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tryggare med grann-
samverkan  s. 3 

goda grannar på 
södra vägen   s. 2 

hemförsäkring skyddar 
dig och hemmet  s. 4 

att lära känna sina grannar ger glädje 
och trygghet i vardagen. under vår och 
höst bjuder hyresgästföreningens 
styrelse på lindebäcksvägen in till 
tisdagsträffar varannan vecka. 

De träffas i hyresgästföreningens lokal 
på Lindebäcksvägen 20 och träffarna 
brukar vara välbesökta. Styrelsen förbe
reder kaffe med gott fika och alla som 
bor i området är välkomna på tisdags
träffarna. 

– Skulle vi bli för många får vi helt 
enkelt träffas ytterligare en dag i veck
an, säger styrelsens Britta Forsell och 
man känner att det här är en kvinna som 
ser möjligheterna.

Tisdagsgruppen ordnar även olika 
aktiviteter. De bjuder hela kvarteret på 
våfflor när det är våffeldag och ordnar 

uppskattade träffar sprider glädje
»Ju tidigare man ställer 
sig i kö desto mer saker 
har man själv möjlighet 

att påverka.«

med buss för att åka till Ullared. Håll 
utkik i trappuppgången eller i din brev
låda för mer information.

Viktigt att ses och prata
Stämningen på träffarna är på topp med 

många skratt och humor. Träffarna har 
pågått i många år och tidigare har det 
pysslats mycket. De senaste åren har 
intresset för pyssel inte varit så stor men 
Britta berättar att de utan problem kan 
ordna det om det finne en efterfrågan.

Det händer att någon har med sig  
ett eget handarbete eller att de disku
terar böcker och artiklar men det  
viktigaste med träffarna är att ha en 
samvaro och prata.

– Man känner inte sin granne så väl  
i dag som man gjorde förr. Därför är de 
här träffarna så bra för när man lärt 
känna varandra blir det naturligt att 
hjälpa varandra. Vi håller koll och vatt
nar varandras blommor när någon åker 
bort eller hjälper till att handla om 
någon är sjuk till exempel, berättar 
Christina Femrin i styrelsen. 

Det sju våningar höga huset 
får ett helt unikt sjöläge. 

Det pratas och skrattas 
mycket när det är 
dags för tisdagsträff. 
Det märks att alla i 
gruppen bryr sig om 
varandra.

Det är hyresgästföreningens 
styrelse som ordnar tisdags

träffarna, men alla som bor i 
området är välkomna.



Barnen Jonathan, Jaquie och Fanny går alla i samma klass så det känns helt naturligt för 
mammorna att hjälpa varandra med saker som skolhämtning om det skulle behövas. 

gänget på »södra« träffas i alla väder
att gänget på södra verkligen är goda 
grannar råder det ingen tvekan om. de 
träffas ute på gården och grillar eller 
hittar på andra aktiviteter ihop flera 
gånger i veckan. På somrarna blir det 
till och med så gott som varje dag. 

Ingegerd Larsson, Jenny Gustavsson och 
Jessica Esplund är initiativtagarna till 
grannmyset på Södra vägen. Oftast blir 
det väldigt spontana träffar och grillen 
tänds gärna i alla väder. Alla i området är 
välkomna att vara med.

– Vi skriver på Facebook och berättar 
för alla vi träffar på gården när vi tänkt 
tända grillen. Sedan är alla välkomna att 
dyka upp och vara med, säger Ingegerd.

gemensam lek när dagis är stängt
De dagar som förskolorna håller stängt 
brukar de som har barn samlas på går
den. Är det sommar blir det gärna frukt
buffé och vattenlek.

– Alla tar med sig någon frukt var och 
sedan skär vi upp allt, gör en stor gemen
sam fruktbuffé och fyller upp den lilla 
plastpoolen, berättar Jenny.  

storfester
Lite större fester blir det också emellanåt. 
Grannarna har firat nyårsafton tillsam

 » Alla är välkomna att 
dyka upp och vara med.«

mans och ordnat skattjakt för barnen på 
Halloween. 

– Två år i rad har vi spänt upp en pre
senning som skyddande tak och haft 
kräftskiva. Det har varit väldigt roligt och 
uppskattat, säger Jessica.

Att grannarna träffas ute på gården 
innebär också att de lärt känna varandra 
lite bättre. Ingegerd, Jenny och Jessica 
minns att de blev bjudna på en stor 
studentfest hos en av sina grannar.

