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Bostadsnytt

på Kalufsen sedan -84
Kollegor och kompisar 

13 maj i Multihallen Mönsterås
Mönsterås Bluesband spelar
Superhjältar och fiskdamm
Trollet Lotta sjunger med barnen

VÄLKOMNA PÅ 75-ÅRSFEST! 

Pia och Monika älskar frisöryrket
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Vd:ns ord:

I    skrivande stund har vi precis sammanställt 2022 års 
ekonomiska siffror. Som jag skrivit vid ett antal tillfällen 

tidigare, fortsätter det att gå bra för Mönsterås Bostäder. 
Resultatet för föregående år visar återigen på ett mycket 
bra resultat som uppgår till 6,5 miljoner kronor. Det fina 
resultatet präglas av en relativt hög uthyrningsgrad, en god 
befolkningsutveckling samt av de effektiviseringsåtgärder 
som företaget och anställda genomfört under 2022.

När vi summerar föregående år ur ett verksamhetsmässigt 
perspektiv kan vi konstatera att antalet lediga lägenheter 
har i snitt legat på cirka 40 stycken. För att vi ska ombesörja 
lägenheter till de som söker sig till Mönsterås, de som 
söker sin första lägenhet eller till er som vill göra en intern 
flyttning till en större eller till en mindre lägenhet, bör vi 
ha cirka 20-25 lägenheter som är lediga för uthyrning.  
Har vi däremot större vakansgrad än normalt tappar vi 
hyresintäkterna. I tidigare Bostadsnytt skrev jag om olika 
rabatter som vi erbjudit till potentiella hyresgäster där 
framför allt ungdomsrabatten visat sig vara en väldigt 
framgångsrik insats. Därför har vi beslutat om att fortsätta 
med ungdomsrabatten även i år. Tipsa gärna era bekanta 
eller anhöriga om möjligheten att få rabatt om man är 
mellan 18 och 25 år. Vid frågor är ni alltid välkomna att 
kontakta någon av våra anställda på uthyrningen. 

I syfte att ytterligare utveckla arbetet med trygghetsfrågor 
gjorde vi en trygghetsinventering av Pionjärområdet under 
förra året. Trygghetsinventeringen gav oss tips och råd 
gällande de insatser som kan göras för att öka trivsel och 
trygghet inom området. Våra egna anställda har kartlagt 
behovet av att förbättra belysningen inom Pionjärområdet 
och vi kommer framöver att succesivt byta ut lysrör och 
armaturer där det behövs, både i trapphus, tvättstugor och 
källargångar med mera.

Hyresförhandlingar mellan oss och Hyresgästföreningen 
gällande 2023 års hyreshöjning blev klara strax innan 
jul. Ni har redan fått information om att hyrorna höjdes 
med ca 3,9 procent from 1 februari, där procentsatsen 

varierar beroende på om man har varmhyra eller om 
man själv betalar för värme, varm- och kallvatten. Årets 
förhandlingar har varit tuffa och långa, föranlett av de 
kraftiga prisökningarna inom ett flertal olika områden. 
Många ärenden, både i länet och i landet, har hamnat hos 
medlarna i Stockholm där utfallet hittills hamnat runt 4,5 
procent och med en höjning from 1 januari. 

Vår projektplan 2023 är väldigt ambitiös med många stora 
projekt som är under planeringsfasen. Rådande läge med 
höga räntor och kraftiga prisökningar kan leda till att vi 
måste göra vissa omprioriteringar. På styrelsemötet i mars 
kommer vi med all sannolikhet att behöva revidera årets 
drift- och investeringsbudget. Stamrenoveringen i Fliseryd 
kommer inte att påverkas av omprioriteringarna, likaså 
ombyggnaden av dagcentret Måsen och utbyggnaden av 
gruppboendet på Skepparvägen 13. Ett annat 
projekt som inte påverkas är installation av solceller 
på Jacobs gränd 14. Däremot kan det ta lite längre 
tid att genomföra andra projekt vars start kan 
komma att flyttas längre fram i tiden, exempelvis 
efter sommaren.   

