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Äntligen vår! 
I dagarna är det ganska precis två år sedan jag bör-

jade på Skövdebostäder. Två år som präglats av en 

pandemi. Ändå har det hänt otroligt mycket på den 

här tiden och både ni hyresgäster och vi på Sköv-

debostäder har bidragit till att det flutit på ganska 

bra ändå. Men nu har jag verkligen uppskattat att 

kunna träffa alla medarbetare och fler hyresgäster. 

Kanske kommer flera av er till vårt traditionsenliga 

valborgsfirande på Aspö som vi nu återigen får ge-

nomföra. För mig blir det premiär med äran att få 

hålla vårtalet. Det ser jag fram emot och hoppas på 

härligt väder och en fin vårkväll tillsammans. 

Jag vill passa på att tacka dig som svarat på vår hy-

resgästundersökning i början av året. Det är gläd-

jande att ni fortsätter att vara nöjda. Men självklart 

finns det förbättringsområden. På nästa sida i tid-

ningen kan du läsa en kort sammanfattning av re-

sultatet. 

Ett område som ni hyresgäster varit mer nöjda med 

nu än tidigare är trygghet. Det är något som vi arbe-

tar mycket med så det känns bra att det ger resultat. 

Då pratar vi ju framförallt om tryggheten där du bor. 

Men vi behöver också ta hänsyn till trygghetsfrågan 

ur ett samhällsperspektiv. Och just nu är det med 

anledning av läget i omvärlden många hyresgäster 

och andra Skövdebor som känner oro – och det 

gäller inte minst barn och unga. Därför har vi skänkt 

10 000 kronor till BRIS och deras viktiga arbete.  Vi 

märker också av att fler undrar om våra skyddsrum. 

Därför har vi samlat information om vad som gäller 

både på vår webbplats med också här i Hyr & Häp-

na. Sedan flera år tillbaka har vi ett samarbete med 

Skövde kommun genom vårt bostadssociala avtal. 

Därigenom kommer vi precis som tidigare att han-

tera eventuellt behov av lägenheter till människor 

som tvingats fly från Ukraina. 

Men trots allt ser jag ljust på framtiden och är glad 

över att arbeta i en bransch som gör nytta och skill-

nad för många människor. För Skövdebostäder står 

starka och trygga och arbetar med hem för dig – nu 

och i framtiden. 

Katarina Prick, vd

FOTO: VICTOR HILDING
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Nöjda kunder som 
känner sig trygga 

Tack alla ni hyresgäster som svarade på vår hyresgästun-
dersökning under januari och februari i år! Det är glädjan-
de att se att ni fortsätter att vara väldigt nöjda. Nu börjar 
det omfattande arbetet att gå igenom och analysera re-
sultatet noggrant och läsa alla kommentarer. För det är ju 
där vi hittar vilka saker just ni tycker är viktigt att vi jobbar 
lite extra med. 

Mellan 28 december 2021 till 17 februari 2022 har alla hyresgäster fått 

möjlighet att svara på vår hyresgästundersökning som genomförs i 

samarbete med företaget AktivBo. Nästan 60 procent av er svarade - 

stort tack för det! 

– Vi är tacksamma att så många väljer att svara på enkäten. Det är vik-

tigt att hyresgästerna tar tillfället i akt och ger oss feedback. Självklart 

får vi in synpunkter på andra sätt också men den här enkäten utgör 

ändå en mycket viktig grund i vårt planeringsarbete framåt, säger Lina 

Eklund Svensson, chef för marknad och utveckling. 

TRYGGHETEN ÖKAR 

I hyresgästundersökningen ställer bolaget mängder av frågor inom oli-

ka områden. Dessa resultat summeras bland annat i olika index som 

mäter till exempel service, produkt, profil och trygghet. Mest glädjan-

de är att resultatet kring trygghet ökat från 85,4 till 86,1. Framförallt 

svarar hyresgästerna att de i mindre utsträckning stör sig på sina gran-

nars sätt att leva.  När det gäller servicen minskar nöjdheten mest på 

frågan om att få hjälp när det behövs. Detta är ett mycket viktigt om-

råde som vi tror kommer att påverkas positivt av att vi nu kommer ur 

pandemin, eftersom den begränsat vilka arbeten vi utfört i lägenheter.  

– Vi kan absolut inte skylla all nedgång på pandemin. Men vi tror att 

det kommer att göra skillnad nu när vi kan agera mer som vanligt igen. 

Dessutom har vi förbättringar på gång kring vår felhanteringsprocess 

som bland annat handlar om att förbättra återkoppling till hyresgäs-

terna, säger Lina.  

BEARBETAR RESULTATET 

Hyresgästundersökningen utgör en viktig del i bolagets planerings-

arbete. På ledningsnivå säkerställer Skövdebostäder att övergripande 

prioriteringar stämmer överens med hyresgästernas behov. Även inom 

övriga avdelningar arbetar man med resultatet och ser hur verksam-

heten kan utvecklas. 

– Det är viktigt att vi arbetar med resultatet över hela bolaget. Vi inom 

Boservice arbetar närmast våra hyresgäster och gör kanske störst skill-

nad i vardagen, men hyresgästernas nöjdhet är ändå något som alla 

på bolaget är med och bidrar till, säger Erik Pettersson, chef för Bo-

service.  

78

80

82

84

86

88

90

92

94

Serviceindex Produktindex Profilindex Trygghetsindex

2020 2022 Mål 2023



En viss John F. Kennedy sade en gång ”Ingen-

ting kan jämföras med det enkla nöjet att cykla”. 

Och visst är det enkelt, framför allt i Skövde. 

Avstånden är korta och samtidigt finns det 15 

mil cykelväg inom kommunen att upptäcka 

på cykel. Att börja cykla till jobbet, affären 

eller bara för hälsans, ekonomins eller nöjets 

skull passar med andra ord Skövdeborna bra.   

Därför planerar vi en cykelvecka för att in-

spirera till cykling – och den passar alla våra 

hyresgäster. Veckan kommer fyllas av tre cy-

keldagar, en för varje distrikt. Under dagen 

kommer vi erbjuda enklare reparationer av 

cyklar på plats mot en mindre kostnad. Vi 

kommer också arrangera tävlingar, bjuda på 

bullar och dricka samt få besök av olika aktö-

rer. Du får samtidigt möjlighet att träffa dina 

grannar och Skövdebostäders personal. 

