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Ronnebyhus har nu 1900 följare på Facebook.  
Häng med du också och ”Gilla” Ronnebyhus och få 
information om vad som händer. 

Nu står vi på Ronnebyhus inför 
två stora utmaningar. 

Förra veckan beslutade slutli-
gen vår ägare Ronneby kom-
mun, genom dess högsta 
beslutade instans kommunfull-
mäktige, att genom ägardirek-
tiv till Ronnebyhus försälja 420 
lägenheter under år 2017. Av 
dessa 420 lägenheter medräk-
nas cirka 130 lägenheter från 
ett försäljningsdirektiv år 2013. 
Vi står inför en bostadssitua-
tion i Ronneby kommun där 
söktrycket på lägenheter är 
mycket högt samtidigt som vår 
vakansgrad är rekordlåg. Detta 

motiverar nyproduktion. Syftet 
med avyttringen är att för Ron-
nebyhus skapa finansierings-
möjligheter för nyproduktion. 
Nu väntar därför en intensiv 
tid med analyser för att ta fram 
försäljningsalternativ till Ron-
nebyhus styrelse. Mer infor-
mation i denna fråga kommer 
fortlöpande vartefter beslut 
tagits av Ronnebyhus styrelse 
och av Ronneby kommun ge-
nom kommunfullmäktige.

Ronnebyhus kommer också 
vara en aktör när Kv. Kilen skall 
bebyggas. Vi har på ägarens 
uppdrag varit delaktiga i 
framtagandet av skissförslag 
och illustrationer för området. I 
januari beslutade Ronnebyhus 
styrelse att som mål för åren 
2017-2019 nyproducera 80 st. 
nya lägenheter. Vi ser stora 
möjligheter att uppföra dessa 
inom Kv. Kilen. Det centrala 
läget i direkt anslutning till 
järnvägsstationen, Ronnebyån 
och stadskärnan är det bästa 
tänkbara för nyproduktion. I 
vår kommer vi presentera mer 
om våra planer med nya skis-
ser och illustrationer. Vi har 
också startat upp ett projekt 
med att identifiera ytor inom 

vårt befintliga bostadsbestånd 
som kan byggas om till lägen-
heter. Det kan t.ex. röra sig om 
förrådsytor, vindsutrymmen 
och källarutrymmen etc. som 
kan byggas om till fullgoda 
lägenheter. Målet är att vi med 
denna metod ska få fram 12 st. 
nya lägenheter under år 2017.

Utöver ovan nämnda utma-
ningar jobbar vi vidare med 
vår förvaltning där vi i största 
möjliga mån grundar våra prio-
riteringar i den NKI (Nöjd Kund 
Index) undersökning vi genom-
förde under senare delen av år 
2016. Era synpunkter är viktiga 
så fortsätt tala om för oss vad 
Ni tycker, då kan vi snabbare 
förstå vad som behöver för-
bättras. Önskar Er allt gott och 
förhoppningsvis kan vi alla 
snart njuta av vårens ankomst.

Bästa hälsningar

Peter Persson
VD

VD har ordet



I kvarteret Åke på Tingsgatan 1 har det under 
vinterns kalla mörka månader byggts tre helt 
nya tvårumslägenheter. Tidigare har det varit 
en stor lokal som stått tom eller hyrts ut till 
föreningar, men nu blir det tre moderna lägen-
heter med fönster ut mot Karlskronagatan. Det 
finns tvättmaskin och tumlare i lägenheten.
Inflyttningen beräknas till den 1 maj.  
Det kommer att ordnas en visning i en av 
lägenheterna,  onsdagen den 5 april klockan 
16.00 till 18.00. 
Anmäl dig för att delta i visningen genom att 
ringa 0457-617067 eller maila info@ronneby-
hus.se senast den 30 mars. 
Ronnebyhus utgår från sitt kösystem när hy-
resgästerna tillsätts. Anmäl ditt intresse senast 
den 19 mars på webben, www.ronnebyhus.se 
under ”sök bostad”