Mönsterås Bostäder grundades 1948 och under 
året firar företaget 75-årsjubileum. Detta 
uppmärksammas med olika aktiviteter. 
Firandet har redan inletts med utgivning 
av en jubileumstidning som delats ut till 
alla inom Mönsterås kommun. En stor 
fest kommer att anordnas i mitten av maj 
månad med musik och aktiviteter för alla 
åldrar. Företagets hyresgäster kommer 
att uppmärksammas med present under 
senare delen av år 2023. 

Jag vill slutligen återigen tacka er för de fina 
betygen som vi fått från er i den senaste 
kundenkäten som genomfördes under år 
2022.      
   Armin Avdic, vd

Förändringar och förbättringar

Mönsterås Bostäder genomför 
kontinuerligt olika förbättrings- 
åtgärder i fastighetsbeståndet. 
Alla projekt planeras årsvis och det 
kan röra sig om allt från stambyten 
och balkongrenoveringar, till byte 
av vitvaror och målningsarbeten 
i och på byggnader. Här kan du 
se lite av det som är på gång.

• Projektering och upphandling av stam-
byte, Fliseryd. 
• Upprustning tvättstuga, Jacobs Gränd, 
Mönsterås.
• Byte tak och installation av solceller, 
Jacobs Gränd 14, Mönsterås.
• Tillbyggnad Grupphem, Skeppar- 
vägen 13, Mönsterås.
• Ombyggnad Måsen, Jacobs Gränd 7,  
Mönsterås.
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Kom och fira 75 år med oss!

1 november 1948 bildades 
Mönsterås Bostäder.

När Mönsterås Bostäder 
bildades var det för att 
fylla en mycket viktig 
funktion. Det behövdes 
nämligen lägenheter. Och 
vi pratar många lägenheter. 
Mönsterås började expan-
dera och företag som Stece 
och Mönsterås Bruk låg i 
startgroparna att bildas.

1949 var det inflyttning 
i Mönsterås Bostäders 
första hyreshus. Ett litet 
flerfamiljshus med fyra 

lägenheter på Pionjärgatan 
4. Året efter var det bygg-
start för hela kvarteret 
Pionjären.

Och sedan dess har det 
både hunnit byggas nya och 
rivits gamla hyreshus. Den 
senaste nybyggnationen är i 
Timmernabben och de åtta 
lägenheterna på Nabbevägen 
16. Idag har vi 1 398 lägen-
heter och det finns planer på 
att bygga fler.

Men i år, 2023, ska vi fira 
vårt 75-årsjubileum. För det 
är värt att fira. Vi vill såklart 
göra det tillsammans med er 
på olika vis.

Bland annat kommer vi ha 
tävlingar här i Bostadsnytt 
(kolla in sista sidan), på 
vår Facebooksida och på 
hemsidan. 

Men vi ska också ha ett 
stort kalas. Den 13 maj 
mellan klockan 11-15 
är ni varmt välkomna till 
Multihallen i Mönsterås 
och området utanför.

Vi bjuder på något 
smaskigt att äta och dricka, 
det blir underhållning av 
Mönsterås Bluesband. 
Trollet Lotta kommer och 
sjunger med barnen och vi 
får besök av superhjältar, 
Räddningstjänsten och 
Sjöräddningen. Det blir 
fiskdamm och så kommer 
Alvinssons med sin stora 
teleskoplastare som man har 
möjlighet att åka upp med, 
24 meter rakt upp i det blå. 

Det här är en fest ni inte 
vill missa. Vi ses den 13 maj, 
eller hur? n

Ni har väl inte missat  
att Mönsterås Bostäder 
fyller 75 år i år? 
Den 13 maj bjuder vi 
på stort kalas. Och ni är 
hjärtligt välkomna.

Att ha en hem-
försäkring är 

viktigt. Den skyddar 
dig ekonomiskt om 

något skulle 
hända med din 
lägenhet eller 

dina saker, 
exempelvis 

vid ett inbrott 
eller en brand. 

