistent på  
Mönsterås Bostäder.

Om du blir  
efter med hyran 
så kontakta oss 

omgående.

- Om du blir efter med 
hyran så kontakta oss 
omgående så kan vi reda 
ut problemen. Vänta inte, 
det gör situationen svårare, 
säger Maria Halkjaer.

Om inkassokravet inte 
betalas inom föreskriven 
tid ansöker vi om 
handräckning, avhysning 
eller uppsägning och betal-
ningsföreläggande hos 
Kronofogdemyndigheten. 
Det sker cirka 23-25 dagar 
efter förfallodatumet. Men 
om du betalar inkassokravet, 
inklusive kostnader, inom 
inkassotiden så avskrivs 
skulden så fort pengarna har 
registrerats hos oss.

- Betalas inte kravet riskerar 

man att hyreskontraktet sägs 
upp, att man förlorar sin 
bostad, säger Maria Halkjaer.

Kronofogden beslutar om 
tid för avhysning, vräkning. 
De uppmanar dig som 
hyresgäst att flytta innan 
själva vräkningen ska äga 
rum, annars tar de hjälp av en 
flyttfirma och flyttar dina saker 
till ett möbelmagasin.

- Sedan tar vi över lägen-
heten, säger Maria Halkjaer.

En obetald skuld leder 
ofta till att du får en 
betalningsanmärkning hos 
kreditupplysningsföretagen 
och det i sin tur gör det 
svårt för dig att i fort-
sättningen långa pengar, 
köpa på avbetalning, få 
telefonabonnemang och att få 
en ny bostad. 

Vill du vara mer säker på att 
hyran betalas i tid? Lämna 
in anmälan för Autogiro. 
Du hittar blanketten på vår 
hemsida under Boendefrågor/
Autogiro eller hos oss på 
kontoret. n	Text: Linn Alvarström

Hyran är den viktigaste 
räkningen att betala. 
Och den ska betalas i tid. 
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Träning och gemenskap i Ålem

Det är tisdag morgon och 
ute är det sovarväder. Grått 
och disigt och bara ett par 
plusgrader. Det är nästan 
tomt på gatorna. Men nere 
i källaren på Johan Skyttes 
väg 17 B i Ålem råder det 
full aktivitet. Här ligger 
Å-gym.

- Varje tisdag träffas vi och 
tränar tillsammans. Det är 
inte så många andra som 
tränar vid den här tiden, 
så vi får vara ifred, säger 
Gun Holm och sätter sig 
vid en maskin som tränar 
bröstmusklerna.

De är kvinnor i olika åldrar 
och alla tränar de efter egen 
takt och förmåga. 85-åriga 
Siv Johansson kämpar med 
att göra situps.

- Jag tränar en gång i 

veckan och har gjort det 
i några månader. Och vet 
du? Jag känner mig mycket 
starkare i kroppen, som en 
ny människa, säger hon och 
ler stort.

Hon berättar att hon 
orkar mer och mer och 
att träningen hjälper till i 
vardagen.

- Det är så underbart att 
känna att man blir starkare 
och att allt går lättare.

- Jag brukar visa 

mina muskler för barn-
barnsbarnen och de blir 
imponerade, säger Siv 
Johansson och skrattar. 

På Å-gym får alla som 
bor i Mönsterås Bostäders 
lägenheter och alla 
som är medlemmar i 
Hyresgästföreningen träna 
gratis. De som har nyckel 
kan träna när de vill mellan 
08.00 och 20.00. För de 
som inte har nyckel är 
gymmet öppet måndagar-

fredagar mellan klockan 
17-19. Men det är tänkt 
att vi ska utrusta Ålem 
med skalskydd och då kan 
gymmets kunder komma in 
med tagg.

- Vi invigde gymmet i 
maj 2013 och det är vi i 
Hyresgästföreningen som 
driver gymmet. Mönsterås 
Bostäder står för lokalen. 
Vi har köpt på oss fler 
maskiner under årens lopp, 
men nu får det 
inte plats fler, 
det är fullt 
härinne, 
säger Inge 
Hultberg, 
ordförande 
i Hyresgästföreningen 
Mönsterås.

Han säger att folk i alla 
åldrar tränar här och 
tanken är att lokalen 
också ska fungera som en 
samlingspunkt.

- I det innersta rummet har 
vi några fåtöljer och här kan 
man sitta och prata och ta 
en fika tillsammans. n	

Text&Foto: Linn Alvarström

Det är aldrig för sent att 
börja träna. 
– Jag började träna för 
några månader sedan och 
nu kan jag inte vara utan 
det, säger 85-åriga Siv 
Johansson.

Gun Holm och Ulla Jonsson tycker om att träna på Å-gym.

På gymmet finns, förutom olika 
maskiner, även fria vikter och 
andra träningsredskap.

Siv Johansson är 85 år och går 
och tränar på Å-gym en gång i 
veckan.

Se hit!
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Grilla säkert 
med hänsyn!

Tips för en 
minskad  

förbrukning

I flera av våra hyreshus 
har vi individuell 

mätning för vatten och 
värme. Detta innebär 
att du som hyresgäst 
själv har stor möjlighet 
att påverka dina 
kostnader. 
Här är några bra tips 
för att minska på 
förbrukningen av 
vatten, värme och el: 

Byt glödlampor till 
lågenergilampor. 

Släck lampor som 
du inte använder och 
när du lämnar ett rum. 

Tänk dig för när 
du duschar. Stäng 
av vattnet medan du 
tvålar in dig och tvättar 
håret. Men duscha 
hellre än att bada 
badkar.  

Diska inte under 
rinnande vatten. 
Och använd hellre 
diskmaskin än att 
diska för hand. Det 
går faktiskt åt mindre 
vatten då.

