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Vd:ns ord:

Efter en tidig semester i Kroatien har jag arbetat under 
stora delar av sommaren. 

För min del har det handlat om en riktig svensk sommar, 
lagom varmt och soligt om dagarna och med några enstaka 
regnskurar däremellan. De lugna dagarna på kontoret 
har jag varvat med besök på de olika områdena inom vårt 
fastighetsbestånd och jag har träffat de fastighetsskötare 
som har jobbat under semestermånaderna. 
Det gläder mig att flera av er har hört av sig och berömt 
våra fastighetsskötare för deras insats i områdena. Jag 
har förmedlat era goda vitsord vidare i organisationen, 
precis som jag gör även när det är något som ni tycker bör 
förbättras. 

Fastighetsskötargruppen har genomgått en 
personalförnyelse under den senaste tiden. 

Vissa medlemmar av gruppen har valt andra karriärvägar 
med följd att vi fått in ett antal nya duktiga medarbetare. 
Gruppen har ännu inte fått sin fasta form, dels på grund av 
en långvarig sjukskrivning och dels på grund av att en av 
våra trogna och duktiga medarbetare Kent, går i pension 
inom någon månad. Vi har ett par tjänster som ska besättas 
med tillsvidareanställningar och detta arbete beräknas vara 
klart under hösten. Trots dessa personalbyten kommer vi 
att göra allt för att upprätthålla en god servicenivå inom 
områdena. 

   Sommarlugnet på företaget har börjat sakta övergå 
till ett normalt arbetstempo där några av våra större 

projekt fortsätter rulla framåt. Här tänker jag framförallt 
på den stora stamrenoveringen i Blomstermåla, bygget 
av sex lägenheter i Ålem, samt installationen av 
solcellsanläggningen på Älgerumsvägen 22 i Mönsterås. 
Ålem och Älgerum blir klara under hösten medan 
stamrenoveringen i Blomstermåla sträcker sig till efter 
sommaren 2020. 

Ett annat större projekt som bedrivs i Mönsterås 
kommuns regi och som påverkar er som bor inom 

Åsevadsområdet är bygget av ett äldreboende och förskola 
samt byte av vatten- och avloppsledningar. Bygget på 
den så kallade Solhemstomten har ni säkert följt under de 
senaste månaderna, men det som kommer att påverka er 
mest framöver är ledningsbytena. Störningarna kommer 
att utrycka sig i form av korta vattenavbrott samt i form 
av att framkomligheten till parkeringsplatserna blir något 
begränsad. Information kring arbetena ska skötas av 
Mönsterås kommun men även vi kommer att förmedla 
nyheter via vår hemsida. 

Det som väntar oss längre framåt i tiden är 
bland annat förberedelser inför 2020 års 

hyresförhandling, samt arbete med nästa års 
underhålls- och investeringsbudget. 
Det blir en spännande och lärorik tid 
framöver både för oss tjänstemän och 
för vår styrelse, som mestadels består 
av nya medlemmar. 
Förutom utbildningar i juridik 
och ekonomi ska de bredda sina 
kunskaper om företaget genom 
besök inom olika bostadsområden. 
De har redan hunnit besöka 
Pionjären, Åsevad och Älgerum och 
under höstmånaderna kommer de 
att besöka Blomstermåla, Ålem samt 
flera andra. 

Med en förhoppning om en fortsatt 
skön sensommar! 

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
• Nyproduktion av 6 lägenheter, Ålem.  
• Stambyte, Skolgatan, Torggatan och Sandgatan  
i Blomstermåla.
• Byte entrédörrar och montering skalskydd, Jacobs Gränd 1, 3, 
7 och 9, Mönsterås. 
• Montering solceller, Älgerum.   

Taket på Älgerumsvägen 22 blir täckt av solceller.
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Välkomna till Skyttes gränd i Ålem

Tankarna på att bygga 
nytt i Ålem har funnits 
hos Mönsterås Bostäders 

ledning i ett par år. Men 
när avtalet med Götenehus 
tecknades gick allt fort.

– Vi var i Götene 
och tittade på husen i 
september förra året. Så 
från förfrågan på husen tills 
de är inflyttningsklara har 
det tagit ett knappt år, säger 
Stefan Svensson.

Modulhusen byggs i 
fabriken i Götene. De finns 
i en mängd olika former, 
färger och storlekar. De 
tre parhusen i Ålem är 
enplanshus med uteplats 

på baksidan och en 
liten förrådsbyggnad på 
framsidan. 