Hemförsäkringen 
kan också vara en 
trygghet om du själv 
skulle orsaka en all-
varlig skada så att du 
blir ersättningsskyldig 
till dina grannar, såsom 
vid en vattenskada.
I många hem-
försäkringar ingår 
också till exempel både 
stöld- och rättsskydd.

Kom ihåg 
den viktigaste 
försäkringen

Kolla!
Lås förrådet 
som tillhör 
lägenheten

Till din lägenhet hör 
ett förråd. Förrådet 

har samma nummer 
som du har på din 
lägenhet, det nummer 
som står ovanför din 
ytterdörr. Förrådet är 
låst med ett buntband 
som du får klippa upp 
när du flyttar 
in. Du skaffar 
själv ett eget 
hänglås så 
att du kan 
låsa ditt 
förråd. 
Även om du inte 
använder ditt förråd 
så ser vi gärna att du 
sätter lås på det så att 
ingen obehörig kan 
nyttja utrymmet. 
Du är nämligen 
ansvarig för ditt 
förråd oavsett om du 
använder det eller 
inte. Mönsterås Bluesband spelar på jubileumsfesten den 13 maj, 

Trollet Lotta kommer och sjunger med barnen och Räddnings- 
tjänsten visar upp sin verksamhet.

Foto: Linette Engström
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Snart 40 år i samma lokalMånga tycker 
om att mata 

småfåglar, speciellt när 
det kallare ute 

och djuren 
har svårare 

att hitta mat. 
Det är en fin 
gest. Men när 
du bor i ett 
flerfamiljshus 

får du inte mata fåglar 
från balkongen, eller 
i närheten av huset. 
Fågelmatningen drar 
nämligen till sig andra 
hungriga smådjur, som 
till exempel råttor och 
de vill vi inte ha runt 
eller i våra hus.

Det känns som om de 
alltid har funnits, att de 
liksom tillhör gatubilden på 
Storgatan i Mönsterås. Och 

så är det ju nästan också. 
Pia Ahlgren och Monika 
Lindström har drivit Salong 
Kalufsen på samma adress i 
39 år.

– Ja, tänk vad många år och 
så många olika människor vi 
har pratat med och klippt, 
säger Monika.

Pia och Monika träffades på 
salong Theos som låg i en av 
Häradssparbankens lokaler. 
Pia jobbade där och Monika 
kom dit på sin praktik. De 
säger att de fann varandra 
direkt och att de ganska 
snart började diskutera 

planerna på att starta en 
egen salong tillsammans.

– Theo kunde inte anställa 
någon mer just då, så då 
kände vi att det var dags att 
skaffa något eget, säger Pia.

Pia var 23 år och Monika 
19. De var unga och drivna, 
de visste vad de ville och hur 
salongen skulle se ut. Den 
skulle gå i svart och vitt. 

Men alla var inte lika 
entusiastiska över deras 
planer.

– Jag kommer ihåg att 
mannen på banken sa ”Ja, 
ja, starta ni så får vi se hur 

De var bara i 20-årsåldern 
när de startade frisör-
salongen Kalufsen på 
Storgatan 36 i Mönsterås. 
Nästa år firar de 
40-årsjubileum. 
– Det låter inte klokt när 
man säger det högt, men vi 
är ju inne och klipper fjärde 
generationen nu, säger Pia 
Ahlgren.

Inte lämpligt 
att ge fåglar 
mat vid huset 

Enligt Brandskydds-
föreningen är spis-
brand är en av de 
vanligaste orsakerna 
till att det börjar 
brinna i hemmet. 
Det finns några saker 
du själv kan göra för 
att minska risken för 
brand på spis.
1. Rengör spisfläkten 
från fett och smuts 
med jämna mellanrum.
2. Ha ett lock i när-
heten så att du snabbt 
kan kväva elden om 
fettet i grytan eller 
stekpannan börjar 
brinna.
3. Ha uppsikt över spis 
och ugn när du tillagar 
mat på hög värme.
4. Förvara aldrig saker 
på spisen. Lägg inte 
en handduk på, inte 
en handlingslista eller 
andra saker som lätt 
kan fatta eld. Spisen 
ska endast användas 
till matlagning.

