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VD har ordet
God fortsättning på det nya året och 
välkomna till nya Takåsen. I detta num-
mer kommer Ni få läsa om de föränd-
ringar vi genomför inom Ronnebyhus 
för att vi även fortsättningsvis skall kun-
na vara både den attraktiva hyresvär-
den och den attraktiva arbetsgivaren. 
För att bibehålla denna inriktning och 
även utveckla detta arbetar vi aktivt 
med vårt varumärke. Vi har tagit fram 
fyra löften som kommer att prägla vårt 
framtida arbete och vi har också gjort 
en liten justering av vår grafiska profil. 

Mer om detta längre fram i Takåsen. 

Genom kommunikation med hyresgäs-
ter och medarbetare söker och hittar vi 
förbättringspotential. Genom enkäter 
till hyresgäster och medarbetare får 
vi respons på hur det går för oss och 
vilken riktning vi behöver ta för att nå 
målen och det vi lovar hyresgästerna. 

Alla Ronnebyhus hyresgäster har under 
hösten 2016 fått tycka till i en kvalitets-
undersökning om det egna boendet. 
AktivBo genomförde en Nöjd Kund 
Index-undersökning åt oss. Frågor 
avseende bl.a. servicen (ta kunden 
på allvar, trygghet, rent och snyggt 
samt hjälp när det behövs), produkten 
(lägenheten, allmänna utrymmen och 
utemiljön) och övrigt (profil, attraktivi-
tet, valuta för hyran och trend) ställdes 
och besvarades. 

Efter genomgång av enkätsvaren kan vi 
konstatera att resultatet är glädjande. 
Fortsatt mycket höga betyg inom de 
flesta undersökningsområdena. Det 
finns därför anledning för personalen 
på Ronnebyhus att vara stolta över den 

service och den produkt vi erbjuder. 
Nu går vi vidare genom att analysera 
enkätsvaren. Det finns tydliga indi-
kationer i enkätsvaren som vi tar till 
oss. Ett fanns med redan i 2014-års 
NKI-undersökning och som nu aktua-
liseras ytterligare. Det handlar främst 
om hyresgästens personliga trygghet, 
i sin lägenhet, i sitt trapphus och i sitt 
bostadsområde. Vi kommer därför 
under en tid framöver att i vårt dagliga 
arbete och i vår underhållsplanering 
prioritera åtgärder som direkt kopplas 
till trygghetsfrågan.  

Dessa VD-ord skrivs 4 januari. Visser-
ligen är det bra med uteblivna snöfall, 
bra för budgeten alltså, men vore det 
inte roligare om vi kunde få lite riktig 
vinter någon gång? Detta är för trist. 
Grått och slaskigt har det varit hittills. 
Lite snöflingor faller minsann utanför 
fönstret. Blir det vinter i alla fall? - 5 gra-
der och 1 meter snö önskas. 

Nu tar vi oss an det nya verksamhets-
året. Väl mött och bästa hälsningar

Peter Persson VD

Nu har skorstenen rivits
Nu kan man inte längre ta sikte på den höga skorsten när man är på Hjorthöjdens område. Tisdagen den 20 december revs 
nämligen skorstenen på den gamla panncentralen. Även den del som varit  tvättstuga i byggnaden har rivits. Skorstenen 
som använts till oljeeldningen för att värma området har sedan en längre tid inte använts och revs nu innan den blir så dålig 
så att den kan bli farlig, dessutom har den inte varit dekorativ.



Vi vill att det ska vara enkelt för dig att vara kund hos 
oss. Vi erbjuder dig därför att betala din hyra via E-
faktura eller via Autogiro. 
Elektronisk faktura eller E-faktura gör att du slipper pap-
persavi. Fakturan kommer digitalt och presenteras i din 
internetbank och efter godkännande, görs betalningen 
automatiskt på förfallodagen. Du gör anmälan på din 
internetbank.
Anmäler du dig till Autogiro så kommer dina betalningar 
till oss att ske automatiskt. Vi skickar ett meddelande till 
din bank om hur mycket du ska betala i hyra. Det enda 
du behöver se till är att det finns pengar på ditt konto.
Förfallodagen för hyran är alltid sista bankdagen i må-
naden och det är då som pengarna dras från ditt konto. 
I kontoutdraget från din bank kan du se att betalningen 
utförts. Blankett för autogiro kan du hämta på Ronneby-
hus kontor eller ladda ner från hemsidan.

