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gymnasieelever reno-
verar 1700-talshus  s. 3 

30 miljoner till drift  
och underhåll    s. 2 

dina svar påverkar 
ditt boende s. 4 

redan i december nästa år räknar 
Mariehus med att de nya lägenheterna 
på strandgården ska vara inflyttnings-
klara. de hyresgäster som flyttar in har 
många lyxiga detaljer att se fram 
emot. 

34 av de 37 strandnära lägenheterna har 
både terass och inglasad balkong. Lägen
hetsstorlekarna kommer variera från 
små lägenheter med ett rum och kök till  
en stor och luftig femrummare. 

– Det blir stora balkonger på 30–60 
kvadratmeter, vi undersöker hur vi kan 
belysa fasaden på ett spektakulärt sätt 
och den privata bryggan med vedeldad 
bastu och badtunna kommer få Strand
gården att sticka ut rejält i Mariestad, 
berättar Jonas Hedberg, VD på Marie
hus, entusiastiskt.

strandgården sticker ut
»Ju tidigare man ställer 
sig i kö desto mer saker 
har man själv möjlighet 

att påverka.«

unikt sjönära läge
Den närheten till vattnet som Strandgår
den får är svårslaget. Bara ett stenkast 
från Vänerns strandkant byggs huset och 
området är väldigt vackert med härliga 
och naturnära promenadstråk. 

Tanken på en lite ovanlig lösning med 
en lucka i bastun som gör det möjligt för 
den som vill svalka sig att hoppa direkt 
ur bastun raka vägen ner i Vänern lockar 
Jonas. Om det blir verklighet eller inte 
återstår att se men helt säkert är det att 
huset kommer utrustas med takterrass 

med gemensamt pentry och toalett.  
Det kommer även finnas ett övernatt
ningsrum som de boende kan boka åt 
sina gäster. 

bygget kan starta i år
I dagsläget är grundförslaget från NCC 
antaget, projekteringen har startat upp 
och det kan till och med hända att de 
första spadtagen tas redan i år. Förhopp
ningen är att de första hyresgästerna ska 
kunna flytta in redan i slutet på nästa år. 
140 personer står i kö till de 37 lägenhet
erna, men det finns fortfarande möjlig
het för fler personer att ställa sig i kö. 

– Ju tidigare man ställer sig i kö desto 
mer saker har man själv möjlighet att 
påverka. Man kan till exempel själv få 
välja vad man vill ha för skåpsluckor, 
kakel och mattor, förklarar Jonas.
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Det sju våningar höga huset 
får ett helt unikt sjöläge. 
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långsiktig planering ger 
bra och varierat boende 
att använda resurserna i ett bostads-
bolag på ett smart sätt kräver mycket 
planering. för drift- och underhålls-
kostnader sätter Mariehus en budget 
över en period på sex år.

Det gäller att planera insatserna väl för 
att få bästa resultat. under 2013 har 
Mariehus avsatt 30 miljoner kronor för 
drift och underhåll men det är en hel 
vetenskap att räkna ut hur olika typer  
av underhåll belastar företaget på  
olika sätt.

– Det bästa skulle ju vara om det fanns 
tillräckligt med pengar för att göra alla 
reparationer och allt underhåll direkt 
men så fungerar det tyvärr inte i prakti
ken. Därför gäller det att göra smarta 
insatser. 

Om vi till exempel ser att vi har många 
vattenläckor i ett hus så måste vi byta 
stammarna. annars får vi fortsätta att 
lägga massa pengar på att reparera 
efter ännu fler vattenläckor. Det är en 
typ av underhåll som inte blir så tydlig 

»Det bästa skulle vara 
om det fanns tillräckligt 
med pengar för att göra 
alla reparationer och 
allt underhåll direkt.«

för hyresgästerna men det är viktigt  
att vi gör det, förklarar Jonas Hedberg, 
VD på Mariehus. 

Viktigt att bygga nytt
Lika viktigt som det är att underhålla 
befintliga hus är det att bygga nytt. 
Genom att bygga nya hus lockas fler att 
bosätta sig och stanna kvar i Mariestad. 
På så sätt blir skatteintäkterna i kommu
nen större och det gynnar alla. Men det 
är även viktigt med nya hus för att 
Mariehus ska ha en trygg ekonomi.

– För att ha ett stabilt bostadsbestånd 
är det nödvändigt att ha hus i olika 

åldrar. Idag börjar vi komma ikapp med 
nybyggnationen men Mariehus har 
väldigt få hus som är byggda under 
80 och 90talen, säger Jonas. 

Förutom hus i olika åldrar tar Marie
hus ansvar för att människor i olika 
åldrar ska kunna hitta ett passande 
boende. 

– Vårt mål är att ge så många som 
möjligt en bostad utan att skapa segre
gering och vårt uppdrag är att ge  
Mariestad en trygg framtida bostads
försörjning, berättar Jonas. 

