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kvalitetskontroll  
av nybygge  s. 3 

22 miljoner till  
nya badrum   s. 2 

omgjord utemiljö  
på »dkV« s. 4 

att renovera en byggnad från 1700-   
talet bjuder på både utmaningar och 
 möjligheter. under några år lät Marie-
hus elever från Vadsbogymnasiet 
omsorgsfullt förvandla det gamla 
vagnslidret i kvarteret Pantern i gamla 
stan till en lägenhet.  

Det var i mars i år som Helen Durfelt-
Bergström och Per Bergström flyttade in 
i den nya lägenheten i den gamla bygg-
naden. Men redan för några år sedan, 
när renoveringen var i full gång konstate-
rade de att här kunde de tänka sig att bo.  

Utvändigt vårdade Mariehus den 
gamla fasaden samtidigt som de ska-
pade en ljus och modern känsla inne i 
lägenheten. Det är just den här mixen 
mellan gammalt och nytt som Helen och 
Per tycker så mycket om.

– Gamla Stan har alltid lockat men jag 
skulle inte vilja bo med lågt i tak. Det är 

det gamla garaget har blivit bostad

kombinationen med gammal charm 
utvändigt och nytt och modernt invän-
digt passar oss bra, säger Helen. 

fina detaljer bevarade
Samtidigt som boendet är modernt 
valde Mariehus att spara en del vackra 
detaljer som vittnar om en svunnen tid. I 
ett av rummen finns till exempel en 
vacker stenvägg bevarad.

– Det är kul att de sparat stenväggen i 
ett av rummen. Jag har tänkt på det när 
jag inrett. Det får inte bli ett slutet rum, 
väggen måste få synas, påpekar Helen.

Ett annat utrymme där man bevarat 
fina gamla detaljer är det som paret 
kallar för »källaren«. Utrymmet ligger 
några trappsteg ner från köket och är 

»Gamla Stan har  
alltid lockat oss.«

I vardagsrum-
met är det öppet 
till nock vilket 
ger en känsla av 
rymd och extra 
ljusinsläpp.

planerat som förvaringsutrymme. Här 
har paret börjat göra i ordning en yta där 
de kan umgås med nära och kära.

– Vi har suttit och spelat spel i källaren. 
Tanken är att vi på sikt ska samla på oss 
fler viner men också njuta av en god öl i 
gott sällskap där nere, förklarar Per.

Huset har ett historiskt intresse och 
visas upp under sommarens guidade 
stadsvandringar i Gamla Stan.

Den gamla  
stenväggen ger 
lägenheten  
äkta patina.



nu får alla hyresgäster på lindebäcks-
vägen nya och fräscha badrum. 
 renoveringen av de 152 lägenheterna 
började i augusti och till våren ska 
Mariehus satsning till en beräknad 
kostnad av 22 miljoner vara klar.  

Med rör från 1961 och några vattenläckor 
som behövt åtgärdas bestämde sig 
Mariehus för att ta ett helhetsgrepp om 
Lindebäcksvägen för att förebygga 
framtida problem. 

– Med tanke på rörens ålder och 
slitage var det helt enkelt dags nu. Vi 
byter rören från stammen i källaren till 
alla badrum som samtidigt får en total-
renovering, berättar Ilse Hedström  
som är ombyggnadssamordnare på 
Mariehus. 

Det är ett ganska omfattande ingrepp 
där bara rivningsarbetet tar en och en 
halv vecka. Hela golvet i badrummet 

» Renoveringen av de  
152 lägenheterna började 

i augusti och till våren 
ska det vara klart.«

tidigare badkaren ersätts nu med dusch 
och den som önskar kan välja till dusch-
dörrar och egen tvättmaskin som tillval. 

– Hyresgästerna har själva fått välja 
nya ytskikt utifrån tre olika alternativ 
som vi presenterat för dem, säger Ilse.

Minimerar störningen
En så omfattande renovering av en av 
lägenhetens viktigaste rum går natur-
ligtvis inte obemärkt förbi. Både Marie-
hus och Stenmarks bygg, entreprenören 
som genomför renoveringen, gör vad de 
kan för att minska störningen och på-
frestningar för hyresgästen. 