Saker på  
spisen – en 

stor brandrisk

Monika och Pia överöstes av blommor och lyckönskningar 

på öppningsdagen i augusti år 1984.

En av frisörernas bästa vän, eller i alla fall en nödvändig sådan.  
Den röda hårblåsen hänger som en inredningsdetalj i taket.

Se hit!

En likadan bild, fast 39 år senare. 
Och tro det eller ej, Monika och 
Pia har aldrig bråkat.
– Vi har inget att bråka om,  
däremot tycker vi inte alltid 
likadant, säger Pia.
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det går”. Han trodde inte 
ett dugg på oss, säger 
Monika.

Men bankmannen hade 
fel. Helt fel. 

När Pia och Monika slog 
upp dörren till salongen 
köade folk utanför och 
det blev snabbt fullt i 
väntrummet. Och så höll det 
på, dag ut och dag in.

– Vi sa för oss själva att 
det nog är nyhetens behag. 
Men så sa vi i mer än ett 
halvår, säger Pia.

– Ja, vi klippte och klippte 
och vi hann inte ens gå på 
toan eller äta. Sedan slutade 
vi med drop-in vissa dagar, 
det funkade helt enkelt inte, 
säger Monika.

De säger att de styrt upp 
sina liv efter sitt företag, att 
deras relation är som ett 
andra äktenskap.

– Vi är ju båda gifta och 
har barn. Vi planerade 
att skaffa barn så att det 
skulle funka med salongen. 
Pia fick skaffa barn först, 
eftersom hon är äldst, 
och två år senare var det 
min tur, säger Monika och 
skrattar.

De berättar att de komp-
letterar varandra bra, att 
de är lika i mycket, men 
samtidigt olika. De har 
ofta blivit förväxlade med 
varandra och många undrar 
om de är syskon. Men det 
är de inte.

– Inte ens våra barn kan 
skilja oss åt på rösten när de 
ringer hit. Vi är nog väldigt 
lika på många vis, vi trivs så 
bra ihop och är tajta, säger 
Pia.

De har hunnit med att 
klippa en hel del människor 
under årens lopp. Många 
av kunderna är stammisar 
och har hängt med sedan 
starten. Somliga åker långt 
för att få klippa sig på 
Kalufsen.

– Den kund som bor 
längst bort finns nog i Åhus. 
Annars har vi nog klippt 
nästan hela Mönsterås. 
I vissa fall är vi inne och 
klipper fjärde generationen, 
säger Pia.

– Jag tror att kunderna 
tycker att det är en trygghet 
att ha samma frisör, man 
slipper berätta och förklara 
hur man tänker. Men de 
yngre tänker nog inte på 
samma sätt, de kan nog 
byta frisör ofta, säger 
Monika.

De stortrivs i Mönsterås 
Bostäders lokal på Storgatan 
36. Nästa år firar de 40-års-
jubileum.

– Jag tror vi slår något 
slags rekord, att vara frisörer 
på ett och samma ställe i så 
många år, säger Pia.

– Hemligheten är att trivas 
och ha roligt. Vi gillar att 
träffa folk, det är kul, säger 
Monika. n 



Så här funkar värmen i din lägenhet

Då sätts värmen igång
Värmen i din lägenhet sätts på automatiskt när det blir kallt ute. 
Ju kallare det är ute, desto varmare vatten skickas ut till dina  
element. Vid temperaturskiftningar, främst vid vår och höst  
när det är varma dagar och kalla nätter, kan det ta ett tag för 
värmesystemet att hitta rätt balans på inomhustemperaturen. 
Det brukar dock regleras på ett par dagar. Så ha lite tålamod.

Ventilation och värme = ett riktigt bra samarbete
För att få ett bra inomhusklimat krävs det att värmesystemet  
och ventilationen samarbetar och ges bra förutsättningar. 
Så tänk på det här:
Täck inte för dina element med möbler och tjocka gardiner.
Se till att dina ventiler som släpper in tilluft är öppna och rena.
Dammsug filter och ventiler ett par gånger om året.
Har du en spiskåpa? Gör rent den ett par gånger om året och 
torka även rent bakom filtret innan du sätter tillbaka det.