– Cykling kan vara ensamt, 
men på ett bra sätt. Det ger 
dig ett ögonblick att andas 
och tänka och fly från det du 
jobbar med. 

David Byrne, cykelentusiast

Välkommen till Skövdebostäders 

cykelvecka 

Vi uppdaterar löpande om cykelveckan på 

www.skovdebostader.se/cykelveckan/ 

som du kan nå via QR-koden. 

Håll utkik 
efter inbjudan! 

Södra RydKäpplunda park

Östermalm

Bättre återkoppling vid 

felanmälan 
Om något händer i din lägenhet vill Skövdebostäder att det ska 
vara lätt att anmäla detta och få hjälp. Idag kan felet anmälas 
direkt till kvartersvärden via telefon eller digitalt i appen och på 
Mina sidor. Oftast får du hjälp väldigt snabbt. Att hålla en hög 
servicenivå är något som Skövdebostäder tycker är viktigt. 

Skövdebostäder har under lång tid jobbat för att vara tillgäng-

liga och snabba vid felanmälningar. Det har bidragit till hög 

nöjdhet hos hyresgästerna. Men ibland tar ärenden lite längre 

tid och delar kan behöva beställas eller extern hjälp tas in. Då 

finns ett större behov av återkoppling och information till dig 

som hyresgäst om vad som händer. I ett projekt där Skövdebo-

städer ser över hela sin felhanteringsprocess ska bland annat 

återkopplingen till dig som hyresgäst förbättras. Just nu tittar 

vi tillsammans med vår systemleverantör på hur Mina sidor 

kan utnyttjas för att förbättra kommunikationen i pågående 

ärenden. Mer information kommer till dig som hyresgäst när 

eventuella förändringar införs. 

För att det ska bli så bra som möjligt vill vi uppmuntra dig som 

hyresgäst att använda våra digitala kanaler - Mina sidor och 

appen - redan idag!
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DET SENASTE TILLSKOTTET I OMRÅDET HAVSTENA. FOTO: VICTOR HILDING
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 Fossilfri el 
 och fjärrvärme 

Som stadens största hyresvärd 
gör våra val och inköp skillnad. 
För att minska koldioxidutsläp-
pen köper vi in fossilfri el och till 
största delen fossilfri fjärrvärme 
till våra bostäder. 

 Egen laddbox 
 för bilar 

Du vet väl om att du som hyres-
gäst kan hyra en egen laddbox till 
din elbil? Dels finns det många 
färdiga laddboxar redo att hyras 
ut i området men vi bygger också 
på beställning. Kontakta vår ut-
hyrningsavdelning.  

 Använder miljö  
 vänlig HVO-diesel 

Du har säkert sett våra arbets-
fordon rulla förbi i ditt område. 
Sedan något år tillbaka körs ma-
joriteten av våra maskiner på el 
eller HVO-diesel – en helt fossil-
fri form av bränsle. Vi har dock 
fortfarande ett fåtal fordon och 
maskiner som behöver fossilt 
bränsle. Här vill vi bli bättre och 
har gjort en plan för hur vi suc-
cessivt kan byta ut dem.  

 Lösningar i   
 framkant på 
 Aspö Eko-logi 
Aspö Eko-logi är ett område som 
ligger i framkant när det gäller 
ekologisk hållbarhet. Här finns 
flera fiffiga lösningar. Till exem-
pel har området ett bevattnings-
system som tar tillvara på regn-
vattnet. Det finns också möjlighet 
att stänga av elektronisk utrust-
ning med en knapp när hyresgäs-
ten går hemifrån.  

 Använder solens
  kraft 

Allt liv på jorden är beroende 
av solen – och det är dessutom 
en strålande källa till energi! De 
senaste åren har vi monterat sol-
paneler i flera av våra områden, 
både i nyproduktion och i äldre 
områden som Henriksbergsgatan 
och Timmervägen. Vi tittar också 
på om vi kan utöka vissa anlägg-
ningar för att kunna få ut ännu 
mer solenergi på till exempel 
Aspö Eko-logi och Folkets park.   

 Fler nedgrävda 
 källsorterings-
 stationer 
På många områden har Skövde-
bostäder källsorteringsstationer 
med nedgrävda kärl. Det är en 
lösning där delar av behållaren 
ligger under marknivå – det gör 
stationen både platseffektiv och 
nästan luktfri. Under 2021 har 
Skövdebostäder byggt ut med 
nedgrävda kärl på studentom-
rådena Plutonen och Kurorten. 
Vi har håller också på att bygga 
totalt fyra stationer i Södra Ryd 
i anslutning till våra bostadsom-
råden.  

 Nya cykel-
 servicestationer 

När du trampar iväg till jobbet el-
ler affären gör du ett bra val för 
både klimatet och hälsan. Sköv-
debostäder vill göra det enklare 
att välja cykeln och har därför 
byggt cykelservicestationer i flera 
av våra områden – bland annat 
på Östermalm, Havstena och Bil-
lingssluttningen. Här kan du själv 
laga och sköta om din cykel. Utö-
ver verktyg innehåller stationer-
na en pump och ett ställ att hänga 
upp cykeln i, för en mer ergono-
misk arbetsställning. 
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Skövdebostäder 
blivit mer 
hållbara på 
Skövdebostäder strävar ständigt 
efter att bli mer hållbara som 
bostadsbolag. Det omfattar många 
aspekter –  inte minst hur vi kan 
minska vårt klimatavtryck. Här är sju 
exempel på hur vi blivit mer ekolo-
giskt hållbara de senaste åren: 

7sätt

      Vad händer på 

Aspö gård? 
Nu blir det lättare för dig som planerar att be-

söka Aspö gård att veta vad som är på gång i 

hagarna och husen. Med en ny webbsida får 

verksamheten på Aspö större synlighet. Här 

kan du till exempel läsa fakta om djuren inför 

ditt besök eller kolla om lokalerna är lediga 

för en stor fest den helgen du tänkt gifta dig. 