Under hela renoveringstiden finns 
provisoriska duschar och toaletter på 
gården men Stenmarks ordnar en så 
kallad husvagnstoalett åt de hyres- 
gäster som vill det. Dessa toaletter  
töms sedan av städpersonal ett par 
gånger i veckan. 

stor badrumssatsning 
på lindebäcksvägen

bilas upp, varje badrum töms på cirka ett 
ton cement, nya vatten och avloppsrör 
läggs och golvbrunn flyttas för att 
anpassas till dusch, innan golvet åter 
gjuts igen. Tidigare var golven i bad-
rummen högre än i hallen, nu försöker 
man få dem i samma nivå i den mån  
det är möjligt.

nytt efter önskemål
Alla badrum får nya ytskikt och nytt 
porslin. Krokar, handdukshängare, 
handdukstork och badrumsskåp med 
belysning och eluttag blir det också. De 

Tillsammans 
med Stenmarks 
bygg renoverar 
Mariehus badrum-
men i samtliga 
152 lägenheter på 
Lindebäcksvägen. 
Ett omfattande 
arbete som behö-
ver göras för att 
undvika framtida 
problem, samtidigt 
får alla hyresgäster 
nytt och fräscht i 
badrummet.



 

Mariehus resa från 90-talet
Mariehus är ett företag som har för-
ändrats radikalt sedan 90-talet. från 
att ha haft 400 tomma lägenheter till 
att idag ha hundra procent uthyrt.

Det var inte bara Mariehus som hade 
många outhyrda bostäder under 90-
talet. Många bostadsbolag hade en 
liknande situation och läget var svårt för 
Mariehus under den perioden. 

I slutet av 90-talet stod nästan en 
tredjedel av alla Mariehus lägenheter 
tomma, flera områden var eftersatta 
och två nya bostadsområden byggdes 
för att serva ett kärnsjukhus som sedan 
aldrig placerades i Mariestad. Samtidigt 
försvann en del administrativa arbets-
platser från Mariestad, till exempel drog 
Länsstyrelsen ner på personal. 

– När jag började som teknisk chef på 
Mariehus 1991 fanns det inte pengar till 

Detta får du göra i din lägenhet utan speciellt tillstånd från Mariehus:•  Inreda med vilka lösa föremål du vill så länge de inte skadar lägenheten eller stör grannarna.
•  Mål och tapetsera så länge 
det är proffsigt gjort.•  Ställa blommor på gemen-samma ytor så länge de  inte stör framkomligheten för utryckningsfordon. 

nytt och större på tolsgården
förändra hemma

något, konstaterar Jonas Hedberg som 
idag är vd för Mariehus.

ljusare tider för uthyrning
Men så kom vändningen. En del lägen-
heter såldes och Mariehus tog tag i det 
eftersatta underhållet. Idag har mycket 
gjorts för att underhålla och rusta upp.

– Det var tufft att renovera så mycket 
men det ger också mycket tillbaka, 
berättar Jonas.

För att täcka hyresgästernas behov 
måste Mariehus ha ett varierat utbud av 
lägenheter. Det går inte att göra total-
renoveringar i alla områden för det finns 
en efterfrågan på lite enklare lägenheter 
också. För att upprätthålla den balansen 
arbetar Mariehus idag för att hålla 
befintliga områden fräscha samtidigt 
som det satsas på nybyggen för att inte 
få ett glapp i utbudet. 

Vid nybyggen är det ofta 
småsaker som behöver 
justeras i efterhand. Marie-
hus vill göra så många 
åtgärder som möjligt innan 
hyresgästen flyttar in. 
Mariehus vd Jonas hedberg 
berättar hur de går tillväga.

Hur undviker ni åtgärder 
efter inflyttning?
– När huset är färdigbyggt 
genomför vi en slutbesikt-
ning. Det finns vissa riktlinjer 
som ska följas och det är en 
opartisk besiktningsman 
som bedömer bygget. 

Vad händer om besiktnings-
mannen ändå inte upptäcker 
byggfel?
– Våra entreprenörer är 
skyldiga att åtgärda eventu-
ella fel under en garantitid.  
I de flesta fall har vi fem år.

Varför behövs en garantitid? 
Borde inte alla fel upptäckas 
vid slutbesiktningen?
– Allt går inte att upptäcka 
direkt när huset är nytt. Hus 
rör sig och sätter sig med 
tiden därför är det till exem-
pel vanligt att dörrar behö-
ver justeras efter ett tag.

Är det alltid bara små fel?
– Det kan variera. Att det 
krävs små justeringar är helt 
naturligt och de brukar göras 
först efter två år. Ibland 
uppstår det mer akuta fel 
och då åtgärdas dessa direkt. 