– Det var en stor syriansk fest som vi 
blev bjudna på. Vi har även blivit inbjud
na på middag hos dem, de är väldigt 
gästvänliga och det är kul att blanda 
kulturerna. Ibland uppstår det kulturella 
skillnader och det är väldigt spännande 
att vi får dela med oss av våra olika 
kulturer till varandra, förklarar Ingegerd. 

  
blivit vänner
Ingegerd, Jenny och Jessica har lärt 
känna varandra tack vare att de bor 
grannar. Men tiden har de blivit riktigt 
goda vänner som gärna hittar på roliga 
saker ihop men även hjälper varandra 
med praktiska saker. 

Den goda 
grannsäm
jan lockar 
många till 
trevliga 
träffar på 
gården.

Gängets grillmästare Jessica tar en 
paus med lite varm choklad.

Jenny och 
Ingegerd 
fixar 
korven.



 

tryggare tillsammans med 
grannsamverkan
genom att grannarna i 
ett område tillsammans 
hjälps åt och försöker 
hålla uppsikt över vilka 
människor som rör sig i 
bostadsområdet lyckas 
man ofta förhindra 
både inbrott och skade-
görelse.

I flera av Mariehus områ
den används metoden 
grannsamverkan för att minska bostads
inbrott, skadegörelse och fordons
stölder. Det går ut på att du och dina 
grannar hjälps åt att hålla uppsikt över 
varandras bostäder. Ni håller också lite 
extra koll på vilka människor som rör  
sig i ert område. 

– Grannsamverkan skapar en trygghet 
för dem som bor i området. Man bryr sig 
om varandra och håller lite extra koll, 

I oktober varje år får du som bor hos Mariehus en renoveringsstatus på din lägenhet. Du får då välja om du vill ha underhållsarbete utfört under januari till juni året därpå.  Var 10:e år är det kostnadsfritt att få nya tapeter och för golven gäller 18 år. Du kan själv välja att få det gjort tidigare mot en kost nad. Väntar du längre får du istället rabatt på din hyra.  

Mariegärde har fått samlingssal
du väljer när du vill renovera

För att öka trivseln på demensboendet på Mariegärde 
byggde Mariehus en samlingssal. Salen blev klar i 
slutet av februari och invigdes med fika och under
hållning. Det har funnits ett behov för en gemsam 
samlingssal där de boende ska kunna träffas och 
umgås men även kunna njuta av underhållning i form 
av sång och musik. I salen finns en scen och ljud
anläggning. Det finns även planer på att sätta upp  
en storbildstv i lokalen. 

– Det känns väldigt roligt att kunna ge de boende 
en lokal där de kan samlas och umgås. Lokalerna har 
blivit väldigt bra och närheten till kafeterian gör det 
smidigt att servera fika och använda båda lokalerna 
på ett bra sätt, säger Jonas Hedberg, VD på Mariehus.

säger Christina Femrin, 
ett av kontaktombuden 
på Lindebäcksvägen.

I varje område utses 
ett antal kontaktombud 
som också utbildas av 
polisen. De får en för
djupad kunskap om hur 
grannsamverkan fung
erar och hur ni förhindrar 
olika typer av brott och 
skador. I varje grannsam

verkansområde utses också ett huvud
kontaktombud som håller kontakten 
med polisen.

Mer information om hur grann
samverkan fungerar finns på dessa 
webbplatser: 
www.samverkanmotbrott.se 
www.polisen.se
www.bra.se

Hur fick du reda på att  
du hade vunnit?
– Eric på Mariehus ringde på 
morgonen den 24:e decem
ber och sa »grattis, du har 
vunnit en gratis hyra«. Om 
jag inte hade uppmärksam
mat telefonnumret så hade 
jag nog trott att någon 
ringde och skojade med mig, 
men nu blev jag bara jätte
glad! Jag gick till mina föräld
rar och berättade att jag 
hade vunnit. Min familj 
trodde att det var ett skämt 
med det var på riktigt! Det 
var en härlig surprise på 
morgonen. 

Vad ska du göra för  
pengarna?
– Jag unnade mig att köpa 
lite nya kläder, men jag har 
även sparat en del. Jag tänker 
på framtiden och vill ta 
körkort. Det är en bra peng 
att spara till körtkortet.   

Var bor du?
– Jag bor på Mariegärdes 
väg. Jag har bott här i fyra år 
och trivs jättebra. 

Vad tycker du om advents-
kalendern?
– Jag vet inte riktigt vad det 
är, men jag är väldigt glad 
och tacksam mot Mariehus 
för att jag har vunnit!

Ismijana Asifi kammade hem vinsten.

Från 1 december lottar vi dagligen 
fram en ny vinnare bland alla våra 
hyresgäster. Man deltar auto
matiskt då vi lottar bland alla våra 
kundnummer. 