Martina Ahlner som är gårdsvärd är glad över 

den nya webbsidan. 

– Det är verkligen efterlängtat att kunna lyfta 

fram allt som händer på gården på ett tydliga-

re sätt. Utöver beskrivningar av djuren och en 

kalender med aktuella händelser kommer det 

även att finnas bilder på våra säsongsarbeta-

re, så det blir lättare för alla besökare att veta 

vem som kan svara på frågor, säger Martina. 

Under säsongen kommer Aspö gårdskafé att 

ha öppet och sälja fika. Vi kan också planera 

för större event igen – och under året arrange-

rar vi ett efterlängtat valborgsfirande och hös-

taktiviteten Brittsommardagen. 

Martina hoppas att alla kommer att trivas på 

gården och på webben och påpekar att det är 

viktigt att följa de regler (se hemsidan) som 

gäller på gården och att visa respekt för djur 

och andra besökare så att alla trivs.  

Välkommen in! 

www.skovdebostader.se/aspogard 

MARTINA AHLNER MED GÄSTVÄNLIGT FÅR. FOTO: JOSEFINE AHRLING
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Skälen till att arbeta med växtlig-

het i bostadsområdena är många 

och viktiga. Blommor och växter 

skapar en trevligare miljö att vistas 

i – och det i sin tur ökar den upp-

levda tryggheten bland de boende. 

Men växterna verkar även för oss 

människor på sätt som många inte 

känner till. Exempelvis hjälper 

stora träd till att förhindra överbe-

lastning av vårt dagvattensystem 

genom att ta upp stora mängder 

regnvatten. 

 
– Det huvudsakliga syftet med växt-

lighet i området är att skapa en 

trevlig miljö för våra hyresgäster, 

men det är även jätteviktigt av an-

dra skäl. Det finns därför lite olika 

sätt att planera och utföra arbetet, 

säger Maria. 

VÄRNAR OM MÅNGFALDEN 

På senare år har begreppet ”biolo-

gisk mångfald” slagit rot bland bo-

stadsbolag i Sverige. I korthet kan 

det sammanfattas som variationen 

av flora och fauna. Att värna om 

och öka mångfalden är av största 

vikt för att skapa en natur och miljö 

som mår bra. Ett sätt är att undvi-

ka att klippa för mycket av gräset. 

Gräsplättar där mycket blommor, 

örter och annat växer är föda för 

alla insekter. När man klipper dessa 

ytor försvinner mycket av födan, 

och ytan fyller inte längre den vikti-

ga funktionen. 

– Vi har börjat se på våra ytor an-

norlunda. Nu lägger vi ibland kvar 

högar av grenar efter att vi beskurit 

buskagen, just för att de fungerar 

som skydd för många insekter och 

andra smådjur. Det kan upplevas 

som att vi slarvar, men det finns 

skäl till att vi ibland inte gör som vi 

brukat, säger Maria. 

RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ALLA 

Att skapa kreotoper är ett annat sätt 

att göra miljön trevligare att vistas 

i för alla. En kreotop är en yta fylld 

av bland annat död ved, sandhögar, 

blommor, växter samt fjärlils- och 

insektshotell. 

– Kreotoper är ytor som fungerar 

som oaser för biologisk mångfald, 

med utvalda växter och annat som 

passar för insekterna att lägga ägg 

i. Pollinerande insekter är livsvikti-

ga för oss. Utan dem skulle det vara 

ganska tomt i mataffären. Därför 

satsar vi på blommor för att skapa 

trivsamma miljöer, både för våra 

hyresgäster och för småkrypen, av-

slutar Maria.  

 

För att göra mer för naturen måste man 
ibland göra mindre 
Den är omtyckt av hyresgästerna, ovärderlig för miljön och 
älskad av insekterna. Den är också noggrant planerad av vår 
personal. Maria Trygg, miljövärd på centrala distriktet, är en av 
de som arbetar med växtlighet i våra områden och skapar rätt 
förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. 

MARIA TRYGG I OMRÅDET SATURNUS. FOTO: VICTOR HILDING



Byggstart för nytt projekt på
 

Mariesjö 
Mycket kommer att hända på Mariesjö de 
kommande åren – och Skövdebostäders 
Bostället är ett av de första projekten i de 
omfattande byggplanerna. Här vill bolaget 
bygga små lägenheter som passar en yng-
re målgrupp.  

Om du mest känner till Mariesjö som ett in-

dustriområde är det dags att tänka om. Just 

nu pågår nämligen en omvandling där Skövde 

kommun vill skapa en levande stadsmiljö med 

nya mötesplatser. I kvarteren kommer det att 

vara ett blandat innehåll av kontor, service och 

över 3000 bostäder på sikt.  

– Mariesjö har ett mycket bra läge med närhet 

till centrumkärnan och resecentrum. Våra hy-

resgäster där kommer att ha möjlighet till kli-

matsmarta transporter som kollektivtrafik och 

cykling. Bostället har bra cykelförvaring med 

ett cykelhus, säger Maria Bunyemen, uthyrare 

på Skövdebostäder.  

BYGGSTARTSEVENT 

På Bostället kommer det att finnas ettor till fy-

ror. Alla lägenheter får balkong eller uteplats. 

Skövdebostäder och entreprenören Stenmarks 

Bygg Skaraborg AB har nu satt spaden i mar-

ken och börjat resan mot 71 nya lägenheter. 

Projektet invigdes med ett byggstartsevent 

11 mars. Med och invigde var Katarina Prick, 

Skövdebostäders vd, Bernt Mårtensson, Sköv-

debostäders styrelseordförande, Katarina Jons-

son, kommunstyrelsens ordförande och Mikael 

Krüger, vd på Stenmarks Bygg.  

– Det känns bra att vi är igång med bygget. Just 

nu håller entreprenören på med grundarbe-

ten, vilket bland annat innebär att de gjuter 

bottenplattorna. Vi planerar att ha de två hu-

sen klara i december 2023, säger Thomas Lilje-

bo, byggprojektledare på Skövdebostäder. 

Är du intresserad av Bostället? För att öka dina chanser till att få en lägenhet på Bostället är det bra att redan nu ställa dig i den ordinarie bostadskön och samla poäng. Skriv också gärna upp dig på vår intresselista– så skickar vi mer information när det finns. Genom den får du mer veta mer om uthyr-ningen när det närmar sig. 

