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50 år i samma  
lägenhet  s. 3 

Påhälsning hos  
fixargänget  s. 2 

Tre trotjänare  
tackar för sig s. 4 

Paret Simensen Karlsson har 
flyttat flera gånger genom åren. 
Men aldrig har de trivts så bra som 
nu – i vackra Eken.

Det är något alldeles särskilt med den 
nybyggda trerummaren på Drottning-
gatan, det tycker både Sten Karlsson och 
hans fru Ulla Simensen Karlsson:

– Vi hade bara varit här i tio minuter 
när jag sa: Här ska vi bo. Jag kan inte 
förklara varför men jag har aldrig känt 
mig så hemma som här, berättar han och 
tillägger med ett roat leende mot sin fru:

– Det var första gången på 60 år som 
jag fick bestämma.

Speciell byggnad
Eken är Mariehus senaste nybyggnation 
och speciellt på flera sätt. Inte bara för 
att det benämnts som Mariestads vack-
raste hyreshus, utan också för att dess 
konstruktion är byggd helt i trä. I trapp-
huset märks det även på ytskikten; här 
bidrar träpanel och sobra färger till både 

Hög trivsel i nya Eken
Det har blivit några flyttlass för paret 

Simensen Karlsson genom åren – allra 
oftast mellan olika Mariehus-bostäder.  
I nästan 40 år har de varit Mariehus 
trogna.

Här, i tre rum och kök på andra 
 våningen, har de alla bekvämligheter. 
Lägenheten är välutrustad, utemiljön 
trevlig och trots att huset ligger så 
centralt är det lugnt och fridfullt både 
ute och inne. 

Nära till stan
Tack vare närheten till centrum har 
Sten också större frihet att röra sig som 
han vill. 

– Häromdagen var vi på stan och åt 
fläsk med löksås till lunch. Det var inte 
sista gången, intygar paret.

Dessutom är samvaron mellan hyres-
gästerna trevlig, berättar Sten och ler 
finurligt:

– Vi har blivit bekanta med de flesta  
i huset. Och visst blir det lite samman-
träde nere på ljugarbänken ibland!

Vår hemmaplan

det estetiska intrycket och till en behag-
lig doft. I detta hus har ingenting läm-
nats åt slumpen.

– Det var en speciell känsla att flytta 
in i något helt nytt. Jag tycker om när 
det är rent och iordning, och här är jag 
nog ännu noggrannare än tidigare, 
säger Ulla med ett skratt.

Sten Karlsson och Ulla Simensen 
Karlsson trivs gott i sin trerummare på 
73 kvadratmeter. Allt är nytt och fint – 

och det de behöver finns på nära håll.



FASTIGHETSSKÖTARNA
17 fastighetsskötare, tre 
målare och en maskinist 
arbetar hos Mariehus. 
De är uppdelade på fyra 
områden och sköter om  
våra miljöer både ute och 
inne. I kundundersökningar 
får fastighets skötarna alltid 
mycket goda omdömen av 
våra hyresgäster.

Ser det trevligt och snyggt ut i  
ditt område? Det är förmodligen 
fastighetsskötarnas förtjänst. 
Deras ständiga uppdrag är att 
skapa en trivsam och smidig 
tillvaro för hyresgästerna.

Det är dags för rast hos fastighetssköt-
arna på Område 4. Tillsammans har de 
redan åstadkommit en hel del under 
morgonen – städat trappor, satt upp en 
lampa, lagat en ugn, tagit ned buskar, 
rensat rabatter och fixat ett avlopps-
stopp. Nu tar de sig en välförtjänt kopp 
kaffe i sitt högkvarter: källarlokalen på 
Lindebäcksvägen.

– Vi gör väldigt många olika saker på 
en vecka, konstaterar Conny Johansson 
som är områdesansvarig. 

Planerat och akut
En del av arbetet är planerat. Gustaf 
Bobeck ger några exempel på vad det 
kan handla om: 

– De flesta morgnar städar vi trappor, 
och varje måndag och fredag tar vi en 
runda och kollar om något har gått sönder, 
blåst ned, blivit skräpigt eller liknande. 

Vid behov byter de också bänkskivor, 

kontakt med hyresgästerna. Många av 
dem blir man nästan lite kompis med.

