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En kort återblick; 
För 1 år sedan, i 2016-års juni-
nummer av Takåsen, handlade 
VD-ordet om tre saker. Den 
låga vakansnivån, den genom-
förda marknadsanalysen avse-
ende nybyggnation och att vi 
skulle medverka till att bredda 

Ronnebys kulturliv med en ny 
biografsalong. 
Vakansnivån som då sjunkit 
från cirka 7 % till 1 %, numera 
ligger stabilt mellan 1-1,5 %. 
Detta är positivt av många skäl, 
främst ekonomiskt gynnsamt 
för mer underhåll. Samtidigt 
ser vi att kötiden fortsatt är 
relativt lång trots en avflyttning 
på cirka 430 stycken lägenhe-
ter på helårsbasis, lägre än för 
1 år sedan.     

Under våren 2016 genomförde 
vi en marknadsanalys som stöd 
inför en rad strategiska beslut 
avseende nybyggnation. En-
kätundersökningen utskickad 
till 2228 kommuninvånare gav 
oss vissa indikationer på vilka 
nybyggnadsprojekt vi skulle 
fokusera på. Att Kv. Kilen peka-
des ut som ett mycket intres-
sant nybyggnadsprojekt stod 
klart redan då. Nu går vi vidare 

med marknadsanalysen i det 
fortsatta arbetet med Kv. Kilen. 
Under sensommaren presen-
teras nya illustrationer och då 
kommer också marknadsfö-
ringen för projektet ta fart.   

Vi skulle slutligen också 
bredda Ronneby kulturliv med 
ytterligare en biografsalong. 
Byggprojekt med stora teknis-
ka utmaningar i byggnadskon-
struktion och akustik färdig-
ställdes för invigning i början 
på april i år. Något försenad 
således men resultatet blev 
över förväntan och vi är väldigt 
stolta över att ha genomfört 
detta unika projekt.

Väl mött och bästa hälsningar

Peter Persson
VD

VD har ordet

Ronnebyhus 
önskar alla en riktigt härlig sommar !

Kontoret stängt V. 28-29



Ronnebyhus bad sina hyresgäster att 
nominera någon till en påskhälsning 
med ett påskägg. Det kom in väldigt 
många förslag med uppskattande 
ord över vänner, grannar eller bo-
ende i områdena.  
Några av motiveringarna:
”Härligt om man kan överraska en 
gammal människa”, ”hon sätter 
blommor och gör så fint vid entrén”, 
”lätta upp ensamheten”, ”handlar åt 
mig”, ”eldsjäl för området”, ”bästa 
grannen” och en mängd av olika 
motiveringar om hur hjälpsamma 
människor det finns. Det värmer i 
hjärtat när man inser att boende 
faktiskt bryr sig om varandra ute i 
områdena. 
Dagarna innan påsk åkte två från 
Ronnebyhus runt och delade ut 
påskägg till några av de inskickade 
bidragen.

Vi besökte bland annat Anders & 
Lena Orrgren och överlämnade 
påskägg då de blivit nominerade av 
Terese Nekola för att de alltid ställer 
upp och finns tillhands. 

På dagcentralen Elsa mitt i Ronneby, på Karlskronagatan 
40, kan man äta lunch varje dag. Det finns två rätter att 
välja mellan och det serveras mat från klockan 11.30 till 
13.00.  
Vem som helst kan äta lunch här för 65 kronor, det är 
bara att boka sig innan klockan 10.00 samma dag. För 
de som är över 65 år kostar det 55 kronor att äta och har 
man sökt biståndsbeslut är kostnaden 47 kronor.  Finns 
inte biståndsbeslut betalar man på plats och då bokar 
man maten genom att komma förbi eller ringa 
0457-61 77 93. Det är i snitt 10-15 gäster dagligen och de 
flesta är från närområdet, men det finns plats för fler mat-
gäster. Onsdagar erbjuds även Bingo på eftermiddagen.
Liknande matmöjligheter finns på Trygghetsboendena 
Hammelinsväg och Espedalen.                     