Ett par varma sockor  
och en tjockare tröja kan  
vara bra att ha på sig tills  

temperaturen har ställt in sig.

Kallt element kan vara rätt
När elementet känner av att 
det är rätt temperatur i din 
lägenhet så stängs det av.  
Det är alltså helt normalt att 
ett element är svalt. Det kan 
också vara varmare upptill och 
svalare nertill. Varma vattnet 
strömmar in upptill, ger ifrån 
sig värme och strömmar ut 
nertill för att åter värmas upp.

Låt elementet stå fritt
Täck inte för elementet med 
möbler eller tjocka gardiner. 
Då kan inte termostaten som 
sitter på elementet känna av 
inomhustemperaturen. Du 
kan då uppleva att det blir 
kallare i rummet. 

TIPS!

Att ta tempen är viktigt!
Ett kallt element betyder 

alltså inte att det är något som 
är fel. Det som är viktigt att veta är 

hur varmt det är i din lägenhet. Mät din 
inomhustemperatur med en bra termometer. 

Termometern ska vara placerad mitt i rummet, 1,5 
meter över golvet, exempelvis på ett bord. Meddela oss 

din temperatur om du ringer och gör en serviceanmälan.
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Sov sött svalt
Enligt 1177 är den idealiska 
sovtemperaturen mellan 
14-18 grader. För att få 
sovrummet svalare vrider 
du ner termostaten till en 
lägre siffra.

Foto: Pixabay



KOLLA IN KOMMUNEN
Vi bor väldigt vackert. Men det är lätt att bli hemmablind.  
Därför kommer vi att tipsa om olika besöksmål i kommunen  
här i Bostadsnytt. I dag är vi i Lövö naturreservat.
Vissa utflykter blir lite bättre än andra. Som den på Lövö. Ni  
vet en sådan där lite kylig men solig dag, inte för mycket vind  
och turen att få både en nyfiken ekorre och en mäktig havsörn på 
bild. Och så den vackra naturen med gärdesgårdar, gamla hamlade 
lindar och närheten till vattnet. 
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Den nyfikna lilla ekorren 
sprang upp och runt i 
trädet för att sedan sätta 
sig blixstilla och ha uppsikt 
över mig och kameran.

Det finns fyra vandringleder i reservatet. På vissa sträckor går man längs 
strandkanten, andra lite mer i skog och mark.

Havsörnen är en mäktig syn. Jag 
såg flera stycken under prome-
naden. En av de fastnade på bild.

Vackra hamlade lindar. Genom 
hamling skapas nya livsutrymmen 
för växter och djur. 

Det finns stättor som underlättar passagerna 
över de fina gamla gärdesgårdarna.
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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

ORDINARIE ÖPPETTIDER,  
KONTORET (STORGATAN 38) 
Måndag  13.00-18.00
Tisdag-fredag 10.00-12.00

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, 
text och bild (om inget annat anges): 
Linn Alvarström

Tryck: Grafiskt Tryck AB

TÄVLING - Var är vi?

Under jubileumsåret kommer vi att ha 

olika tävlingar. De kan man delta i på 

vår Facebooksida och på vår hemsida. 

Tre av tävlingarna kommer även hållas 

här i Bostadsnytt. 

Som den här: Var är vi?

Här ska ni para ihop rätt bild med 

rätt adress. Det finns fler områden än 

bilder, för att göra det lite svårare. 🙂

Vinsten: något fint från  

Blommor Bland Annat.

Lycka till!

Skicka in era svar på info@monsterasbostader.se, i ett meddelande  
på vår Facebooksida eller med post till adressen:  
Mönsterås Bostäder, Box 21, 383 21 Mönsterås.

1

2

3

4
5

Kyrkogårdsgatan Mönsterås

Storgatan Blomstermåla

Johan Skyttes väg Ålem

Torshagavägen Ålem

Skepparvägen Mönsterås

Rönnvägen Fliseryd

Nabbevägen Timmernabben

Strandavägen Timmernabben

Skriv ditt namn och telefonnummer tillsammans med dina svar.