Kreotop på 

ingång 

Mellan Timmervä-

gen och Spånvägen  

är en kreotop redo 

för liv och rörelse. 

Den består av flera 

delar, där en del 

ska bestå av skogs-

landskap, en annan 

av ängsblommor 

och en tredje av 

prärieplantering.
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MILJÖVÄRDARNA CAMILLA EKLIND, NAJAH KHARBOTLI OCH MATHIAS HALLDIN MITT I KREOTOPEN. FOTO: VICTOR HILDING

BOLLTÄVLING MED 71 BOLLKAST INVIGDE PROJEKTET. FOTO: JOSEFINE AHRLING
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Hösten 2019 deltog politiker och bygg-

herrar i en äppelskalartävling som in-

ledde byggstarten av det tolv våningar 

höga huset. Äpplet, eller kunskapens 

frukt som det ibland kallas, fick repre-

sentera det lärande som de kommande 

hyresgästerna skulle utöva i sina roller 

som studenter. Två år senare var det 

dags för inflyttning, och en person som 

hängt med från byggstarten är Charlott 

Kroon, chef för kund och internservice. 

– Lägenheterna har varit populära och 

huset var fullt uthyrt till första inflytt-

ning. Projektet har också gått jättebra, 

men det finns saker vi tar med oss inför 

framtida projekt. Huvudsakligen är våra 

inflyttade studenter nöjda, och det är 

ändå det viktigaste, säger hon. 

Nyproduktionsenkäten 

Charlottes uttalande baseras bland an-

nat på den enkät som skickades ut till 

samtliga hyresgäster i det nya huset. En 

förbättringspunkt att ta med sig är att 

bättre informera om injusteringsperio-

den av värmesystemet. 

– Temperaturen i våra fastigheter styrs 

av system som ska säkerställa att det blir 

rätt temperatur. Det skapar ett bekvämt 

klimat på ett energisnålt sätt. Nya fast-

igheter behöver dock en inkörnings-

period för att styrningen ska få en bra 

precision, ju större hus desto mer kom-

plicerat är det. Därför är det svårt att få 

till en bra temperatur det första året. Det 

kunde vi ha kommunicerat bättre. Vi är 

naturligtvis måna om att hyresgästerna 

ska ha rätt temperatur och har gjort fle-

ra åtgärder under vintern, säger hon. 

Enkäten visar vidare att studenterna är 

mycket positiva till att huset är rökfritt. 

Det är planerat att tydliggöra detta även 

utanför husets entréer så att det får 

ännu bättre effekt. 

–  Överlag är studenterna väldigt nöjda. 

Utformningen av lägenheterna har va-

rit väldigt uppskattade. Den så kallade 

möblerbarheten fick högt betyg, vilket 

är extra kul då lägenheterna är förhål-

landevis små, säger Charlott. 

Studenternas tycker till om  

deras nya hem
De 132 studentlägenheterna som ryms på Kurortsvägen 10 var ett 
välbehövligt och viktigt tillskott till studentbostadsutbudet i Skövde. 
Förutsättningarna för nöjda hyresgäster var från början goda tack 
vare det centrala läget med kort avstånd till högskolan, parken och 
centrum. Men vad tycker studenterna egentligen om resultatet? 

KURORTEN MÖTER BOULOGNERSKOGEN. FOTO: VICTOR HILDING
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Forskningsprojekt vill förenkla 

biluthyrning 
 Skövdebostäder vill kunna prova att hyra ut bo-
lagets fordon när de annars står helt oanvän-
da. Detta är dock svårt med dagens regelverk. 
Därför ingår Skövdebostäder i ett forsknings-
projekt för att testa hur bildelningsmodellen 
fungerar – och vad ett förenklat regelverk skulle 
kunna innebära.  

Runt om i Sverige finns många organisationer 

som bara behöver sina fordon i verksamheten 

dagtid – och därför skulle kunna hyra ut dem 

på kvällar och helger. Ett hinder för dem är då 

det krångliga regelverket, som gör att steget of-

tast blir alldeles för stort. Om man som bolag 

vill hyra ut bilar yrkesmässigt omfattas man 

nämligen av en särskild biluthyrningslag. Den 

innebär bland annat att man behöver gå en 

kurs, ha tillstånd, ha en särskilt ansvarig per-

son och att bilarna behöver vara registrerade 

som uthyrningsfordon. 

SÖKER DISPENS HOS REGERINGEN 

Thomas Axelsson på Ezeride, en startup som 

utvecklar mobilitetstjänster, kallar vår nuva-

rande lagstiftning förlegad.  

– I Sverige pratar vi ofta om att vi ska vara fö-

regångare och innovativa, speciellt inom mobi-

litet. Men när det gäller den här lagstiftningen 

handlar det om att komma ikapp övriga Europa 

som ett första steg, innan vi kan börja prata om 

att ligga i framkant, säger Thomas Axelsson. 

I forskningsprojektet ingår utöver Skövdebo-

städer och Ezeride även forskningsinstitutet 

RISE. Tillsammans har aktörerna sökt dispens 

hos regeringen. I projektet vill man titta på vad 

förenklade regler skulle kunna innebära för till 

exempel bostadsbolag och deras hyresgäster. 

BOKAR BILAR I EN APP 

På Skövdebostäder försöker man hela tiden 

hitta attraktiva lösningar för sina hyresgäster 

och en sådan sak är att kunna erbjuda fler bil-

pooler. I försöket, som beräknas starta under 

våren, kommer hyresgästerna i områdena där 

studierna pågår att kunna boka bilarna i en 

app. Lina Eklund Svensson, chef för marknad 

och utveckling på Skövdebostäder, ser flera för-

delar med upplägget:

– Vi måste jobba för att det ska vara enkelt att 

inte ha bil. Även om egen elbil är ett bra alter-

nativ är det ännu mer klimatvänligt att kunna 

dela. Jag upplever att det finns en stor flexibili-

tet och utvecklingsmöjlighet i lösningen som vi 

valt. Dels kan vi använda fordon som vi redan 

har och på sikt ser vi fördelar med att hyresgäs-

ter också ska kunna dela sina fordon. Vi kom-

mer att tillhandahålla våra bilar på kvällar och 

helger men du kan behöva en bil mitt på dagen. 