Om du tycker om att vara ute i skogen och röra 
på dig får du här två kanonerbjudande från 
Ronneby OK. Alla hyresgäster har möjlighet 
att gratis gå Ronneby OK:s Tipspromenad vid 
Karlsnäsgården, valfri söndag mellan klockan 
09.30 till 12.00 under april och maj. Biljett häm-
tas i receptionen hos Ronnebyhus. Dessutom 
kan hyresgästerna hämta Naturpasset mellan 
april till augusti, även detta gratis i receptio-
nen hos Ronnebyhus. Du får en karta och sedan 
är det bara att ta sig ut och leta efter kontroller 

Lägenhetsvisning 5/4

Naturpass & tipsrunda

Hyres-förmån

på olika ställen runt om i Ron-
neby, Kallinge eller Salsjön. 
Vill ni läsa mer eller se andra 
aktiviteter som Ronneby OK 
anordnar så kika på deras 
hemsida www.rok.nu   



 

Ny biosalong
Under hösten 2016 har det pla-
nerats, rivits och jobbats för att 
Ronneby skall få en ny biosalong. 
Salongen kommer finnas en trappa 
ner i anslutning till den befintliga 
biosalongen. 
- Det är en VIP-salong med 38 plat-
ser, bekräftar Thomas Forsberg, en 
av ägarna  av Centrumbiografen.  
Den gamla salongen renoverades 
2014 och är en förening mellan 
nytt och gammalt. I grunden finns 
den klassiska biografmiljön. Till det 
kommer den moderna filmtekniken 
och högsta komfort för besökaren. I 
salongen är det generöst med plats 
och ytterst bekväma fåtöljer (143 
platser).  Bio är kultur och Thomas 
tycker det är en självklarhet att det 
ska finnas i Ronneby.  
Det finns alltid något som passar 
alla och det är mycket underhållning 
för pengarna. 

Officiell invigningsdag 
nya salongen7/4

Välkomna  !

Kommande  på biografen 

Kong: skull Island                  
Skönheten och odjuret         
Life        
Smurfarna      
Ghost in the shell     
Patriotsday      
Klas klättermus och de....         
The founder        
Baby bossen        
Fast & furious 8     
Guardians of the galaxy        
Alien: covenant       
Pirates of the Caribbean       

10 mars 
17 mars 
24 mars 
31 mars 
31 mars 
april 
april
7 april 
8 april 
12 april 
26 april 
17 maj 
19 maj



 

Städutrustning sätts dit av ronnebyhus 
personal, som även städar tvättstugan 
enligt ett städschema. 
• Följ bokningssystemets regler noga, då 
undviker du onödiga konflikter med gran-
narna och bidrar till att skapa ett trivsamt 
boende för alla.
• Respektera de bokade tiderna och 
tvätta inte på andra tider än tvättiderna!
• Anmäl genast om du upptäcker fel på 
maskinerna. (De är numrerade)
• Minderåriga får inte använda tvättstu-
gan själva.
• Husdjur får inte vistas i tvättstugan.
• Det är inte tillåtet att röka.
• Låt tvättstugans inventarier och städma-
teriel vara kvar i tvättstugan.
Låt tvättstugan bli ett rum där det skapas 
goda relationer till grannar, din bovärd 
hjälper dig gärna om du behöver.

Titta dig omkring innan du lämnar tvättstugan. Ser den 
ut som du skulle vilja att den ska se ut när det är din tur 
att tvätta? Torka av maskinerna, se till att det inte finns 
tvättmedelsrester i facken,  ta bort ludd ur torktumlare, 
sopa av golvet. Nu kan nästa hyresgäst ta över.

Om du får besök av någon släkting eller bekant och 
känner att du inte har plats, då finns det möjlighet att 
hyra en ”Nära & Kära” lägenhet. Ronnebyhus har i dags-
läget tre ”Nära & Kära” lägenheter till uthyrning. 
Du kan hyra ett eller flera dygn (400 kr/dygn) eller  en 

hel vecka (2000 kr). Du kontaktar uthyr-
ningen 0457-617052 och kommer över-
ens om när du ska hyra den och sedan 
hämtas nyckeln på Ronnebyhus kontor på 
Gångbrogatan den dagen du ska börja 
hyra. Medtag egna lakan och handukar 
och hyresgästen städar efter sig. Nyck-
larna lämnas tillbaka till Ronnebyhus. 
Espedalen:  
Fräsch lägenhet i markplan på tre rum 
ock kök med tre sovplatser. 
Karlstorp: 
En tvåa med pentry och fyra bäddar. 
Ingång sker via en källarentré.
Plommongården Kallinge: 
Två rum och kök med två bäddar. 
Eventuellt kommer denna att flyttas till 
Vällarevägen.