Har du börjat tröttna på marmor och mässing men vet 
inte riktigt vad du ska sikta in dig på nu?  Redan under 
2016 har naturen börjat leta sig in i våra hem med obe-
handlat trä och jordnära nyanser. 2016 har vi även, sakta 
men säkert, tagit steget och börjat lämna det klassiska 
vita skandinaviska bakom oss.
Årets färg 2017 beskrivs som ett naturligt val, ”en färg 
som äntligen gör comeback på allvar inom design och 
mode”. Färgen är en nyans av grönt.
Under 2017 kommer vi få se mycket av den gröna färgen. 
Sist färgen hade stor genomslagskraft var på 70-talet. 
Nu 40 år senare gör den återigen comeback. Färgen är i 
tiden då den symboliserar renare mat och miljö. Det är en 
markering att vi uppskattar vår miljö och vill njuta av den, 
värna och ta hand om den. 
(Text från Expressen/leva och bo)

E-faktura eller autogiro

Årets färg 2017

Trend 2017



Varumärkesarbete
Våren 2015 startade Ronnebyhus ett 
varumärkesarbete. Arbetet går ut på att 
ta fram ett starkt och hållbart varumärke 
med löften som Ronnebyhus kan stå för.  
Dessa fyra löften (Möjligheter, Enkelthet, 
Trivsel & Trovärdighet) ser du på nästa 
sida och har utmynnat i vårt värdeord, 
”Hemma för dig” . 

Vi har även  uppgraderat vår logga så att 
den är modern och stämmer med Ron-
nebyhus övriga profil. 

Ronnebyhus har tagit hjälp av  reklamby-
rån Kreation i Kalmar som arbetar med 
kommunikation för offentlig sektor. Det 
har genomförts intervjuer, workshops och 
mycket arbete för att nu vara framme vid 
implementeringen .  

Under 2017 kommer vi att arbeta vidare 
med att utveckla varumärket och bli ännu 
bättre. Varumärkesarbetet bakas in i allt vi 
gör så som kundundersökningar, kontakt 
med hyresgäster, följa upp arbetet.  Sam-
tidigt fortsätter vi att byta ut loggan tills 
den nya finns på alla ställen.

Vårt värdeord
”Hemma för dig”



FRÅN HUS TILL MÄNNISKOR
LÄGENHETER TILL BOENDE

FÖRVALTNING TILL UTVECKLING
Säger man Ronnebyhus är det många olika saker som dyker upp i tankarna hos människor. 
En ganska vanlig tanke är vår logga och där den är placerad. Vi kommer under 2017 att 
fasa in den nya loggan efterhand men till årsskiftet och vår invigning den 9/1 börjar vi med 
det som vi oftast förknippas med, nämligen våra bilar, flaggor, fasadskyltar och kuvert.



Ronnebyhus har ett brett och varierat utbud av bostäder i kommunens tätorter. Hög service och 
bra standard gör våra boendemiljöer attraktiva. Tillsammans med våra hyresgäster gör vi det vi det 
tryggt och trivsamt i våra områden. Vi tar ansvar för en hållbar framtid och för Ronnebys utveckling. 

Hos oss får du ett boende som skapar möjligheter för livets olika faser. Det gör det enkelt att bo 
hos oss – och det är hemma för dig.



M = Möjligheter
Ett hem med möjligheter
Vårt boende skapar möjligheter för dig i livets olika faser.  
Vi strävar alltid efter att erbjuda dig ett hem som  
passar dina behov. Ett bra boende är en förutsättning för att 
du ska ha ett bra liv.

E = Enkelhet
Vi förenklar ditt boende
Vår servicenivå och vårt bemötande gör det enklare för dig.  
Vi finns till hands när du behöver oss och vi har lösningar som 
förbättrar ditt boende. Vårt förhållningssätt bidrar till att du 
ska känna att det är lätt och bra att bo hos oss.

T = Trivsel
Trivsel tillsammans
Tillsammans med dig och alla andra hyresgäster gör vi det 
tryggt och trivsamt i våra områden. Det gör att alla känner 
sig välkomna. Med bra boendemiljöer bidrar vi till en positiv 
utveckling i samhället.