Påskuppvaktning Träffpunkt Elsa

Nytt trygghetsboende
Ronnebyhus har i dagsläget tre trygghetsboende, Erings-
boda, Hammelinsväg och Espedalen i Ronneby. Nu börjar 
planerna på ett trygghetsboende i Kallinge ta form. Det är 
bottenplanet på fastigheten Kockumsvägen 34-36, mitt i 
centrum som görs om så att kraven för trygghetsboende 
uppfylls. Det rör sig om ca 38 lägenheter och gemensam-
ma utrymmen. 
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I dagsläget har Ronnebyhus inte många 
lediga lägenheter men det rör på sig hela 
tiden. Om du är i behov av lägenhet eller 
tror att behovet kommer att uppstå, så ställ 
dig i kö. Registrera dig och gör en sök-
prenumeration. Gå in på hemsidan www.
ronnebyhus.se och ”sök bostad”,
”Registrera dig” (uppe i högra hörnet) 
Godkänn villkoren och spara!
Aktivera prenumeration genom att gå in 
på ”Hyr av oss” och välj ”sökprenumera-
tion” och starta.
Lycka till !
Bra instruktioner hur du gör finns
under ”Boservice” och vidare ”uthyrning-
en”, ”lathund för bostadskö”.
Nyproduktion av lägenheter (Kilen) har 
separat intresseanmälan, kontakta
uthyrningen 0457-617052 alt.  
uthyrning@ronnebyhus.se

Sök bostad hos oss!Gårdsträff Elsa
Alla boende i Ronneby centrum bjöds 
till en gårdsträff i kvarteret Elsa tors-
dagen den 18 maj.  Med strålande 
sol, tipspromenad , grillad korv och 
musikunderhållning av Marcus Schön-
beck blev det en mycket lyckad kväll.  
Tips frågor, svar och namn på vinnarna 
finner du på Ronnebyhus hemsida.

Utemiljön
Ronnebyhus jobbar vidare med att 
försöka göra utemiljön så trivsam 
som möjligt i våra bostadsområden. 
Bålebro har fått en ny utepaviljong 
och trygghetsboendet i Eringsboda, 
boende i Backaryd och Stenåsa har 
fått trevliga vattenspel. 



 

Att köra elbil blir allt vanligare och efterhand som antalet ökar, ökar behovet av laddningsstolpar. 
Ronnebyhus ligger i framkant och har nu fem stycken publika laddstolpar på sina fastigheter. Publika 
innebär att alla har möjlighet att använda dem.
De finns två på Ågårdsbo i Ronneby,  en på respektive Lindebo i Bräkne Hoby, Olsgården i Kallinge och 
Ålycke i Johannishus. Vill du se var du kan ladda 
bilen, så går du in på www.uppladdning.nu,
där finns en överskådlig karta med utsatta 
stationer. 

I Ronneby finns totalt 13 stationer:
*  Ronneby stadshus 
*  Blasius Königsgatan 27 (Knut Hahn) 
*  Espegården 
*  Ågårdsbo i Ronneby 
*  Viggen handelsområde 
*  Ronneby resecentrum 
*  Parkering vid Söderbro 
*  Abri Kontor 
*  Parkeringen Kv. David 
*  Ronneby Brunn 
*  Soft Center 
*  Parkeringsgarage Stadshuset 
*  Vidablick 

Ronnebyhus satsar på elbilar även 
när det gäller tjänstefordon. Fyra 
elbilar rullar nu i Ronneby. En kon-
torsbil och tre fastighetsskötarbilar.  
Bilarna laddas under natten och 
kan köras ca 20 mil på en laddning. 
I Ronneby byggs hela tiden ”elnä-
tet” ut. Om hyresgäster efterfrågar 
laddningsplatser försöker Ronne-
byhus hjälpa till och se om möjig-
heten finns. Det finns exempel där 
det satts en laddningsstolpe i ett 
garage i centrala Ronneby. Är du 
nyfiken på möjligheten så kontakta 
Kristian 0457-61 70 76.