– Det är två stycken 3 rum 
och kök och fyra stycken 2 
rum och kök. Treorna är på 
70 kvadrat och tvåorna på 
59 kvadrat, berättar Stefan 
Svensson.

Husen är placerade 
söder om Torshaga och 
uteplatserna vetter mot 
hyreshusen på Johan Skyttes 
väg. 

Jerry Moberg, fabriks-
chef för modulhusen vid 

Götenehus, visar oss runt i 
ett av husen.

– De är bra planerade och 
jag tycker de är väldigt fina, 
säger han.

Det som skiljer tvåorna 
och treorna åt är såklart 
ett extra rum. Det extra 
rummet kommer i en egen 
modul och byggs på gaveln 
mot söder.

– Det känns väldigt bra. 
Nu hoppas vi att våra 
hyresgäster ska trivas, säger 
Stefan Svensson. n

Text&Foto: Linn Alvarström

En stor modul på 
morgonen. Och ett i 
princip färdigt hus på 
kvällen. Våra nybyggda 
hus i Ålem blir klara i 
rasande fart.
– 1 oktober flyttar 
hyresgästerna in, 
säger Stefan Svensson, 
projektledare vid 
Mönsterås Bostäder.

Köket i tvåan är ljust och härligt och det långsmala fönstret över köksbänken är en fin detalj.

Badrummen är helkaklade. Treornas extra rum byggs på gaveln mot söder. En rymlig klädkammare under-
lättar förvaringen.



Gör hemmet barnsäkert
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Som student 
kan du få 
reserabatt

Bo bekvämt 
när du har 
blivit äldre

Studerar du vid 
Linnéuniversitetet 

i Kalmar är det extra 
prisvärt att bo hos oss. 
Då ger vi dig nämligen 
930 kronor i rabatt på 
hyran varje månad. 
Allt du behöver göra 
är att visa upp ett 
studentintyg från 
högskolan vid varje 
terminsstart. Rabatten 
drar vi även under 
sommaren om du 
fortsätter studierna 
till hösten. Meddela 
oss när du slutar 
med dina studier 
så att du slipper bli 
återbetalningsskyldig. 
För att ta del av 
rabatten måste du stå 
med på kontraktet och 
endast en person per 
hushåll kan utnyttja 
rabatten.

Känns trapporna 
jobbiga att gå 

i? Är du 55+ och 
önskar du bo i ett 
hus med jämnåriga? 
Då passar våra 
seniorbostäder 
dig som handen i 
handsken. Idag 
kan vi erbjuda 
seniorboende 
på alla våra 
bostadsorter 
i kommunen.
Håll koll på 
vår hemsida 
eller ring 
oss för mer 
information.

Tips!

Visst tänker du att hemmet 
är den säkraste platsen för 
dig och din familj? 

Men faktum är att det är 
just där som de allra flesta 
olyckor sker när barnet är 
litet. 

Enligt Konsumentverkets 
broschyr Säkra barn skadas 

fler än 7 000 barn under ett 
års ålder så pass allvarligt att 
barnet behöver akutsjukvård. 
90 procent av olyckorna 
sker inomhus i vanliga 
bostadsrum som sovrum och 
matrum.

Som förälder kan du inte 
förhindra alla olyckor, men 
du kan minska risken för att 
ditt barn skadar sig.

– Det är alltid bra att göra 
en totalöversyn av hemmet. 
På vår hemsida finns tips och 
råd på hur du kan göra ditt 
hem mer barnsäkert, säger 
Jonas Frid.

Enligt Jonas Frid får 
Moderna försäkringar in flest 
anmälningar om fallskador 
och tandskador när det gäller 

små barn som skadar sig i 
hemmet.

– Det är även vanligt att 
barn får brännskador av te 
eller kaffe. Klämskador är 
också relativt vanliga. De 
kan ofta vara lindriga och 
inte kräva sjukvård eller leda 
till att försäkringen behöver 
utnyttjas, men det är ändå 
alltid tråkigt när det inträffar, 
säger han.

Här nedan får du tips 
på hur du kan förebygga 
skador och olyckor. På 
Moderna försäkringar finns 
fler råd. Och vill du läsa 
Konsumentverkets broschyr 
så hittar du den på deras 
hemsida. n

Text: Linn Alvarström

Barn är lekfulla och 
nyfikna och de testar 
saker för att lära. Och de 
har inte koll på vad som är 
farligt. 
– De vanligaste 
skadorna är fallskador 
och tandskador, säger 
Jonas Frid, Moderna 
försäkringar. 