Då kan hyresgästernas bilar komplettera beho-

vet, säger hon.  

Information om skyddsrum
Vi har under den senaste månaden fått många frågor om skyddsrum. 

Därför vill vi informera om hur det ser ut hos oss.

Skövdebostäder har 72 skyddsrum fördelat över våra områden. Dessa har 

vi skyldighet att underhålla och se till att de är tillgängliga vid behov. Vi har 

tillåtelse att använda våra skyddsrum till förråd och förvaring förutsatt att 

dessa kan rensas inom 48 timmar. Alla skyddsrum är uppmärkta med en 

tydlig skylt.

Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap, MSB, har mer information om skydds-

rum, vad som gäller för dessa och en karta 

över alla som finns. På msb.se kan du hitta 

ditt närmaste skyddsrum, till exempel på 

Skyddsrumskartan där alla skyddsrum i 

Skövde finns utsatta. Det är alltså inte sä-

kert att ditt närmaste skyddsrum finns i just 

din fastighet eller i Skövdebostäders hus.
www.msb.se/skyddsrum

LINA EKLUND SVENSSON. FOTO: JOSEFINE AHRLING



I sin dator har Mattias en lista med 218 aktivi-

teter. Här finns allt från Byte av värmeväxlare 

och rensning av ventilationskanaler till moderni-

sering av hissar, och renovering av badrum, för 

att endast nämna en handfull. 

– Här är årets åtgärder som vi har planerat in. 

Vi har fått skjuta fram några från förra året på 

grund av pandemin men dessa planerar vi att 

genomföra i år. 

Mattias är en av fyra förvaltare på Skövdebo-

städer. Förenklat kan man säga att de har till 

uppgift att ta hand om allt utanför de faktiska 

lägenheterna, det vill säga själva byggnader-

na och de omkringliggande ytorna. Därför är 

det vitt skilda aktiviteter som står på Mattias 

att-göra-lista. Som tur är har han många kol-

legor till hjälp på sin avdelning - bland annat 

byggprojektledare, snickare, driftstekniker, 

rörmokare och elektriker - som alla arbetar 

för att fastigheterna ska fungera optimalt. Det 

gäller inte bara taket, fasaden och de yttre 

delarna. En stor del av en fastighet syns inte 

för vare sig förbipasserande eller hyresgäster. 

Hisschakt ska ses över och underhållas, un-

dercentraler för värme ska optimeras, venti-

lationssystem ska genomgå kontroller. För att 

kunna genomföra alla arbeten anlitar avdel-

ningen ramavtalspartners.

– Dialogen med leverantörer är oerhört vik-

tigt. De måste veta i tid att vi vill köpa in tjäns-

ter och vi måste veta att de finns tillgängliga 

och inte har annat inbokat. Därför planerar vi 

arbeten i god tid och upphandlar ibland flera 

månader, upp till ett år, i förväg. Men i vissa 

fall måste förstås arbetena genomföras sna-

rast, som till exempel vid exempelvis vatten-

skador säger han. 

ATT BESTÄMMA OMFATTNINGEN

En typ av arbete som är återkommande för 

Mattias är måleri, som är ett talande exempel 

på hur man måste planera omfattningen av 

det renoveringsarbete som ska utföras.  

Så här såg taket ut innan. 
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Inget bestånd utan

Underhall
Byggnader har det inte lätt. Vädrets makter kämpar tillsammans med fysikens lagar och mikroorganismer för att 
sakta men säkert skapa besvär i fasader, under tak och inuti avlopp. Mögel, hussvamp, läckage, missfärgningar, 

slitage och fuktskador står runt hörnet och väntar på att göra entré allt eftersom tiden går. Men det finns ett motgift, 
nämligen underhåll. Med rätt insatser i rätt tid kan man ge byggnaderna rätt förutsättningar att må bra. Vi har pratat 

med Mattias Eriksson, förvaltare, vars arbetsuppgift är att bevara Skövdebostäders bestånd. 

Så här s
er ta

ket ut idag.

Ett av den senaste tidens större projekt finns att beskåda på Kungsgatan. Där pryds 
byggnaden numera av ett nylagt, fint tak som ersatt det gamla. Rent estetiskt är det 
stor skillnad, men ett takbyte genomförs inte bara för att snygga till.



– Det är svårt att till exempel bestämma hur stor 

yta man ska måla. Om man bara duttar färg på 

väggen för att täcka märken kan det se värre ut 

än innan. Därför bör man generellt måla en hel 

vägg eller fram till en naturlig skarv eller kant 

när man förbättrar ett trapphus. Blir det många 

väggar som måste helmålas kan det därför bli 

mer kostnadseffektivt att måla hela trapphuset. 

Då blir det helt plötsligt inte rimligt att måla 

den enskilda väggen utan man får planera om 

åtgärden. Det är en utmaning att planera hur 

mycket man ska renovera, fortsätter han. 

RENOVERA PÅ RÄTT SÄTT

Det finns en teoretiskt beräknad livslängd för 

olika delar av en byggnad, så kallad teknisk 

livslängd. Ett plåttak har till exempel 50 år. 

Färgen i ett trapphus har 10-15 års teknisk livs-

längd, men man målar inte om bara för att de 

åren har passerat. I stället gör man en bedöm-

ning från fall till fall. I ett studenthus behöver 

man måla om oftare än i ett reguljärt bostads-

hus. Orsaken är att in- och utflyttningarna sker 

väsentligt oftare bland studenter, vilket tär på 

ytskikten i byggnaden. 

En annan viktig aspekt vid renovering av det 

som syns på en byggnad är att efterlikna den 

ursprungliga estetiken. Det kan till exempel 

krävas bygglov om man vill byta färgkulör el-

ler byta en ytterdörr – och det är också givetvis 

viktigt att bevara kulturhistoriska värden. Dä-

remot finns det större utrymme till förändring 

vid renovering inne i byggnaden. Därför tar 

Mattias ibland möjligheten att förändra till det 

bättre. 

