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boulen har gett grannarna på Mariaga-
tan en naturlig anledning att ses ute på 
gården. gänget träffas två gånger i 
veckan för att spela och hoppas att fler 
ska vilja vara med. alla i området ska 
känna att de får använda banan.  

De flesta i granngänget har känt varan
dra i många år. De har ofta stannat och 
pratat med varandra ute på gården och 
för tre år sedan fick de en idé om hur de 
kunde göra detta mer regelbundet. 

På området fanns en gammal sand
låda som inte användes eftersom det 
inte längre bor så många småbarn i 
husen. Istället föddes idén om en egen 
boulebana på gården och granngänget 
kontaktade Anders Belsing på Mariehus 
för att framföra sitt önskemål. 

 – Sedan i somras träffas vi vid boule

skoj och spänning vid nya boluebanan

banan varje tisdag och torsdag. Det 
skapar en bra och viktig gemenskap i 
grannskapet, säger Rolf Johansson som 
är en av initiativtagarna till boulebanan. 

alla är välkomna
Det boulespelande gänget är också noga 
med att poängtera att alla i grannskapet 
är välkomna att vara med när de spelar 
eller använda banan när helst de önskar.

– Vi vill gärna att flera grannar ska 
vara med och vi hoppas också att det här 
kan vara ett bra sätt för nyinflyttade att 

få kontakt med sina nya grannar, påpe
kar Stig Lind. 

skämtsamt på banan
Stämningen är på topp när alla dyker 
upp vid banan med sina klot. Det tar inte 
lång stund före någon börjar organisera 
upp dagens spel. Vem som ska spela 
med vem styrs snabbt upp så att spelet 
kan börja.   

Efter att några klot rullat ut är det 
någon som kliver fram för att inspektera 
spelet . Men det får inte bli på allt för 
blodigt allvar förklara Stig Lind. 

– Visst händer det att jag anklagar 
Rolf för övertramp när han puttat bort 
mitt klot, säger han med glimten i ögat.

Det råder inget tvivel om att gran
narna trivs vid boulebanan där de spen
derar många roliga stunder tillsammans. 

»Vi träffas vid boule
banan varje tisdag och 

torsdag. Det skapar  
en bra gemenskap.«

Deltatagarna använder 
egna klot. De särskiljer 
kloten med olika mönster. 
Vikt och diameter är viktigt 
för den rätta känslan. 



första egna lägeheten  
bara 50 meter från skolan
Jacob lundin har flyttat från Mölnlycke 
i göteborg till Mariestad för att gå på 
Vadsbogymnasiet där han kan väva in 
sitt stora intresse i studierna. lägenhet 
har han fått på drottning kristinas väg, 
bara 50 meter från skolan. 

Det var det stora hockeyintresset som 
fick Jacob att söka sig till Mariestad. Här 
finns nämligen ett av landets 33 hockey
gymnasium som har certifieringen NIU 
(Nationellt Godkänd Idrottsutbildning).

Eftersom Jacob vill satsa på en karrär 
inom hockeyn tog han chansen och 
ställde sig som en av 200 sökanden till 
de tio platserna på utbildningen. 

fick lägenhet direkt
Efter att Jacob fått reda på att han hade 
kommit in på elithockeyutbildningen 
kontaktade hans föräldrar Mariehus. 
Passande nog fick Jacob möjlig heten  
att hyra en lägenhet som bebotts av  
en tidigare elev på samma utbildning. 

– Det är bara 50 meter till skolan så 

närmare kan man inte komma, säger 
Jacob som trivs bra i Mariestad.

smidigt med cykel
Att slippa sätta sig på en buss för att ta 
sig någon stans tycker Jacob är en stor 
fördel med Mariestad. Han tycker att 
det är skönt att snabbt kunna ta sig till 
centrum på cykeln. 

– Det är smidigt att slippa ta bussen 
och allt finns på nära avstånd här. Jag 
har nära till bio, bowlinghall och tennis
banor. Skulle jag vilja handla något som 
inte finns i Mariestad så är det när till 
Skövde också, konstaterar Jacob.

En stor del av Jacobs utbildning hålls  
i ishallen och även dit tar han sig smidigt 
på cykel. Många av hans klasskompisar 
bor i området intill ishallen men Jacob 
tycker ändå att han har fördelar i att bo 
så nära skolan som han gör.