• Säkerställ att barn inte är 
i närheten av kokande 
vatten/kaffe.
• Var uppmärksam 
på varma grytor 
när du lagar 
mat. Använd 
helst de innersta 
plattorna och låt aldrig 
handtagen på grytor eller 
stekpannor sticka ut över 
kanten. 

• Sätt dit halkskydd i 
trappor och badkar.
• Spärra fönster och 
balkong. 

• Använd en barngrind 
om det finns trappor i 
lägenheten.
• Dörrstopp förhindrar 

klämskador.
• Spärra lådor där det 
finns vassa föremål, 
rengöringsmedel, tändstickor 

och/eller mediciner.
• Lämna aldrig barnet ensam 
i badkar, töm ut vattnet direkt 
efter bad.
• Montera ett tippskydd på 
spisen och förankra bokhyllor 
i väggen så att de inte kan 
välta över barnen.
• Lämna aldrig barnet ensam 
på ett skötbord eller i en 
barnstol.

Källa: Moderna försäkringar

Tips och råd för ett barnsäkert hem

Det är omöjligt att skydda ditt barn från allt, men du kan 
förhindra många olyckor genom att se över ditt hem.



Mjukt underlag för lek

Alla välkomna att umgås och spela kort
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Trapphuset 
ska vara fritt 
från saker

Digitalt  
titthål för 
bättre sikt

Saker som står i 
trappuppgångar 

och i andra allmänna 
utrymmen utgör en 
brandrisk. Därför 
ska de utrymmena 
hållas fria från prylar. 
För förutom att de 
är lättantändliga 
kan de också vara 
ett hinder för 
utryckningspersonal. 
Sakerna försvårar 
också arbetet för våra 
fastighetsskötare som 
inte kommer åt att 
städa ordentligt.
Så tänk på det här:
p Ställ barnvagnen  
i cykel- och barnvagns-
rummet eller i din 
lägenhet.
p Lägg dörrmattan 
innanför dörren istället 
för utanför.
p Gångarna i källar- 
och vindsförråd får 
inte belamras med 
saker. Släng eller ställ  
in i ditt förråd istället.

Ni vet väl om att 
det finns digitala 

titthål som kan sättas 
i ytterdörren utan att 
göra några ingrepp i 
den? Med ett digitalt 
titthål ser du personen 
tydligare på den lilla 

skärmen. 
Och de 
blockerar 

det ljus 
som normalt 

syns genom vanliga 
titthål, och på så sätt 
slipper man avslöja 
att man tittar eller är 
hemma för besökare. 
Titthålen hittar du hos 
olika leverantörer och 
firmor.

Se hit!

Gillar du att spela kort? 
Och vill du kanske lära 
känna nya människor?

Då ska du bege dig till 
lokalen på Bryggerigatan 5 
på onsdagar mellan klockan 
14-18. 

Hyresgästföreningen 
anordnar nämligen kortspel.

– Vi spelar Samba Canasta 
och alla är välkomna att vara 
med, säger Agneta Wiberg, 
från Hyresgästföreningen. n

Lekplatsen i Mölstad är inte 
den enda som fått det nya 
underlaget. Det finns även på 

lekplatserna i Blomstermåla, 
Timmernabben, Fliseryd på 
Lagmansgatan 4 och på 
Kvarngatan.

Lekbarken förhindrar att 
ogräs växer till sig och att 
katter gör sina behov där. 

Så ta ut era barn och lek på 
våra lekplatser! Frisk luft och 

fysisk aktivitet är bra.
Du vet väl om att det 

är förbjudet att röka på 
lekplatserna? Rökförbudet 
infördes den 1 juli i år 
och det sitter skyltar på 
områdena som tydliggör 
detta. n

Text&Foto: Linn Alvarström

Jeanette Jansson, Lena Johansson och Lissie Larsson spelar Samba 
Canasta i lokalen på Bryggerigatan. Foto: Agneta Wiberg

En ny kompisgunga, 
en gungbräda och så 
lekbark istället för sand. 
Lekplatsen i Mölstad har 
fått sig en uppfräschning. 

Rökförbudet gäller inom lekplatsområdet. Bark istället för sand. Mer lättskött och fräscht.

Lekplatsen i Mölstad har uppdaterats med nya gungor och en gungbräda.



Frossa i fantastiska äpplen
Nu är säsongen för svenska äpplen i full gång. Så passa på att göra en massa 

smaskigheter av den fina frukten. Här kommer några recept  
som gör din dag mycket godare!