De som gömmer sig bakom 
lucka 1–23 vinner choklad, klipp
ning hos frisör, presentkort på klä
der, julprydnadssaker och  julmat. 
Allt inhandlat hos Mariehus egna 
lokalhyresgäster. Vinnare i lucka 
24 får en fri månadshyra.

kontakta lotta 
linusson på Marie-
hus för att se om 
grannsamverkan 
finns i ditt område. 
telefon 0501-686 
15 eller  e-post 
lotta.linusson@
mariehus.se   

gänget på »södra« träffas i alla väder

Grannsamverkan är 
ett effektivt sätt att 

förebygga brott. 

ismijana är den 
glada vinnaren 
av förra advents-
kalendern 
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för första gången i Mariehus histo-
ria var alla deras lägenheter uthyrda 
under fyra månader i sträck. 

Från oktober 2013 till januari 2014 var 
de enda lägenheterna som stod tomt 
de som renoverades och därför inte 
heller kunde hyras ut.

– Mariehus har under en period haft 
kring 400 lediga lägenheter så det här 
känns roligt. Vi ser det som att vi har 
ett starkt varumärke, vilket ger oss 
både nya och nöjda hyresgäster, 
säger Lotta Linusson på Mariehus.

Samtidigt konstaterar hon att det 
så klart är tråkigt att inte kunna 
erbjuda något för dem som söker en 
lägenhet med kort varsel. Det blir 
alltså samtidigt ett bevis på att det 
behövs fler lägenheter och därför 
bygger Mariehus just nu 37 nya 
lägenheter på Strandgården. 

hundra procent uthyrt

hemförsäkring– skyddar mer än dina prylar

förbättringar tack vare enkätsvar

bostadstipset!

Många tror att de inte behöver en 
hemförsäkring om de inte har några 
saker av värde. Men en hemförsäkring 
täcker mer än bara prylar.

Med en vanlig hemförsäkring får du 
naturligtvis en försäkring för de sakerna 
du har i ditt hem, men du får även ett 
skydd som täcker kostnaderna om du 
skulle råka välta ner en kristallvas i en 
butik, om du behöver juridisk hjälp, blir 
överfallen eller rånad eller om du skulle 
bli sjuk på en resa.  

Utöver det som ingår i grundutbudet 

av försäkringen kan du även teckna vissa 
tillägg. Till exempel kan du utöka ditt 
reseskydd så att du får pengar att köpa 
kläder till de första dagarna på resan om 
ditt bagage blir försenat. Det finns ett 
tillägg som i folkmun kallas för drulle
försäkring. Det är ett bra tillägg om du 
tappar, förlägger eller har sönder saker 
som mobiltelefoner, glasögon eller 
värdehandlingar. 

Om du veta mer om vilken försäkring 
som just du behöver kan du vända dig 
till ditt försäkringsbolag så hjälper de 
dig med individuell rådgivning. 

ungefär var tredje år skickar Mariehus 
ut en enkät till alla hyresgäster. tack 
vare svaren får de reda på vad du 
tycker fungerar bra och vad de kan 
göra för att förbättra ditt boende. 

Den senaste hyresgästundersökningen 
avslutades i september 2013 och nu har 
Mariehus utvärderat svaren.  

– Vi är tacksamma för alla svar vi får 
in. Den här undersökningen är viktig för 
oss eftersom vi annars har väldigt svårt 
att veta vad hyresgästerna önskar ändra 
på, säger Lotta Linusson på Mariehus.

Lotta konstaterar också att det ofta 
rör sig om åtgärder som är ganska enkla 

att tillgodose. Till exempel mer belys
ning på dunkla ställen eller fler sittgrup
per på gården. 

Ett exempel på en åtgärd som gjorts 
tack vare undersökningen är tre nya 
parkeringsplatser på Västra vägen.

– Vi hade ingen aning om att hyres
gästerna saknade det förrän vi fick in 
enkätsvaren, berättar Lotta. Tidigare har 
det kommit fram att de var svårt att få 
tvättstugetider på Södra vägen, och som 
lösning byggds fler tvättstugor. 

I en tidigare undersökning fick Marie
hus kritik för dåligt städade trapphus. Det 
löstes med att anställa egen personal som 
städar och idag fungerar det bättre.

Hemförsäkringen är 
en bra grundförsäk

ring som skyddar dig 
och dina saker både i 

och utanför hemmet. 

Att alla 
lägenheter 
är uthyrda 

är ett tecken 
på nöjda 

hyresgäster.

Genom att 
svara på 
enkäten kan 
du påverka 
ditt boende.