Officiell invigningsdag 
nya salongen7/4

Alla vill vi ha en fräsch tvättstuga

Nära & Kära



Första filmen här...
I dagens mediala och digitala kanaler är det film som kommer mer och mer. Det är lätt att visa 
och beskriva något med film och ett sätt att nå människor oavsett vilket språk som pratas. 
Ronnebyhus har skapat en kanal på Youtube där vi ska samla de filmer vi har och kommer att 
göra framöver.  Först ut är en film om hur man lätt rengör spisfläkt, ventilation och avlopp. Fil-
merna kommer även att finnas på Ronnebyhus hemsida. 

Några av oss på kontoret När du kommer in på Ronnebyhus 
kontor på Gångbrogatan möter du 
Ylva i receptionen. Hon kan slussa dig 
vidare till rätt person med din fråga 
eller hjälpa dig med nycklar och andra 
frågor. Johanna eller Anna som job-
bar  på uthyrningen, hjälper dig med 
bostadsfrågor och kontrakt.  Gäller 
frågan hyran eller andra ekonomiska 
funderingar så träffar du Gun-Marie, 
Petra eller Annette på ekonomiavdel-
ningen. Marknadsfrågor som bland 
annat  hemsida, tidningen Takåsen 
eller annonser jobbar Pernilla med. 
Att  diarieföra och hålla ordning på allt 
administrativt, gör Marie som jobbar 
som koordinator. Vi finns för att hjälpa 
dig med ditt boende.

Gun-Marie, Marie, Annette, Pernilla, Anna, Petra, Johanna och Ylva 



- Glas och metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst. 
- Om alla i Sverige skulle sortera ytterligare 2 schampoflaskor och 2 tandkrämstuber skulle 
vi spara så mycket olja som det behövs för att värma upp 300 småhus. 
- Om alla svenskar lämnar in sina kapsyler under ett år skulle stålet räcka till 2200 nya bilar. 
- På 1950-talet gjorde en svensk i genomsnitt av med 50 kg avfall per person och år, idag 
gör vi av med ca 450 kg. 
- När man framställer en aluminiumburk från återvunnet material går det åt tjugo gånger 
mindre energi än om man gör en burk av nytt material.

Tänk vad mycket, lite kan göra...

Konstnären Kjell Hobjer bor hos Ronnebyhus i Bräkne-Hoby. Han är mest känd för sina 
flertaliga målningar av ”gubbar” i olika geometriska former.  Tavlorna är färgrikt kompo-
nerade. 
Kjell har målat ”gubbar” på tre takpannor som han har döpt till ”Under Takåsen” och 
skänkt till Ronnebyhus. Nu pryder takpannorna teknikavdelningens kontor.  

Under Takåsen av Hobjer



NKI 

Utlottning av vinster
2500 kronor, så mycket pengar lottades ut till 
vardera fem deltagare som svarat på Ronne-
byhus nöjdkund undersökning (NKI).  Aktiv Bo 
som håller i undersökningen skötte även lott-
ningen. Vinsterna delades ut i samband med 
att Ronnebyhus invigde det nya varumärket 
och den nya grafiska profilen. 
Vinnarna är :
Marta-Lena / Lennart Johansson
Laila Blomquist
Vera Hellegren
Camilla Gummesson
Pande Necovski

Ronnebyhus VD Peter Persson överlämnar vinsten till Laila och Yngve Blomqvist

Åtgärder 
Analysen av materialet som kom in genom 
undersökningen har lett till ett antal punkter 
som kommer att förbättras. Fokus kommer un-
der 2017-2018  ligga på trygghet och rent och 
snyggt. På bomöten under våren kommer varje 
område få sina åtgärder presenterade. Vera Hellgren var en av de lyckliga vinnarna som hämtade sitt pris 



Gratis inträde och fotbollsdag 
Alla hyresgäster hos Ronnebyhus kan få en spännande efter-
middag helt gratis, när matchen mella Saxemara IF och Ron-
neby BK spelas på Hejan ute i Saxemara. Det är lördagen den 

Bra hemsidor

NKI 

Hyresgästföreningen:   
www.hyresgastforeningen.se 
 
Konsumentverkat och Boverket:   
www.omboende.se/sv/Hyra 

Jämförelse av försäkringspriser:   
www.insplanet.com 

Jämförelse av elpriser:    
www.elskling.se 

Folkbokföringen:     
www.skatteverket.se 
 
Adressändringen:    
www.adressandring.se/privatpersonDen 20 Maj är det Golfens dag på Ronneby GK. 