– På till exempel 90-talet målades det mycket 

med gula kulörer. Det är inte lika inne idag, så 

om möjlighet ges nu väljer vi ofta grå kulörer. 

Viktigt är dock att kulören ska vara lättskött och 

att märken inte syns jättetydligt, avslutar han.  
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MATTIAS INSPEKTERAR TAKET OCH UTSIKTEN. FOTO: VICTOR HILDING
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Pallkragarna i Camillas trädgård kan innehålla lite vad 

som helst, men man behöver varken pallkragar eller 

trädgårdar för att sätta igång. Man behöver inte ens en 

balkong.  

– Du kan istället använda dig av ett så kallat drivhus, som 

går utmärkt att bygga med hjälp av kvistar, ett gammalt 

mjölkpaket och en plastpåse. Drivhuset fungerar som ett 

litet växthus där dina frön mår bra av värmen och fukten, 

så placera det i ett fönster, säger Camilla.  

Drivhuset måste förses med jord, men inte vilken som 

helst.  

– I det första stadiet vill man ha näringsfattig jord. När 

de tunna små rötterna börjar komma klarar de inte av så 

stark näring. Då passar såjord perfekt då den innehåller 

lite näring, fortsätter Camilla.  

När växterna väl har börjat gro och blivit större ska man 

omskola växterna, alltså plantera om dem.  

– Omskolning görs genom att försiktigt plocka ut växten 

tillsammans med rötterna ur drivhuset. Här krävs ibland 

lite finlir, så var försiktig. Placera den sedan i en kruka 

som innehåller näringsrik jord, alltså inte såjord. Däref-

ter är det bara att vattna och ta hand om sina växter tills 

dess att de växt till sig, berättar Camilla. 

Så börjar du odla 
Camilla Eklind, miljövärd i Södra Ryd, är en hejare på växter. Med en utbildning från Naturbruksgymnasiet, träd-
gårdsutbildning från Göteborgs universitet och stor erfarenhet har hon koll på vad som behövs för att börja odla. 

För att odla i drivhus behöver du 

Drivhus  
Går att bygga eller köpa. Fördelen med att 
köpa är att vissa drivhus är försedda med en 
duk som fungerar som ett "självfuktnings-
system".  Man fuktar ner en duk och slipper 
oroa sig för att jorden ska torka ut fort. Utan 
en sådan lösning får man känna och titta på 
jorden för att se att det inte är för torrt. 

Frön  
På varje fröförpackning finns instruktioner 
för hur fröna ska odlas, och det varierar så-
klart beroende på typen av frö. Grödor som 
är enkla att börja med är tomat, sallad och 
gurka. 

Jord  
Planterings-, blomster-, så- eller till och med 
medelhavsjord? Valet av jord varierar bero-
ende på vad som ska växa i den. Det som 
skiljer dem åt är näringsinnehåll, struktur 
och pH-värde. Att använda såjord vid plan-
tering av fröer och sedan planteringsjord i 
krukor är oftast ett bra val. 

Vatten  
Hur mycket vatten du behöver är enklast att 
ta reda på genom att känna efter. Är jorden 
väldigt torr behöver du vattna mer eller ofta-
re, och tvärtom. Är den aningen torr eller lätt 
fuktig vattnar du tillräckligt mycket. Vattna 
dock inte för mycket då risken är att grödor-
na kvävs. 

Solljus  
Har du ett fönster i söderläge? Där trivs dina 
växter bra. Men oavsett väderstreck är fönst-
ret en plats att placera dina växter vid, om 
du inte har en balkong eller uteplats. Du kan 
även köpa växtbelysning som ger artificiellt 
ljus till dina växter, vilket är särskilt uppskat-
tat under vintermånaderna. 

CAMILLA MED ETT VÄLANVÄNT DRIVHUS. FOTO: VICTOR HILDING



Viktigt att vårda vitvaror 

TVÄTTMASKIN 
Ett vanligt fel är att man använ-

der för mycket tvättmedel i tvätt-

maskinen. Risken är att tvätt-

medlet inte löses upp och i stället 

ligger kvar och börjar mögla. 

Det kan även resultera i utslag 

på kroppen då tvättmedlet sitter 

kvar på plaggen. Om dina kläder 

är väldigt smutsiga, skölj först 

plaggen innan du stoppar dem i 

tvättmaskinen. 

Viktigt! Tvätta behåar med byglar i 

tvättpåsar, de håller då bättre och 

om de går sönder fångar påsen upp 

metallbygeln istället för att den för-

stör maskinen. 

Så rengör du tvättmaskinen i din 

lägenhet 

1. Rengör maskinens delar. Ta 

ur tvättmedelsfacket och rengör. 

Fortsätt med gummibälgen, lis-

ten mellan luckan och tvättrum-

man.  

2. Rensa filtret. I filtret fastnar 

bland annat hår och damm som 

måste tas bort. 

3. Kör tvättmaskinen tom på 

rengöringsprogram eller på hög 

temperatur. 

KYLSKÅP 

Ett smutsigt kylskåp luktar illa, 

men det finns också en risk att 

det börjar läcka.  

Så tvättar du kylen 

1. Töm och stäng av kylskåpet. 

2. Lyft ut hyllor och lådor och 

tvätta med varmt vatten och disk-

medel. 

3. Tvätta gummilisten som sitter 

runt dörren. 

4. Rengör dräneringshålet i bot-

ten av kylskåpet med en tops. 

TORKTUMLARE 

Luddfiltret och kondensorn som 

sitter i nedersta delen av ma-

skinen måste göras rent för att 

torktumlare ska torka kläderna 

snabbt och för att undvika en 

brandrisk. Gör rent luddfiltret ef-

ter varje tvätt och kondensorn tre 

till fyra gånger om året.

Så rengör du luddfiltret och kon-

densorn i din torktumlare 

1. Öppna luckan där filtret sitter. 

2. Ta ut filtret och tvätta det. Vän-

ta tills det torkat innan du sätter 

tillbaka det. 

3. Ta ut kondensorn och skölj. 

DISKMASKIN 

En rengjord diskmaskin lämnar 

mindre rester på disken. Använd 

diskmaskinsrengöring en till två 

gånger om året. 