T = Trovärdighet
Du kan lita på oss
Vi står för trovärdighet och långsiktighet. Du kan lita på att 
vi alltid gör vårt bästa. Vi tänker på miljön och framtiden och 
använder våra resurser på ett hållbart sätt.

M = Möjligheter
E = Enkelhet
T = Trivsel
T = Trovärdighet

Våra löften !



På Fruktgårdarna i Kallinge finns det en förskola som heter Mu-
mindalen. Nu har Munimdalen byggts ut med två nya avdelningar 
i ett nytt hus. Huset är paviljong som levereras i stort sett i inflytt-
ningsklara sektioner. 

Ny förskola Kallinge

Nya elbilar
Hösten 2013 införskaffades Ronnebyhus första 
”riktiga” elbil. Den har sedan dess använts och 
rullat främst i centrum av Ronneby. Nu har Ron-
nebyhus köpt in två elbilar till. En kommer att 
finnas i Kallinge och en kommer att finnas på 
Espedalen. Även de två nya bilarna är av modell 
Renault Kangoo. 
Det är 100% elbil som har en körsträcka på ca 
80-110 km innan den behöver laddas under      
ca 6-8 timmar. 
Fakta elbilar:
Idag har vi ca 4,4 miljoner bilar i Sverige. De 
svenska energibolagen har ett önskemål att runt 
600 000 bilar ska vara el eller laddhybrider år 
2020. Elbilar är tysta, billiga i drift och miljövän-
liga.



Ny biosalong växer fram
Biografen i Ronneby som är känd för att ha de bästa stolarna och det 
bästa ljudet får nu en biosalong till. Det blir en våning ner i byggnaden 
och en mindre salong med ca 40 sittplatser. Salongen beräknas vara 
klar i mars och ska då invigas med pompa och ståt, så håll utkik.

Nya lägenheter i centrum
Samtidigt som en ny biosalong växer fram i huset i kvarteret  Åke, passar 
Ronnebyhus på att göra tre helt nya lägenheter i bottenvåningen av 
huset där det tidigare varit föreningslokaler. Det blir tre stycken tvårums-
lägenheter på ca 45 kvadratmeter.  Lägenheterna på våningen ovanför 
de nya lägenheterna renoveras helt. 

Under Takåsen
Vår tidning till er hyresgäster byter nu namn 
från ”Under takåsen” till bara ”Takåsen” och 
kommer att få ett nytt utseende. Tidningen 
har sedan 2011 kommit ut regelbundet i 
mars, juni, september och december (dess-
förinnan lite sporadiskt sedan 2007). 
Anledningen att decembernumret kommer  
i januari är att vi nu vill visa vårt varumär-
kesarbete och uppgraderingen av den nya 
loggan.  
Hoppas på fortsatt läsning och vi tar gärna 
emot synpunkter för att bli ytterligare bättre.  
pernilla.bokman@ronnebyhus.se

2007-2011 var tidningen ett par blad i liggande 
A4 format och kom endast ut sporadiskt

Från januari 2011 har tidningen haft ett annat 
format (fyrkantig) och kommit ut regelbundet. 
Fram till december 2014 hade framsidan motiv 
av Ronnebyhus byggnader, därefter har framsi-
dan haft olika motiv av människor, miljöer och 
händelser.



Notiser!
Ronnebyhus hade en 
lägenhetsvisning i centrum 
i mitten av december för 
att visa hur en lägenhet kan 
se ut. God uppslutning och 
detta kommer att göras om 
på andra områden 
framöver.

Ett trettiotal personer 
kom till Alfreds cafè i 
Bräkne-Hoby för att träffa 
Ronnebyhus VD och prata 
om bostadssituationen 
och framtidens boende i 
Bräkne-Hoby.

Älgbacken 4 får egen 
tvättstuga i 6:an (innan 
har de delat med Älg-
backen 2 & 6). Dels för 
att få till fler tvättider och 
nu har varje hus en egen 
tvättstuga att gå till.

Hyresförhandling 
för 2017 års hyra 
pågår och nästa 
förhandling är 
torsdagen den 12 
januari.

Vi har lite pro-
blem med ”mina 
sidor”. Det ser lite 
konstigt ut men 
fungerar som den 
ska ändå. 