Sänk temperaturen 
i lägenheten och klä på 
dig en extra tröja och 
ett par mysiga tofflor.

Se hit!

Nu är snart säsongen inne för att njuta av grillat,  
men vill vi att du undviker att grilla på balkongen. Enligt 
hyreslagen är det inte tillåtet att störa sina grannar, och  
det är svårt att undvika när rök och grillos sprids till  

närliggande balkonger och fönster. Det är också en fråga  
om brandsäkerhet. Om du grillar på balkongen är det 
elgrill som gäller! Om du vill grilla med kolgrill så ska du  

placera den minst sex meter från husfasaden.  
Eller använd en grillplats om det  

finns en sådan i området.

Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen 
som lokaler, källarutrymmen, förråd, trapphus och 
entréer.

Tänk också på att röklukt lätt sprider 
sig genom ventilationen och in 
genom öppna fönster. Så ta hänsyn 
till dina grannar och 
undvik att röka på 
balkongen eller direkt 
utanför porten. 

Fimpar och annat skräp 
ska inte slängas på 
marken. Det är trevligt för 
alla som bor i huset om port 
och entréer hålls rena och snygga.

Och du, en sanering av en rökskadad lägenhet är 
mycket kostsam och det är du som hyresgäst som 
får betala notan.

Myror är fina. Men de 
ska vara utomhus och 
inte inne. Här är några 
tips på hur du kan få de 
att vara i naturen:
> Torka direkt upp om 
du spiller något sött, 
exempelvis saft eller 
glass.
> Bär ut soporna 
regelbundet.
> Dammsug och 
våttorka ofta. Använd 
rengöringsspray.
> Låt inte mat stå 
framme.

Om det inte hjälper  
- komplettera med en 
myrdosa som finns 
att hämta hos oss på 
kontoret.

Rökare, kolla in det här!Myrproblem?

140
liter vatten per person 
och dygn förbrukar vi 
i Sverige. 60 liter av 

dessa är för  
personlig  
hygien.

Smaskig och  
nyttig glass

Läskande drink 
utan alkohol

Fika i mysiga 
Pataholm

Tänk dig en smaskig 
glass som bara innehåller 
nyttiga ingredienser. 
Skala och skär bananer 
i skivor. Frys skivorna 
i minst fyra timmar. 
Mixa bananerna tills 
den blir riktigt slät och 
luftig, i flera minuter. 
Smaksätt med exempelvis 
kardemumma. Toppa 
med rostade eller 
naturella nötter. Ät  
och njut!

Varma dagar är det gott 
att svalka sig med en 
läskande dryck. Här är 
receptet på en alkoholfri 
Mangocolada:
2 apelsiner
1 mango
400 ml lättkokosmjölk
2 msk strösocker

Pressa saften ur 
apelsinerna. Skala 
och skär bort kärnan 
av mangon. Mixa 
apelsinsaft, mango, 
kokosmjölk och socker.
Servera i glas. Mums!

Det finns alltid tid för 
lite fika. Eller hur? Och 
ska du fika i sommar 
så ska du bege dig till 
lilla idyllen 
Pataholm. Här 
driver systrarna  
Vanni, Kristin 
och Oline Jung 
Ståhle sommarkaféet 
Förlig Vind. Allt är 
hembakat på ekologiska 
råvaror och miljön i 
Hullgrenska gården är 
smått magisk. Du kan 
också sitta ute och se ut 
över Kalmarsund.



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 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  10-12, 13-18
Tisdag-torsdag  10-12, 13-16
Fredag   10-12, 13-15

TELEFONTIDER 
Måndag-torsdag  09.30-12, 13-16
Fredag    09.30-12, 13-15

ÄNDRADE ÖPPETTIDER I SOMMAR 
VECKORNA 27-32 (STORGATAN 38)
Måndag-torsdag 10-12, 13-14.30
Fredagar 10-12

Telefontiden under veckorna 27-32 
ändras inte. 
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hyresgäster.   
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Kallt i lägenheten?

Tips för en varmare bostad

När temperaturen går upp 
och ner utomhus, när vi 
går från vinter till vår eller 
höst till vinter, kan man 
uppleva att det känns rätt 
så kylslaget och råkallt 
inomhus. 

Och just vid sådana 
temperatursvängningar 
kan det dröja en liten stund innan 

värmesystemet 
hinner ställa 
om. Så det 

gäller att ha lite tålamod. Om 
elementet är kallt betyder 
det inte per automatik att 

det är något fel på det. När 
temperaturen i rummet är rätt 

stängs värmetillförseln av. Det 
innebär att elementet stundtals 

även kan vara kallt när det är 
kyligt ute.
I våra bostäder ska det vara minst 

20 grader på dagen och 18 grader 
nattetid. 
Om du fryser och tycker att det 

känns kallt är det bra om du mäter 
temperaturen i din lägenhet, mitt i 
rummet, på cirka 1,50 meters höjd 
från golvet. Visar termometern 
lägre kontaktar du oss och gör en 
serviceanmälan. n	 		

Text: Linn Alvarström

Vårmånaden är här och vi är 
många som längtar efter sol 
och värme. Men än kan det 
vara kallt ute och det kan 
kännas ruggigt inne.

Ställ inte stora möbler framför elementen efter-
som det hindrar värmen från att spridas.

Om gardiner hänger för termostaten så 
känner den av en högre temperatur än vad 
det är i rummet och slår därför av värmen 

för tidigt.
Ha fönsterventilerna öppna! Det kan 
kännas lockande att stänga de i tron 

på att det blir varmare. Men det enda 
som händer är att luften i lägen-
heten blir dålig. Man ska inte täta 

ventilerna och hindra luften att 
komma in. Då sätts ventilations-
systemet ur spel. 
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