Så rengör du diskmaskinen 

1. Kör diskmaskinen på det pro-

gram med högst temperatur. 

Lägg i maskinrengöringsmedel 

som finns att köpa i butik. 

2. Ta sedan ut alla lösa delar, som 

till exempel bestickslåda och filter. 

3. Rengör de lösa delarna med 

diskmedel och varmt vatten i 

diskhon. 

4. Rengör gummilister och spo-

larmarna i tvättmaskinen med 

diskmedel. 

FRYS 

Om du upplever att dörren 

till frysen är svår att stänga 

kan det bero på att frost sit-

ter i vägen. Då behöver du 

frosta av frysen. En avfrostad 

frys drar dessutom mindre 

ström och har lättare att hål-

la varorna kalla. 

Så frostar du av frysen 

1. Töm och stäng av frysen 

2. Skydda golvet med hand-

dukar och samla upp smält-

vattnet i en balja.  

3. Låt isen tina av sig själv – 

använd inga vassa föremål. 

Koka vatten i en kastrull och 

ställ den på ett kastrullskydd 

i frysen för att isen snabbare 

ska smälta. 

4. Torka rent frysen efter att 

isen har smält. 

5. Starta frysen, sätt in lå-

dorna och lägg tillbaka dina 

varor. 

GEMENSAM TVÄTTSTUGA
Bor du i ett område med gemen-

sam tvättstuga? Då hjälps du och 

dina grannar åt att hålla maski-

nerna i bra skick. På skovdebo-

stader.se/tvattstuga läser du mer 

om hur du städar efter ditt tvätt-

pass. 

 

Att ta hand om sina vitvaror är ekono-

miskt, miljövänligt och ansvarsfullt. De 

håller längre, fungerar bättre och behöver 

bytas ut mer sällan. Men det är inte helt 

självklart hur och i vilken utsträckning man 

ska sköta dem. Här kommer några tips från våra 

kvartersvärdar på hur du sköter dina vitvaror. 
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Uthyrningen har startat, husen ser nästan färdiga 
ut och i sommar flyttar de första hyresgästerna 
in. Det blir ett härligt område som knyter an till 
Trädgårdsstadens stil men samtidigt har ett eget 
uttryck utifrån de förutsättningar som finns på 
tomten. 

Det krävs många personer för att skapa ett områ-

de. Arkitektens arbete är bland annat att rita hur 

byggnaderna ska se ut, ett viktigt arbete för hur 

området upplevs. Samtidigt finns det många an-

dra bitar i ett område och alla är viktiga för att det 

ska bli en bra helhet.  

Skövdebostäders byggprojektledare och projekt-

grupp petar en del i byggnadernas utformning 

– det finns mycket erfarenhet i bolaget kring vad 

som fungerar vid förvaltningen av lägenheterna. 

Det handlar till exempel om vilka material eller 

detaljer som försvårar eller underlättar den sköt-

sel som ska ske i årtionden framåt. Ibland får ar-

kitekten ändra delar för att materialet ska utnytt-

jas bättre och minska mängden spill vilket är bra 

både för miljön och för kostnaden för projektet. 

Det är i slutändan en sak som påverkar hyran. 

– Det är kul att hitta möjligheterna med den tomt 

man har. Att arbeta med det naturen gett förut-

sättningar till i stället för att försöka tvinga den 

till något annat, säger Charlott Kroon, chef för 

kund- och internservice på Skövdebostäder. 

Från idé till 
färdigt område

Jordfräsen 
Jordfräsens tomt är kuperad, inte lika platt 

som många andra delar av Trädgårdssta-

den. Det har man utnyttjat genom att ska-

pa olika rum i utemiljön och en känsla av 

lugn. Att inte se hela området från varje 

punkt man står på skapar en nyfikenhet 

kring vad som finns bortom nästa krök. Du 

får här möjligheten att vara utomhus och 

hitta en plats att njuta av själv eller tillsam-

mans med andra. 

TRE PLATSER FÖR GEMENSKAP 

Det fanns tre delar på innergården med 

möjlighet att skapa mötesplatser för sam-

varo utomhus med grannar, familj eller 

besökare. Precis utanför området finns en 

större lekplats för barn i alla åldrar som 

Skövde kommun ansvarar för. Därför an-

vändes en av de tre platserna för en min-

dre lekplats för yngre barn. Där finns bland 

annat gungdjur och bänkar med möjlighet 

att sitta och titta på sitt barn som utforskar 

världen. 

Samvaroplatsen vid hus åtta kommer få en 

utomhusgrill och sittplatser att sitta på vid 

långa ljusa sommarkvällar. För vad vore väl 

ett område utan möjlighet att grilla? Vår er-

farenhet är att det populärt att ha en grill-

plats i sitt område. 

– Den tredje platsen har arbetsnamnet sin-

nesro. Där kan man sitta och ta det lugnt, 

njuta av växtligheten och lugnet. Där finns 

även ett vattenspel med en cylinder av 

granit, berättar Charlott vidare. 

VISNING I MÖBLERAD LÄGENHET 

En lägenhet på Jordfräsen byggs färdigt ti-

digare än alla andra – och den används som 

referenslägenhet. Det ger möjlighet för alla 

i projektet att vara överens om slutresulta-

tet och minska risken att man i efterhand 

måste ändra i många lägenheter när man 

upptäcker något som blivit fel. Nu kan man 

i stället ändra det i referenslägenheten och 

därefter göra klart övriga lägenheter. 

I början av maj kommer lägenheten att 

öppnas för visning för allmänheten. Då har 

du möjlighet att besöka den. 
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Kom och hälsa på! 
Du som vill se hur lägenheterna på 
Jordfräsen ser ut inuti är välkom-
men att besöka en trea i området vid 
två tillfällen i maj. Lägenheten kom-
mer vid visningen att vara möblerad 
av A-möbler.  

Kom den tid som passar dig. Det 
kostar inget och ingen föranmälan 
krävs. Du får vänta i kö utomhus tills 

det blir din tur att gå in i lägenheten. 
Vi kommer att begränsa antalet per-
soner som är i lägenheten samtidigt 
men självklart får du och ditt säll-
skap gå tillsammans.  