Exklusivt för dig som hyresgäst på Ronnebyhus kan Ronneby 
GK erbjuda möjlighet att testa på golf mellan 15.00 - 17.00 
Det kommer att erbjudas drop-in mellan angivet klockslag och 
det finns då golftränare på plats som tar hand om dig och ger  
en inblick i vad golf är och hur man träffar bollen på bästa möj-
liga sätt. Ditt lägenhetsnummer är din inträdesbiljett.

Önskemål i din  
boendemiljö

Vi på Ronnebyhus vill vara lyhörda 
för dina önskemål. Om du trycker 
på fliken i högerkanten på Ronne-
byhus hemsida, kommer det upp 
en kontaktyta där du kan skriva 
ner och framföra ditt önskemål på 
förändring/förbättring i din bo-
ende miljö. Vi återkopplar på allt 
som kommer till oss.

Hyres-förmån

Möjlighet att prova golf 

29 april klockan 14.00 som matchen 
spelas och du säger ditt lägenhetsnum-
mer som entré biljett. 
Saxemara håller också i en fotbollsdag 
på Hjorthöjden för alla barn och ung-
domar lördagen den 13 maj klockan 
10.00 till 13.00. Det spelas fotboll och 
bjuds på korv med bröd. 

Om du behöver en extra nyckel 
kan du kontakta receptionen 
på Gångbrogatan 3. En nyckel 
kostar 250 kronor. En extra tagg 
70 kronor. Behöver du göra 
cylinderbyte kostar det 1100 
kronor. Tänk på att alla nycklar 
ska lämnas in när du flyttar.

Behov av nyckel eller tagg 



Notiser!
Förhandlingsöverenskom-
melse hyror 2017:
Hyran höjs med 0,77 % från 
1 mars 2017.
Lokaler och förråd höjs med 
1,3 %
Bilplatser med 5 kr/mån
Carport och garage med 
10 kr/mån

Just nu har Ronne-
byhus fullt uthyrt och 
kö till alla lägenheter. 
Kötiden är olika lång 
beroende på hur 
många som söker 
och var lägenheten 
ligger.

Du som har 
autogiro kommer 
inte att få avier för 
varje månad utan 
endast vid hyres-
förändringar. 

Det krävs alltid tillstånd 
för att en hyresgäst skall 
få hyra ut hela sin lägen-
het i andra hand. Det kan 
godkännas för bl.a. studier 
eller arbete på annan ort. 
Godkännande kan ske för 
en tid av högst 6 månader 
åt gången.

Ronnebyhus jobbar 
intensivt med sitt varu-
märke under 2017. det 
är fyra löften som skall 
uppfyllas:

Möjligheter
Enkelhet 

Trivsel
Trovärdighet

Nästan 300 sommarjobbsansök-
ningar har Ronnebyhus fått in till 
denna sommar. De flesta kom in i 
samband med sommarjobbsmäs-
san där Ronnebyuhus deltog. Sista 
ansökan var den 5 mars och alla 
som sökt kommer att få besked 
om det 30-tal jobb som erbjuds. 
Beskedet kommer i början på maj.

Radio Mix Megapol 
där hörs Ron-
nebyhus med sitt 
budskap. Mars och 
november hör du 
oss där.

Omsorgsboendet  Ålycke i 
Johannishus kommer framöver 
att genomgå omfattande föränd-
ringar. Det kommer att byggas 
en ny vårdavdelning och alla 21 
lägenhetrna kommer att renoveras 
med nya badrum och kök. Det blir 
nya personalutrymmen och nya ad-
ministrativa utrymmen skapas.. Det 
blir ett nytt mijöhus, entrén flyttas 
och huset ska sprinklas.