Hur är det med ljudproble-
met på Strandgården?
– En del hyresgäster upp-
levde störande ljud från 
grannarna. Mariehus be-
ställde en ljudmätning och 
den visade att vi med råge 
håller oss under Boverkets 
krav. Bygget håller alltså 
måttet. Men eftersom vissa 
hyresgäster upplever en 
störning går vi vidare och 
undersöker andra ljudfrek-
venser. Även om vi inte har 
kravet på oss, så vill vi ha så 
nöjda hyresgäster som 
möjligt. Helst ska vi ha 100 % 
nöjda kunder. 

nybyggen 
 kräver justeringMed två avdelningar och 44 barn har det blivit trång-

bott på Tolsgårdens förskola i Ullervad och Mariestads 
kommun har önskat en renovering som hyresvärden 
Mariehus påbörjat. Efter påsk beräknas barnen flytta 
tillbaka till en totalrenoverad förskola som dessutom 
blir 100 kvadratmeter större. 

–  Med intilliggande byggnader och berg är bygg-
process avancerad och vi gör en investering på nästan 
sju miljoner. Men det blir mycket bättre för både 
barnen och personalen, konstaterar Mariehus vd 
Jonas Hedberg.

Lokalerna blir öppnare med bättre entré, mer till-
gängligt kök, bergvärme och ny ventilation med 
värmeåtergivning. Barnen får en ateljé med utsikt 
över det effektfullt belysta berget på vilket Mariehus 
skapar lekförutsättningar. 

Mariehus senaste 
tillskott är huset på 
Strandgården och 
arbetet med nästa nya 
område »Galeasen« 
har redan börjat.

 Visionären Jonas 
Hedberg är vd 
för Mariehus.
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När du bor i en hyresrätt sparar du 30 
minuter om dagen jämfört med dem 
som bor i villa. Villaägare måste 
lägga ner tid på att se om sina hus. 
Gräsmattor ska klippas, snö ska 
skottas, fönster ska målas och häckar 
ska klippas bara för att nämna några 
av alla de saker som en vanlig villa-
ägare lägger en del av sin fritid på. 

Denna tid kan du som hyr ditt 
boende lägga på andra saker. 

Mariehus ser till att trädgårds-
arbetet sköts, huset målas och ses 
om vilket ger dig som hyresgäst ett 
väldigt bekymmersfritt boende. 
Dessutom tar Mariehus kostnaderna 
för reparationer och underhåll så du 
slipper ha en buffert ifall värme-
pannan går sönder eller taket måste 
läggas om.

spara 30 minuter 
i hyresrätt

låt naturen flytta in

trivsammare utemiljö på »dkV«

bostadstipset!

• alltid blommor oavsett säsong
Om du alltid vill ha blommande växter i 
ditt hem – skapa en bas med gröna blad-
växter och komplettera med en eller flera 
blommande krukväxter efter säsong. 
Genom att köpa några få växter får du en 
prunkande fönsterbräda efter årstid.

• undvik vanligaste blomdödaren
I takt med att vi får mindre solljus om 
dagarna behöver också våra inomhus-
växter mindre vatten. Övervattning är 

väldigt vanligt så känn gärna lite extra 
noga med ett finger om växten verkli-
gen är torr innan du vattnar.

• rätt blomma i rätt fönster
De växter som vi väljer att ha inomhus 
växer ofta under olika förutsättningar 
ute i naturen. Vissa vill ha mycket solljus 
och värme medan andra trivs bättre i 
halvskugga eller i ett svalt vädringsföns-
ter. Att välja rätt växt till rätt fönster är 
ett bra knep för att få välmående växter. 

hela utemiljön på drottning kristinas 
väg har ändrat karaktär och fått sig ett 
rejält lyft. husen ser trevligare ut och 
miljön ute har gjorts trivsammare för 
de boende.  
 
Mariehus har satsat rejält på att förändra 
hela intrycket utanför husen på Drott-
ning Kristinas väg.  Åtgärderna som gjorts 
i området  ger en direkt och trevlig effekt. 
Man har sett över alla markytor i områ-
det. Det har lagts nya plattor och med nya 
entréer välkomnar nu husen boende och 
besökare på ett behagligt sätt. 

Även fasaden har setts över, fina 
detaljer livar upp och ny puts gör fasa-
den ljus och fräsch. Dessutom har hyres-
gästerna fått nya balkonger som tillför 
en extra dimension till lägenheterna.

Under sensommaren anlade Mariehus 
tillsammans med hyresgästföreningen 
en »multiplan« som framförallt gynnar 
barnen i området. Det är en bollplan 
med träsarg och nätstängsel som passar 
för olika typer aktiviteter, allt från fot-
boll till basket. På vintern kan planen 
dessutom spolas med is och användas 
för diverse vinteraktiviteter.

när naturen utanför fönstret går in i vinterdvala är det skönt att ha lite extra 
grönska omkring sig inomhus. några enkla tips får dina blommor att trivas. 

En åtgärd som inte 
syns men som är 
nog så viktig är 
dränering. 

Anpassa växterna efter ljusinsläpp och temperatur.