ÄPPELDRICKA ÄPPELCHUTNEY

Gör så här: 
Skölj och kärna ur äpplena. Skär de i tunna skivor,  
ca 3 mm. Pensla skivorna med citronjuice om du  
vill undvika att de mörknar. Lägg ut dem på ett  
bakplåtspapper och torka i ugnen på ca 75°C ca  
5 timmar. Öppna ugnsluckan då och då för att  
släppa ut fukt eller kläm fast en träslev mellan  
ugnen och luckan. Tiden varierar beroende på  
tjocklek, ugn och hur du vill ha dina torkade  
äppelringar.
TIPS! Pudra över lite vanilj eller kanel för  
att smaksätta äpplena.

TIPS 2! Lägg de torkade äpplena i  
hett vatten. Smaka av med honung.

Ingredienser (cirka 6 liter)
6 liter vatten
3 kilo äpplen
1 matsked citronsyra
1 tesked natriumbensoat
4 deciliter strösocker

Gör så här: 
Koka upp vattnet och låt det  
svalna. Kärna ur och skär  
äpplena i bitar.
Blanda vatten, äpplen, citronsyra  
och natriumbensoat i en stor  
bunke och låt stå i kylskåp i tre  
dygn. Rör om då och då.

Sila och rör i socker (beroende  
på äpplenas sötma) i saften.
Rör tills sockret lösts upp.
Häll upp saften på väl  
rengjorda flaskor.

Den här äppeldrickan är inte bara god 
att dricka, den är också fin att se på!
Drickan får den härliga rosa färgen  
genom att göra saften på röda äpplen 
och behålla skalet på. 
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TORKADE ÄPPLEN - OCH TE ÄPPELKAKA
Ingredienser (8 bitar)
100 gram smör
5 skalade äpplen
1 tesked kanel
1 tesked bakpulver
2 deciliter vetemjöl
1,5 deciliter strösocker
3 ägg

Gör så här:
Smält smöret i en kastrull och dra kastrullen åt 
sidan. Skär äpplena i tunna klyftor, lägg dem 
i en liten ugnssäker form och strö på kanel. 
Rör ner sockret i smörkastrullen. Blanda mjöl 
och bakpulver och rör i det och äggen. Ringla 
smeten över äpplena. Grädda i ugnen cirka 35 
minuter. Servera med grädde eller glass.

Ingredienser (1 sats)
1 kilo äpplen
1 gul lök, stor
4 klyftor vitlök
2 chilifrukter

1,75 deciliter äppelcidervinäger
4 deciliter råsocker
1,5 tesked salt
kryddor, efter smak

Familjen Mandelmanns äppelchutney 
är smakrik och passar som tillbehör till  
nästan allt! 

Gör så här: 
Kärna ur äpplena och skär äpplena  
i mindre bitar.  

Skala och finhacka lök och vitlök.  
Finhacka chilin, för en starkare chut-
ney kan man ta med chilikärnorna.
Blanda allting i en kastrull och låt 
koka i ca 40 minuter.  
Stäng sedan av plattan och smaka av.
Häll upp på väl rengjorda burkar och 
förslut direkt.

Bostadsnytt nr 2 | 2019       monsterasbostader.se



Tid för film- och bokmys

BOK
Författare: Åsa Hellberg
Genre: Romantisk komedi
Handling: Livet blir aldrig som man tänkt 
sig. När Sonja dör börjar ett helt nytt liv för 
hennes tre vänninor Maggan, Rebecka och 
Susanne. De får dela på alla miljoner och 
investeringar. Men först måste de uppfylla 
vissa villkor som Sonja ställt. 
En riktig bladvändare som gör gott! 

FILM
Genre: Drama/romantisk komedi
Av: Richard Curtis
Skådespelare: Domhnall Gleeson, Rachel Mc-Adams, Bill Nighy, 
Lindsay Duncan, Lydia Wilson.
Handling: När Tim Lake (Domhnall Gleeson) fyller 21 år berättar 
hans pappa (Bill Nighy) om “the big family secret”: Alla män i 
släkten kan resa genom tiden och förändra sin historia. Det här 
leder till ljuv kärlek, men också till sorg. Och hela filmen kryddas 
av en lite torr brittisk humor. En perfekt film för en mysdag.
Lättsam men stundtals allvarlig och tänkvärd romantisk komedi!