Teknisk och social
Arbetskamraterna enas om att en bra 
fastighetsskötare behöver vara teknisk, 
lugn och social, med god förmåga att 
lösa problem. Efter en stunds vänligt 
skojande om vem som saknar dessa 
egenskaper konstaterar de att de också 
uppskattar friheten i jobbet:

– Att få vara ute så mycket är fantas-
tiskt. Och de dagar det regnar kan man 
passa på att göra innejobb.

sätter in kyl- och frysskåp, utför vissa 
besiktningar med mera. 

Dessutom händer det alltid mer eller 
mindre akuta saker som behöver åt-
gärdas. Fastighetsskötarna turas om att 
ansvara för servicetelefon och felanmäl-
ningar. Ibland har de också jour, och  
ansva rar då för alla Mariehus fastigheter.

– Det är det som är roligast med jobbet 
– att man aldrig har en aning om hur 
dagen ska bli. Det händer nya grejer 
hela tiden, säger Gustaf Bobeck och 
Anders Bäckvall tillägger:

– Och så är det trevligt att ha så mycket 

Arbetskamraterna Anders Bäckvall och Conny Johansson är vana vid att arbeta både ute och inne.

De fixar fint i din vardag

I en av källarna på Lindebäcksvägen har fastighetsskötarna sitt högkvarter.



 

 
   

Att hyresgäster bor kvar länge är 
inget ovanligt. Men Bo och Monica 
Löfgren tillhör de allra trognaste. 
De har bott med Mariehus i 50 år 
– i samma lägenhet.

I trean på Lindebäcksvägen är det triv-
samt och ombonat. Här har Bo och 
Monica Löfgren varit hemma i över  
50 år. 

– När vi flyttade in var barnen små, 
men nu är de utflugna för längesedan. 
Vid det här laget har vi både barnbarn 
och barnbarnsbarn, berättar Monica.

Att hon och maken har bott kvar i 
alla år har flera anledningar. Paret har 
en sommarstuga på Dillö där de bor 
halva året. Där odlar de, snickrar och 
umgås med de yngre generationerna. 

– Det är vår oas kan man säga, säger 
Monica.

Dessutom har hela familjen, inte 
minst Bo, haft ett stort idrottsintresse 
som tagit mycket tid. 

– På det viset har det varit enkelt och 
smidigt med hyresrätt, konstaterar Bo. 

Lagom till jubileumsdagen uppmärk-
sammade Mariehus paret med en hyres-
fri månad. En trevlig gest, tycker Löf-
grens, som gärna bor kvar i sin lägenhet 
så länge de kan.

– Den ligger bra till, nära stan men 
också till grönområden, säger Monica 
och Bo tillägger:

– Och så är det ett trevligt område, 
inte minst med fastighetsskötarna som 
har sina lokaler i uppgången. De är alltid 
käcka och pratar och skojar. 

Hemma i ett halvt sekel

Mariehus mässmonter fick besök av 
både nuvarande hyresgäster och nya 
bekantskaper som ville veta mer om 
lägenhetsutbudet. Så här såg montern 
ut strax innan besökarna släpptes in.

I februari var Mariehus en av många utställare på den årliga Bomässan  i Mariestad. Besökarna visade intresse för det nybyggda beståndet, men också för bostadskön och hur den fungerar. För Mariehus är Bomässan ett viktigt tillfälle att informera nuvarande och blivande hyresgäster om vad bola-get har att erbjuda.
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Efter 50 år i sin lägenhet är Bo och Monica Löfgren väl inbodda. Monica visar bilder från en 
annan kär plats: Deras sommarstuga på Dillö.

Hej Lotta! Det var du  
som tog initiativ till  
Vår hemmaplan för 
 14 år sedan. Varför?

– Jag tyckte det var 
viktigt att alla våra 
hyresgäster skulle få veta 
vad som händer hos 
Mariehus – inte bara i sitt 
eget område utan i hela 
företaget. 

Vad hoppas du att 
tidningen ger hyres
gästerna?

– Jag hoppas att de 
känner sig delaktiga i det 
som händer hos oss.  
I början fick vi mycket 
respons kring tidningen, 
nu har den nog blivit en 
vana. När vi frågar hyres- 
gäster om de vill vara med 
i Vår hemmaplan tackar 
de nästan alltid ja. Det är 
vi glada för.

Den 20 maj går du i 
pension efter 44 år på 
Mariehus. Vad har varit 
roligast?