Planerat underhåll
en stor del av det underhållsarbete som 
Mariehus gör syns inte i hyresgästernas 
lägenheter. Men ett nytt tak på huset, 
tilläggsisolering och fasadarbeten är 
stora arbeten som indirekt påverkar alla 
hyresgäster ekonomiskt. Genom att hålla 
hela huset i bra skick undviker Mariehus 
höga kostnader för att laga akuta skador. 
På sikt innebär detta lägre kostnader för 
det totala underhållsarbetet. 

Malin uppskattar att bo i 
lägenhet. Hon tycker det är 

skönt att inte behöva ta hand 
om ett hus samtidigt som hon 

vill ägna sin tid åt djuren. Det är lika viktigt att bygga nytt som att underhålla befintliga hus. 
Här byggs seniorboendet »Eklövet« i Biblioteksparken 2011.

Drift- och underhållsarbete kräver mycket planering och långsiktig budget. 
Alla steg i projekten planeras noga för att arbetet inte ska dra ut på tiden. 



 

eleverna bygger i 1700-tals miljö
att bygga efter nya byggnormer i ett 
gammalt hus innebär stora och lärorika 
utmaningar. Vadsbogymnasiets elever 
från bygg- och anläggningsprogram-
met har fått ett stort projekt av Marie-
hus i kvarteret Pantern.

under två läsår får eleverna lära sig 
saker som de inte får vid ett normalt 
villabygge. att renovera ett mycket 
gammalt hus blir speciellt då det sällan 
finns några räta vinklar. 

– I ett hus från 1700talet får eleverna 
lösa helt andra problem som aldrig 
uppstår vid nybyggnation men de måste 
ändå följa de nybyggnadsregler som 
finns. Det är väldigt lärorikt, berättar 
Hans Dahlberg som är instruktör på 
bygglinjen och leder det dagliga arbetet.

Husen på Drottning kristinas väg står inför en uppfräschning. Den första åtgärden som planeras till vintern, om vädret tillåter, är dränering. Det innebär att marken runt husen grävs 
upp. I samband med detta kommer Mariehus även se över förråden vid entréerna.Till våren startar renoveringen av fasaderna. 

lucia firas i ny samlingssal
renoveringar  på drottning  kristinas väg

För att öka trivseln och gemenskapen på Mariegärde 
byggs det nu en gemensam samlingssal på 90 kva
dratmeter i anslutning till den befintliga kafeterian. 
Salen planeras vara klar i december och invigs med 
luciafirande. 

Samlingssalen byggs mot baksidan av huset där 
det också finns en uteplats. I salen kommer det finnas 
TV och en scen så att de boende kan njuta av gemen
sam underhållning med dans och musik.

– Det är viktigt med en plats där de boende kan 
samlas, säger Jonas Hedberg, VD på Mariehus, och 
förklarar att samlingssalen kommer ligga i direkt 
anslutning till den kafeteria som redan finns i bygg
naden. Det kommer alltså finnas gott om plats att 
umgås i de båda lokalerna. 

Det är ovanligt att Vadsboeleverna 
jobbar med projekt som sträcker sig över 
längre tid än ett läsår men bygget i 
Pantern är så pass omfattande att det 
kräver den dubbla tiden. en ny lägenhet 
byggs i ett gammalt vagnslider och två 
befintliga lägenheter renoveras. allt 
beräknas vara helt färdigt till sommaren.

– De elever som idag går i årskurs tre 
är med sedan förra året då de gick i 
tvåan. Det är roligt att de får vara med 
och slutföra det bygge som de arbetat 
med från start. De elever som redan 
hunnit sluta skolan kommer och hälsar 
på för att se vad som händer med byg
get. Det ser jag som ett bevis på att de 
tycker att detta är roligt, säger Jalle 
Hedberg som är klassföreståndare och 
mentor för eleverna årskurs tre.

Mariehus vårdar 
riksintresse
för Mariehus räkning bygger 
elever från Vadsbogymna-
siet om ett hus i kvarteret 
Pantern i gamla stan. innan 
arbetet påbörjades anlitades 
en byggnadsantikvarie för 
att analysera huset. 

Hur kom det sig att Mariehus 
tog kontakt med dig?
– När kommunen och Marie
hus träffades för att disku
tera ombyggnaden av 
 Pantern så enades man om 
att rådgöra med en bygg
nadsantikvarie. Det var då 
jag kom in i bilden. 

Vad gör en byggnads
antikvarie?
– Det varierar beroende på 
var man jobbar. Men ett 
vanligt uppdrag, oavsett om 
man är på ett arkitektkontor 
eller ett museum, är att 
analysera en gammal bygg
nad och komma med förslag 
på lämpligt underhåll. Dess
utom ingår det ofta att 
förmedla husens historia  
och lyfta fram hantverks
kvalitéerna.   