Tänk på att det inte finns möjlighet 
att gå på toaletten under visningen. 
Torsdag 5 maj 16.00-18.00 
Lördag 7 maj 10.00-12.00  
Adress: Kvarnbäcksgatan 2 

ILLUSTRATION: AGE ARKITEKTER/SKEPPSVIKEN

BRA PLACERING I TRÄDGÅRDSSTADEN 

Jordfräsen ligger fördelaktigt placerad i tredje etappen av 

Trädgårdsstaden. Den ligger i nordöstra delen av Skövde, sö-

der om Gamla Törebodavägen och norr om etapp två. 

Området är till stora delar klart och byggarbetsplatserna är 

snart ett minne blott. Här finns skola, förskola, gym och en 

pizzeria, bara lite längre bort finns hela Stallsikens handels-

område med matbutik, klädaffärer och en stor lågprisbutik.  

Trädgårdsstaden är ett barnvänligt, ljust och luftigt område. 

Här finns många promenad- och cykelvägar som gör det lätt 

att ta sig till andra delar av staden. Från Jordfräsen är du till 

exempel snabbt vid ridskolan eller i Lundenområdet, genom 

att ta Gamla Törebodavägen. Åker du ut på väg 200 är det inte 

långt till Skaraborgs sjukhus, Södra Ryd, Väring eller Tidan. 

ETT EXEMPEL PÅ HUR KÖKET KAN SE UT. AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA. FOTO: VICTOR HILDING
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Genom Hyresgästkortet får du som är hyresgäst hos 

Skövdebostäder tillgång till såväl generella rabatter, 

som gäller hela året, som förmånliga specialerbju-

danden från våra samarbetspartners. Medverkande 

företag kan förändras under året, en aktuell lista hit-

tar du alltid på vår hemsida! Håll också utkik efter 

kortdekalen som finns uppsatt hos de företag där 

kortet gäller.

 
KORTET FINNS I SKÖVDEBOSTÄDERAPPEN

Hyresgästkortet är en del av Skövdebostäders 

app, som du laddar ner där du brukar ladda 

ner appar (App Store eller Google Play).

 

I appen hittar du dels en bild på hyresgästkor-

tet du kan visa upp i butiker men även en lista 

på aktuella erbjudanden och företag. 

DET GÅR ATT BESTÄLLA ETT FYSISKT KORT

Du som vill ha ett papperskort kan givetvis få 

det! Kontakta vår kundtjänst på info@skovde-

bostader.se eller ring 0500-47 74 00. Vi skickar 

kortet hem till dig.

VISA ALLTID UPP KORTET

Innan du beställer och betalar visar du upp ditt 

hyresgästkort så att du kan få det rabatterade 

priset. Butikerna har rätt att be om legitima-

tion. Rabatterna gäller i de flesta fall ordinarie 

lagersortiment. Rabatten gäller inte på olika 

erbjudanden eller varor med nedsatt pris.

FÖRENINGSSAMARBETEN

V i stöttar och samarbetar med flera av Sköv-

des föreningar. Tillsammans med dem kan 

vi erbjuda våra hyresgäster aktiviteter eller 

rabatter. Det kan handla om allt från fotbolls-

skola i ett område till att man kan få gratis 

matchbiljetter.

Ta del av erbjudandena med 

Hyresgästkortet

www.skovdebostader.se/
hyresgastguiden/hyresgastkortet

Du som har förmånen att ha en egen tomt till 
din lägenhet kan se fram emot många härliga 
vår- och sommardagar. Det är den perfekta 
platsen när du vill odla, ta en utomhusfika eller 
bara koppla av i solen med en bok.  

 – Att ha en uteplats eller trädgård är verkligen 

en förmån men innebär också lite jobb. Som 

hyresgäst har du ett ansvar för tomten som till-

hör lägenheten och behöver hålla den i ett gott 

skick, säger Mahnaz Fakhari, samordnare på 

Skövdebostäder.  

VISSA ARBETEN KRÄVER TILLÅTELSE 

När vi har lägenheter i radhus har de ofta 

en häck eller buskar som bildar en gräns för 

tomten – och den får du inte ändra på. Om du 

planerar att utföra byggnadsarbeten eller fasta 

installationer som kräver förankring i fasaden 

eller dylikt behöver du ansöka om lov för det.

–  Då behöver du ha vårt skriftliga godkännande 

först. Den dag ditt kontrakt upphör att gälla ska 

din tomt också vara återställd i ursprungsskick. 

Då behöver du ta bort pallkragar, eventuella 

planteringar och annat som du själv har an-

ordnat – om du inte kommit överens om något 

annat med den nya hyresgästen eller med oss, 

säger Mahnaz.  

I ANSVARET FÖR UTEMILJÖN INGÅR TILL 
EXEMPEL ATT: 
• Klippa buskar och häckar. Buskar och häckar mel-

lan tomter sköts gemensamt och i samråd mellan dig 

och din granne. Du sköter också eventuella buskar 

och häckar som gränsar mot gemensamma grönytor. 

• Klippa gräsmattan. 

• Rensa planterings- och plattytor. 

• Sköta renhållning. 

• Sanda och skotta när det behövs. 

•  Forsla bort trädgårdsavfall. 

TRE TIPS SOM LYFTER 
TÄPPAN! 
• Att ha egna planteringar kan vara fantas-

tiskt – men tänk på vad du planterar för 

arter. Buskar ska exempelvis inte bli för 

stora eller slå för många rotskott som leder 

till problem. Ta reda på mer information 

om arten innan du bestämmer dig.  

• Välj gärna växter som gynnar våra vikti-

ga pollinerare bin och humlor. De tycker 

till exempel om kärleksört och lavendel. 

Detsamma gäller kryddväxter som tim-

jan, rosmarin och salvia – och om du sät-

ter dem i krukor på din uteplats får du en 

vacker och väldoftande utemiljö.  

• Skövdebostäders miljövärdar hjälper dig 

gärna med tips och råd kring skötseln av 

den egna täppan. Hos dem kan du ofta 

också låna olika trädgårdsredskap. Kon-

takta kundtjänst för att få kontaktuppgif-

ter till miljövärdarna i ditt område. 

Så sköter du din uteplats eller trädgård 
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