– När hyresgäster hör av 
sig och visar uppskattning 
för något man har gjort, 
då känns det alltid extra 
bra. Och så har jag tyckt 
om kontakten med alla 
trevliga människor, både 
hyresgäster och andra.

Vad kommer du att 
sakna mest?

– Det är nog just de 
sociala kontakterna, och 
att vara delaktig i så 
många människors liv. 
Men nu får jag desto mer 
tid att prata med min 
man, det är också trevligt!

Lotta Linusson 
lämnar laget

Lotta är hjärnan bakom  
Vår hemmaplan.
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Det var stökigt ett tag, men nu 
står Knallens nya galleria äntli- 
gen klar. Guldfynds Efwa Erik-
sson är glad över omvandlingen. 

Från litet och mörkt till ljust och 
modernt. Skillnaden före och efter 
Knallens renovering är stor, tycker 
Efwa Eriksson, butikschef på Guld-
fynd i Mariestad.

– Det har blivit en nytändning för 
både oss och kunderna, säger hon.

Lokalen är luftig och belysningen 
har inneburit ett rejält lyft, tycker 
Efwa. I det nya ljuset kommer smyck-
ena till sin rätt på ett annat sätt.

Renoveringsperioden var påfres-
tande på flera sätt, men butiken höll 
trots det öppet hela tiden. Och nystar-
ten för gallerian har gett en skjuts.

– Vi hade nog inte överlevt om inte 
Mariehus hade tagit tag i huset. Nu 
har vi tvärtom ökat vår försäljning 
och vi hoppas förstås att det fortsät-
ter så, säger Efwa.

Gläds åt nystarten

Årsrik trio tackar för sig

Starta sommaren i fönstret

Tre av Mariehus mesta trotjänare 
lämnar snart sin arbetsplats för 
gott. Nu väntar en betydligt 
lugnare tillvaro som pensionärer.

40 plus 40 plus 44. Så många anställ-
ningsår har fastighetsskötaren Bernt 
Andersson, ekonomen Lena Svensson 
Johansson samt kund- och marknads-
ansvariga Lotta Linusson tillsammans. 
Med andra ord försvinner en hel del 
kunskap när denna trio går i pension.

– Jo, så är det förstås. Men det är bra 
att det kommer in yngre förmågor 
också. Vi är säkert lite träiga ibland, 

säger Bernt med ett skratt.
Alla tre har uppskattat variationen, 

arbetskamraterna och förstås kontakten 
med hyresgästerna. Vid det här laget 
har de upplevt tillräckligt mycket i sitt 
jobb för att fylla varsin rejäl bok!

Men några litterära alster blir det nog 
inte, åtminstone inte än på ett tag. Istället 
ser trion fram emot att ha mer tid för 
fritidsintressen, familj och rekreation. 
Ingen av dem vill ha en fulltecknad 
agenda:

– Har man jobbat heltid i över 40 år 
kan man med gott samvete ta det lite 
lugnt, konstaterar Lena.

Kliar det i de gröna fingrarna så 
här på vårkanten? Du behöver 
ingen stor trädgård för att kunna 
odla. Allt som krävs är ett soligt 
fönster och lite tålamod.

Att odla på fönsterbrädan är både enkelt 
och smidigt. Krasse är en klassiker, men 
det finns också mycket annat lättodlat 
att förgylla frukostmackan med.

Ruccola och plocksallat är två goda 
exempel. Sådana frön gror lätt på fat och 
kan skördas efter bara ett par veckor. 
Använd vida fat med ett par centimeter 

krukjord i botten och ett tunt lager 
såjord ovanpå. Strö ut fröna och täck 
över. Håll sedan jorden fuktig med 
sprayflaska tills fröna grott – då är det 
dags att börja vattna.

Örtkryddor som basilika, koriander 
och persilja växer också gärna i fönster-
solen, och den som vill utmana sig kan 
testa att odla både tomat och gurka 
inomhus. Varje sort har sina önskemål, 
så ta gärna en sväng bland trädgårds-
böcker eller på nätet innan du sätter 
igång. Lycka till!

Lotta Linusson, Bernt Andersson och Lena Svensson Johansson tar med sig en hel del 
erfarenhet när de går i pension.

Knallen i ny skrud. Pensionsdags

Källor: tradgardstanten.se och expressen.se Låt ditt fönster bli din trädgård!