FILM
Genre: Komedi
Regissör: Paul 
Feig
Skådespelare: 
Kristen Wiig, 
Jon Hamm, 
Maya Rudol-
ph, Jill Clay-
burgh, Rose 
Byrne, Melissa 
McCarthy, Wen-
di McLendon- 
Covey, Ellie Kemper.
Handling: Annies liv är en enda 
röra. Men när hon får reda på 
att hennes bästa vän är förlovad 
måste hon bara tacka ja till  
rollen som Lillians brudtärna. 
Trots att hon är både pank och 
singel bluffar sig Annie genom 
både dyra och bisarra ritualer. 
Med bara en chans att få det 
rätt, kommer Annie att visa  
Lillian och hennes tärnor exakt 
hur långt någon är beredd att gå 
för någon man älskar.
Förbered dig på en skrattfest!

FILM
Genre: Thriller/skräck
Regissör: Jaume Collet-Serra

Skådespelare: Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabelle 
Fuhrman, CCH Pounder, Jimmy Bennett.
Handling: Esther är en nioårig föräldralös flicka från 
Ryssland som tycks vara förföljd av olycka. Hennes 
förra fosterfamilj dog i en brand som hon med nöd 
och näppe undkom. Men nu när familjen Coleman 
adopterat henne ser livet betydligt ljusare ut. Tills 
en klasskamrat faller från en klättersällning. Tills 
en nunna från barnhemmet hittas ihjälslagen. Och 
tills att Esthers nya mamma börjar tvivla på om den 
tragiska branden verkligen var en olyckshändelse.
Läskig och spännande med oväntade vändningar!

BOK
Författare: Marie 
Hermanson
Genre: Spännings-
roman
Handling: Daniel kommer till en 
vacker alpdal i Schweiz för att hälsa 
på sin tvillingbror, Max, som vistas 
på en lyxig rehabiliteringsklinik för 
folk med vissa psykiska åkommor.
Till en början verkar allt vara frid 
och fröjd, men snart inser Daniel att 
inget är vad det först verkar vara. 
Här får patienterna utstå helvetets 
alla kval för att forskare ska få 
utlopp för sin experimentlusta.
Spännande och mörk roman!

Hösten är snart här med regngråa dagar och kvällar. Då kan det vara skönt att krypa upp  
i soffan och kolla på någon bra film, eller kanske läsa en god bok.  

Här får ni finfina tips för ett skönt soffhäng.

Sonjas sista vilja

About time

Bridesmaides

Orphan

Himmelsdalen
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Fredrik - ny på jobbet

Den 23 april började Fredrik 
Ottosson på Mönsterås Bostäder på 
en helt ny tjänst inom företaget.

– Det känns spännande att få 
forma den här rollen tillsammans 
med kollegor och företagsledningen, 
säger han.

Hans jobb är primärt att leda 
och fördela arbetsuppgifter inom 
fastighetsskötargruppen och den 
rollen är han van vid.

– Jag har jobbat inom tillverknings-
industrin i 14 år och under många 
av de åren arbetade jag just som 
teamledare. Jag trivs i min roll. 
Just nu håller jag på att göra stora 
inventeringar inom olika områden 
och ser vad som behöver göras och 
hur vi på bästa sätt kan utföra dessa, 
och jag kan använda mina tidigare 
erfarenheter som jag samlat på mig, 
säger Fredrik Ottosson.

Han gillar när det händer saker och 
han uppskattar att få vara utomhus 
och att få träffa hyresgäster.

– Det känns helt fantastiskt. Jag 
har alltid varit fascinerad av yrket 
och när tjänsten dök upp så tvekade 
jag inte en sekund på att söka den. 
Det är ett bra företag och väldigt bra 
kollegor, säger han. n

 
Text&Foto: Linn Alvarström

Han beskriver sig själv som en 
glad men bestämd person, som 
lätt blir rastlös och som tycker 
om att röra om och förändra. 
– Ständig utveckling är viktig för 
mig, att utveckla och få fram det 
bästa hos varje person, säger 
Fredrik Ottosson, teamledare för 
fastighetsskötarna.

Tänk att en balkong kan blomstra så 
mycket! Ulla Lorentzon, Hagagatan 
i Mönsterås, är årets vinnare i 
balkongtävlingen. Grattis säger vi 
med hurrarop och trisslotter!

Med jämna mellanrum, med start 
måndagen den 9 september, 
kommer vi ut till er i era 
bostadsområden. Vi börjar i 
Blomstermåla eftersom 
stambytet är i full gång 
där. Mellan klockan 
13-16 finns vi på plats 
i fastighetsskötarens 
lokal på Storgatan 89. 
Så välkomna in!
Håll koll på hemsidan 
för fler tillfällen och 
tidpunkter. Väl mött!

Hon har den finaste 
sommarbalkongen!

Vi flyttar ut kontoret  
för att få träffa er

Fredrik Ottosson började som teamledare på Mönsterås Bostäder den 23 april.

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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