Vad gör Pantern 6 till ett 
särskilt värdefullt hus?
– För det första ligger det i 
riksintresseområdet Gamla 
Stan. Vi som bor i Mariestad 
tänker inte på det, men det 
är en helt unik stadsdel! 
Pantern är ett av husen som 
bidrar till att göra miljön så 
intressant. Här har vi ett 
timrat 1800talsstall, mitt  
i staden. Till och med port
lidret finns kvar! I själva 
huset finns mängder av 
intressanta detaljer, bland 
annat är delar av panelen 
kilformad och handhyvlad, 
precis som man gjorde för 
riktigt länge sedan. 

Eva Löfgren är fil.dr i kulturvård, 
forskare och antikvarisk konsult.

Foto elev med  bygget på kv Pantern

Eleverna tycker 
att det är kul att 
de måste hitta 
nya lösningar allt 
eftersom de stöter 
på utmaningar.



 
Mariehus aB
Besöksadress: Österlånggatan 15
Box 119, 542 22 Mariestad
Växel: 0501686 00

info@mariehus.se
www.mariehus.se 
Journummer: 0706068600

ansvarig utgivare: Lotta Linusson, Mariehus, 0501686 15 
Produktion: anna O Formgivning, www.anna.o.se 
Formgivning: anna O Söderström, Tryck: Vadsbotryck
Text: Madeleine Larsson, Foto och illustration: anna O

Vad vill du läsa om i Vår hemmaplan? Hör gärna av dig med tips och idéer till lotta.linusson@mariehus.se eller telefon 0501-686 15

för att förhindra vattenläckor och 
andra skador krävs underhålls. Just 
nu satsar Mariehus på relining på 
lindebäcksvägen. 

Företaget Proline har anlitats för att 
genomföra den så kallade reliningen 
som innebär en plastning av alla 
avloppsrör från både kök och badrum. 

– Stora fastighetsägare är medveta 
om hur viktigt det är att förebygga 
skador. När det är dags för relining 
varierar. rör som tillverkats under 
olika tidsperioder har olika kvalitet, 
säger Henrik Hultqvist på Proline.

rör tillverkade på 40 och 50talet 
håller hög kvalitet medan de som 
tillverkats på 80talet ofta är tunna. 
Lindebäcksvägen är byggt under 
60talet därför görs underhållet nu.  

undviker vattenläcka

fiffiga frun hjälper dig med fläckarna 

enkäten viktig för hyresgästerna

bostadstipset!

Har du fått en fläck på en soffa eller 
fåtölj utan avtagbar klädsel? Då kan 
detta enkla husmorstips hjälpa.

1.  Fukta en trasa eller en tygbit.
2.  Doppa den fuktiga trasan i bakpulver.
3.  Gnugga försiktigt på fläcken.

Denna metod är skonsam mot alla tyger 
eftersom bakpulver inte är frätande. Vill 

du ha fler smarta tips? Har du en smart
phone kan du ladda ner appen Fiffiga 
frun till en kostnad av sju kronor. 

Där kan du även få tips från allt hur du 
lätt rensar avloppet och steker bacon 
utan os till hur du tar bort fläckar på 
tapeten och hur du får rent glaset i 
ugnsluckan.

Många av tipsen som Fiffiga frun 
delar med sig av är också miljövänliga.

En smutsig fåtölj får nytt liv med hjälp av appen »Fiffiga frun« och lite bakpulver.

ungefär var tredje år skickar Mariehus 
ut en enkät till alla sina hyresgäster. 
alla i hela företaget jobbar sedan 
aktivt med svaren under ungefär  
ett års tid.

Mariehus bostäder delas in i fyra olika 
områden med egna fastighetsskötare i 
varje område. Det är fastighetsskötarna 
som först går igenom alla enkätsvar för 
att se vad som är rimligt att göra på just 
deras område. Därefter träffas alla på 
Mariehus och tar del av varandras förslag 
för att sedan kunna fatta beslut om 
åtgärder. 

– Vi har precis samlat in en enkät som 
vi kommer använda oss av nu när vi sätter 

budgeten för nästa år. Det är väldigt 
värdefullt för oss att få reda på vad våra 
hyresgäster tycker för att vi ska kunna 
satsa på rätt saker, säger Lotta Linusson 
på Mariehus. 

Åsikter styr satsningar
I tidigare kundenkäter har det bland 
annat kommit fram att de boende saknat 
fler parkeringsplatser på Vasavägen och 
då använde Mariehus mark som de ägde 
till att göra ytterligare 20 parkerings
platser i området. 

På Södra vägen var det ont om tvätti
der. Det har Mariehus kunnat prioritera 
tack vare enkäten. Idag finns det ytter
ligare två tvättstugor på Södra vägen. 