Håll utkik under våren ef-
ter förmåner som du har 
som hyregäst. Tipspro-
menad på Karlsnäs, natur-
passet under sommaren, 
fri entré till fotbollsmat-
cher, minigolf för familjen 
med mera. 

Vällarevägen i 
Kallinge har nu-
mera köksfläktar 
och jordfelsbryta-
re i alla lägenhe-
terna.

Ett gruppboende i Kal-
linge centrum håller på 
att byggas ut och får 
ytterligare 2 lägenheter. 
Totalt kommer det att 
finnas 6 lägenheter i 
gruppboendet när det är 
klart i mars.

Olsgården i Kallinge har 
fått två gemensamhets-
kök på två av avdelning-
arna. Detta för att köken 
ska kunna bli en samlings-
plats för gemensamma 
aktiviteter. 



Ständiga förbättringar
Vartannat år görs en kundundersökning och resultatet är ett 
viktigt verktyg i Ronnebyhus arbete med att ge dig ett ännu 
bättre boende.  
Vi fick in många svar och svarsfrekvens landade på 61 %.  
Vi tackar alla som deltog för de värdefulla synpunkterna. 
Undersökningen innehöll två delar, Service där man mäter 
om man tar kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt och 
om man får hjälp när det behövs. Slutresultat för Ronnebyhus 
service blev 83,6 %, en mycket hög siffra (84,6 % för 2014).  
Produkten det vill säga lägenheten, allmänna utrymmen 
och utemiljön, här blev slutresultatet blev 78,9 %  (79,1 % för 
2014). I år nådde vi inte riktigt de nya mål som vi satt upp 
men vi jobbar långsiktigt med ständiga förbättringar. När 
alla svaren kommit in analyseras dessa utifrån vad som redan 
är bra och vad som behöver förbättras.
Ronnebyhus kommer att presentera svaren på denna under-
sökning på bomöten under våren 2017. Beslutade åtgärder 
utförs under 2017-2018.

I september knackade Ronnebyhus personal dörr hos alla Ronnebyhus hyresgäster och lämnade över NKI undersökningen

Personalen analyserar materialet som kommit in från hyresgäs-
terna och tar fram en handlingsplan.

NKI  
2016

Dessa ord användes mest i de öppna svaren som skrevs.



Kontakta oss:
AB Ronnebyhus                                    
Box 264, 
Gångbrog. 3                            
372 21 Ronneby
Telefon 0457-61 70 50    
info@ronnebyhus.se                            
www.ronnebyhus.se                             
                                                      

Uthyrning:
Johanna & Anna 0457-61 70 52
uthyrning@ronnebyhus.se

Öppetider kontoret: 
Måndag             10-18
Tisdag-torsdag  10-16 
Fredag              10-13 
(lunchstängt mån-tors 
12.30-13.30)

Felanmälan: ”Mina sidor” på
www.ronnebyhus.se
Ring 0457-61 70 90
måndag   09.00-18.00
tis-tors     09.00-15.00
(lunchstängt 12.30-13.30)
fredag      09.00-13.00 
  
Trygghetsjour:
Vid akuta fel 0457-61 70 56

Redaktör: Pernilla Bökman 0457-617067, ansvarig utgivare Peter Persson 0457-617088 
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BO-KRYSSET

Adress:  AB Ronnebyhus, 
Box 264, 372 21 Ronneby 
eller lämnas på kontoret, 
Gångbrogatan 3, Ronneby. 
Märk kuvertet ”Bo-krysset”
Vi förbehåller oss rätten att 
lotta vinnarna då flera svarat 
rätt. Vinsten är ett present-
kort 250 kronor i Ronneby 
handelsförening, till vinna-
ren och trisslott till de fyra 
efterkommande.

För att delta i tävlingen  
behöver vi ha ditt kryss  
senast den 2017-01-31

Namn:................................................................................................................... 
 
Adress:.................................................................................................................. 

Postadress:........................................................................................................... 

Telefon:..................................................................................................................

Ronnebyhus har nu över 1930 följare på Facebook.  
Häng med du också och ”Gilla” Ronnebyhus. 

Det är inte vad 
som händer dig, 
utan hur du rea-

gerar på det, 
som har 

betydelse