Du använder väl ”Mina 
sidor” på Ronnebyhus 
hemsida? Där kan du 
göra felanmälan, se dina 
betalningar med mera. 
Lösenordet för att logga 
in finns på din hyresavi 
eller ring uthyrningen. 



Gruppboende Kallinge

Startplats till Bräknetrampen
Precis som förra året kommer Ronnebyhus att vara på plats 
när Bräknetrampen går av staplen. Vi kommer att stå vid Al-
lévägen där vi har en del lägenheter och fånga upp alla cy-
klister som kan tänka sig att stanna, prata någon minut och 
skriva sitt namn för en insamling till barncancerfonden. 

Från tandläkarpraktik till 
gruppboende. Nu är lokalerna 
och lägenheterna färdiga för 
inflyttning. Tidigare har det 
varit ett gruppboende med tre 
lägenheter och ett litet gemen-
samhetsrum, vägg i vägg med 
en tandläkarpraktik. Nu har 
tandläkarpraktiken flyttat  och 
gruppboendet får även prak-
tikens yta.  Det blir ett stort 
gemensamhetsrum, personal-
ingång och ytterligare två helt 
nya lägenheter. Egentligen blir 
det tre nya lägenheter men  en 
av de gamla lägenheterna tas 
bort för att gemensamhetsytan 
ska bli större. Gruppboendet 
finns vid Kallinge torg i botten-
våningen. 

Varje namnunderskrift genererar 10 kronor 
till barncancerfonden. Förra året fick Ron-
nebyhus ihop 670 namnunderskrifter och 
därmed 6700 kronor, kan vi slå det i år?
Ronnebyhus har även fem startplatser till 
Bräknetrampen som vi lottar ut till våra hy-
resgäster. Så ring 0457-617067 och anmäl 
ditt intresse eller maila ditt namn, telefon-
nummer till info@ronnebyhus.se samt märk 
det  ”Bräknetrampen” senast den 28 april.



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 

HANT-
VERKA-

RE UNDER-
SÖKNING

OXUDDE
86-16

DUBLIN-
FLICKA

TAKGRÄS
LOUISI-

ANA
MUSIK

ARTIST FASTIGHET VÄND 
MOT ESPLANAD

PELARE PÅ 
GUTARNAS Ö

I RABAT-
TEN

PRYL

SOP-
SOR-
TER-
ING

CHIKA-
NERAR

SAL-
SICCIA

POSITIVT 
BESKED

OFTA I 
BUTIKER

GURU I SÅNGGRUPP

PANN-
PLATS TYVÄRR

PÅ NÄT

BÄDD SKY SES 
LEVA PÅ 

DAGÖ

PENDYL KALLA 
VIS RYS-

NING
GRÖNE

KÖLD-
SKADOR

KORT 
HERRE

YT-
STOR-

LEK

Y 
T 
A

BRYTER 
ATLE

MÅ-
NADSUT-

GIFT

FASTIG-
HETS-

SKÖTA-
RE FÖRR

I RING 
FÖR REG.

VARU-
MÄRKE

          G  A G  
        S N I C K A R E
         K R A T T A 
        M I L J Ö H U S
   K    K O   U R  K Å
 H J O R T H Ö J D E N  N A R
  A R E A A R  I S  H Y R A
   V A K T M Ä S T A R E  R

Bo-krysset

Vänlighet är ett 
språk som de 
döva kan höra 
och de blinda 

kan se.

Av de rätta svaren som 
skickats in till Bo-krysset, 
lottar vi ut priserna.  
250 kr i presentkort går 
till Harriet Jakobsson och 
skraplotter går till Ulla 
Carlsson, Terese Nekola, 
Stig Petersson och Kjell 
Söderberg. Vinsterna har 
skickats med posten till er. 
Tack alla, för er medverkan.

Påskägg till dig & en vän
Nominera någon i ditt hus till att få ett ”Glad påsk”-ägg och få ett du 
också. Motivera med några ord, till vem och varför du önskar ge ett 
påskägg. Skicka, lämna eller maila det till oss på Ronnebyhus senast 
den 6 april.

Nominerad vän, namn: .............................................................................................

Adress:................................................................................................................................

Varför .................................................................................................................................

Namn på dig som nominerar:........................................................................................

Adress på dig som nominerar: ..................................................................................... 

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