– Tre av fem skoldagar börjar under
visningen på Vadsboskolan och då har 
jag överlägset närmast, säger Jacob med 
ett belåtet leende. 

»Det är smidigt att 
slippa ta bussen och allt 
finns på nära avstånd 

här i Mariestad.«

Det är tacksamt 
att bo på Drott
ning Kristinas 
väg när man 
är student på 
Vadsbogynasiet. 
Närmare skolan 
kan man inte bo.



 

spontana träffar på gården
Många av de boende på eklövet träffas 
och  umgås med sina grannar varje dag. 
det sprider en god stämning i området 
och många uppskattar den viktiga 
samvaron med andra människor.

De flesta träffarna på gården sker helt 
spontant och ändå kan Eklövet borna 
räkna med att det finns någon prat sugen 
granne ute på gården att umgås med.

– Är det bara fint väder så är det i regel 
alltid någon här. Det fina vädret lockar 
ut människor och tack vare orangeriet 
kan vi sitta här ute även när det regnar. 
Det är bra att få komma ut ur lägen
heterna för lite härlig gemenskap, säger 
Lars Melin. 

I somras hade vi en så oväntat bra 
sommar att grannarna fick flytta ut ur 

• Placera inte stora möbler eller långa gardiner framför elementen. Då kommer inte värmen ut i rummet. • Om du stänger av din spelkonsol ordentligt istället för att ha den på standby sparar du nästan  5 kronor om dagen.• Tvätta med full maskin. Det går åt nästan lika mycket energi för att tvätta en tröja som att tvätta en full maskin.

alla får hyra Vasagården
spara pengar och miljö

Du som hyr boende hos Mariehus får använda gårds
huset Vasagården mitt på Vasavägen, även om du inte 
bor i just det området.

– Det är en perfekt lokal för alla våra hyresgäster att 
låna om man ska ha en fest men inte har tillräckligt 
med plats hemma, säger Eric Svensson på Mariehus.

Det kostar ingenting att låna gårdshuset men för 
att få tillgång till lokalen måste du lämna 500 kronor  
i deposition. När du återställt och städat lokalen efter 
festen får du tillbaka din deposition. 

Vasagården består av en köksdel och en lokal med 
plats för 30–40 personer. Om du är intresserad av att 
hyra gårdshuset kontaktar du Bengt Knutsson på 
telefon 0501776 01 eller 073758 74 07.

orangeriet för att det var för varmt. 
Solens strålar värmde så bra att de fick 
söka skugga under en tall vid musik
skolan berättar de och skrattar gott åt 
sommarminnet. 

Innan juli infann sig med rekordvärme 
var de dock glada över att kunna sitta  
i orangeriet. När det var dags för mid
sommarfirande var det två av grannarna 
som ville ha utomhuskänslan men 
samtidigt få skyddet mot väder och 
vind. Det dröjde inte länge förrän fler 
anslöt och totalt blev det ett 10tal 
personer som firade midsommar till
sammans i orangeriet.  

– Det har varit så populärt att träffas 
här så jag fick ringa till Mariehus och  
be om fler stolar, säger Lars Melin med 
ett leende.

Eric Svensson, Mariehus.

Vem ringer jag?
Vasagården: Bengt Knutsson 0501
776 01 eller 073758 74 07
Lokal på Lindebäcksvägen:Hyres
gästförningen Lindebäcksvägen 20
Övernattningslägenheterna:Recep
tionen, Mariehus 0501686 00
Övrigt: Eric Svensson, Mariehus 
0501686 16

Lars Melin  har ordnat så att fler grannar kan träffas i orangeriet.

Mer än bara  
lägenheter
Kan Mariehus hjälpa till med 
förvaring av saker?
– Vi har förråd för uthyrning. 
De minsta är 3 m2 och de 
största är 22 m2. Många av 
dem ligger i markplan så det 
är lätt att bära in det man vill 
förvara. Förråden får alla 
hyra, även de som inte är 
våra hyresgäster. 

Kan jag hyra boende åt  
mina gäster?
– I vissa områden har vi 
övernattningslägenheter 
som man kan hyra för 100 
kronor per natt. De brukar 
vara väldigt populära och 
måste förbokas. De finns på 
Tranbärsvägen i Högelid, 
Ekudden och Eklövet. 

Finns det festlokaler?
– Gårdshuset Vasagården får 
alla våra hyresgäster låna, 
även de som inte bor på 
Vasavägen. På Mariagatan 
finns en mindre lokal för dem 
som bor där och det samma 
gäller Lindebäcksvägen.

Hur gör jag med parkering 
och garage?
– Parkeringsplatser brukar vi 
kunna lösa snabbt. Garage 
kan du få stå i kö för, hör av 
dig så snart du vet att du vill 
ha ett garage.

Har ni lediga affärslokaler?
– Just nu har vi bara en ledig 
lokal. Det är 103 m2 på Kom
ministergatan som lämpar 
sig för frisör eller friskvård. 
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från den första oktober har du fått 
högre hyra. Mariehus har tvingats 
höja hyrorna för sina hyresgäster 
men konstaterar att hyrorna ändå 
är låga jämfört med de svenska 
snitthyrorna.  

Mariehus har fått höjda avgifter att 
betala till kommunen. Det i kombina
tion med bland annat väntad höjning 
av övriga driftkostnader är anled
ningarna till att hyrorna höjs. Sedan 
2011 betalar Mariehus en borgens
avgift till kommunen. För att undvika 
större höjningar än nödvändigt har 
Mariehus valt att inte låta avgiften 
påverka hyrorna tidigare. Det skulle 
då ha sammanfallit med en tidigare 
höjning för en del av hyresgästerna  
i samband med den nya hyressätt
ningen för rättvisare hyra.  

– Borgensavgiften som vi betalar 
till kommunen ligger över snittet i 
landet och tyvärr drabbar det till slut 
våra hyresgäster, konstaterar Jonas 
Hedberg, vd på Mariehus. 

Det Jonas ändå kan känna en tröst  
i är att Mariehus, med en snitthyra på 
883 kronor per kvadratmeter, ligger 
nästan 100 kronor under snitthyran 
för hela landet. 

 

låg hyra  
trots höjning

enkel broccolisoppa

fyll i blanketten och få renovering

bostadstipset!

nu när hösten börjar smyga sig på 
 smakar det som allra bäst med en 
värmande soppa. broccolisoppan  
är enkel att göra, vänlig för plån - 
boken och fullproppad med nyttiga 
antioxidanter.

ingredienser  
(2 portioner)
1 broccolistånd
7 dl vatten
1 msk smör
salt och peppar

gör så här:
Tvätta broccoliståndet. Skär bort den 
allra yttersta delen, cirka 0,5 cm, på 
stjälken, men använd även stjälken till 
soppan. Skär broccolin i mindre bitar  
och koka under lock i lättsaltat vatten  
i 5–10 minuter. 

När den blivit mjuk häller du av, men 
sparar kokvattnet. Mixa broccolin med 
ungefär hälften av kokvattnet, smöret 
och salt och peppar efter smak. Späd 
eventuellt soppan med mer av kokvatt
net om du vill ha en lösare  konsistens.

i september skickade Mariehus ut ett 
erbjudande om »hyresgäststyrt lägen-
hetsunderhåll« till dig. den blanketten 
behöver du fylla i om du vill ha någon 
renovering gjord i din lägenhet.  
 
Efter viss tid har du som hyresgäst rätt 
till åtgärder som nya tapeter eller golv
mattor. Om du vill avstå från renovering 
trots att du har rätt till det får du rabatt 
på hyran istället. 

Tidsintervallerna varierar för olika 
typer av underhåll. Till exempel har du 
rätt till nya tapeter var tionde år medan 
golvmattor byts efter 22 år. Detta är 

inget som du själv behöver hålla ordning 
på. Det står på blanketten vilka åtgärder 
du kostnadsfritt har rätt till under 2015. 

– Även innan perioden för underhåll 
fallit ut kan du få renovering. Om du till 
exempel vill få det omtapetserat innan  
så ordnar vi det, men du får själv vara 
med och betala en del av kostnaden, 
förklarar Lena SvenssonJohansson, 
ekonomiassistent på Mariehus. 

Om du vill få något utfört är det vik
tigt att du läser blanketten noga för att 
se vad du har rätt till och att du sedan 
skickar in blanketten till Mariehus senast 
på det angivna datumet. 

Soppan smakar extra bra med 
något gott tillbehör. Till expempel 

en ägghalva, knaperstekt bacon 
eller ett gott bröd.

Om du inte fått någon blankett ringer du till 
Mariehus så ser vi till att du får en ny. 