Publika laddstolpar



Efterlängtad grillsommar Att tänka på vid grillen.
*    Placera grillen stadigt och långt ifrån hus-
vägg, plank eller annat som kan börja brinna. 
Grilla inte på balkongen.
*    Den som tänder grillen har ansvaret för 
säkerheten.
*    Lämna aldrig en grill utan tillsyn.
Tips på bra grillsida,  www.grillguiden.se

Under sommaren är det få saker som smakar 
godare än grillat. Men kan man egentligen 
grilla allt? Här är 5 oväntade saker som blir 
fantastiska med lite grillyta.
1. Melon
 Grillad melon är lika gott att servera som 
tillbehör till kött som att servera med en kula 
glass till dessert. Eller testa att grilla vatten-
melon och toppa med fetaost och mynta. 
Överraskande gott!
2. Citron
 Genom att grilla citronhalvor får du en 
sötare och rundare citronsmak. Supergott att 
pressa över kött, fisk och grönsaker.
3. Gurka
 Är det verkligen sant? Kan man grilla gurka? 
Ja, och gott blir det dessutom! Dela en 
gurka på mitten, gröp ur kärnhuset och lägg 
gurkan med skärsidan nedåt. Lite olivolja, 
chiliflakes och flingsalt är pricken över i.
4. Avokado
 Smaken blommar ut ordentligt när man ger 
avokadon lite härlig grillyta. Dela avokadon 
på mitten, plocka ur kärnan och pensla på 
lite olja. Sen är det bara att lägga den på 
grillen.
5. Sockerkaka
 Ett sött avslut på grillandet är alltid härligt. 
Att grilla sockerkaka är ett perfekt sätt att ta 
reda på den när den börjar bli lite torr och 
småtråkig.

Bevattningsförbud
I dagsläget råder det bevattningsförbud i hela 
Ronneby kommun med undantag för Hallabro, 
Backaryd och Belganet. 
Vi måste ändra vårt förhållningssätt och bli mer 
vattensmarta. I medeltal använder vi cirka 160 
liter vatten/dygn/person – något du kan minska 
mycket om du är vattensmart.
Vatten är ingen oändlig resurs och vi måste 
vara sparsamma med det vatten vi har. Miljö-
teknik driver en kampanj ”Varje droppe räknas”  
Se information på Miljötekniks hemsida.



Med hjälp av Webtel Media håller 
Ronnebyhus på att skapa en presenta-
tionsfilm om Ronnebyhus. Filmen ska 
på ett trevligt och lättsamt sätt  pre-
sentera Ronnebyhus. Den kommer att 
var klar i höst och kommer att finnas 
bland annat på vår hemsida, sociala 
medier och event.

Ronnebyhus gör själva små instruk-
tionsfilmer som läggs på YouTube, för 
att visa hur man bl.a rengör spis, venti-
lation och avlopp. 

Den 7 maj invigdes den nya biosalongen på Centrum-
biografen i Ronneby, ett gediget byggprojekt är till 
ända med ett mycket lyckat resultat. Nu finns det ännu 
större möjligheter att se på film i Ronneby. 
Samtidigt byggs tre nya läg-
enheter i samma fastighet. 
Det är en stor föreningslokal 
som gjorts om till tre stycken 
två rumslägenheter på ca 50 
kvadratmeter vardera. Hyran 
ligger runt 5500 kronor per
månad. 
Det har varit visning för alla 
som varit intresserade och 
nu är de nya hyresgästerna 
på väg att flytta in. 
Det centrala läget gör lägen-
heterna attraktiva.

Inflyttning vid biografen

Filmtajm !



På uppdrag av vår ägare Ronneby kommun 
har Ronnebyhus styrelse tagit fram förslag till 
försäljning av ett antal fastigheter av bolagets 
bestånd. Styrelsen väljer således att lägga fram 
546 lägenheter till försäljning med syftet att 
finansiera nybyggnation.
På tre av områdena föreslås uppdelning 
och försäljning av vissa byggnader vilket inne-
bär att avstyckningar kommer att behöva ge-
nomföras. Nedan fastigheter/byggnader som 
styrelsen beslutat:
Hjorthöjden 78-101 Ronneby
Älgbacken, Ronneby
Äppelgården på Fruktgårdarna, Kallinge 
Lindvägen 15-24, Kallinge
Mejseln (Skruven på Rydénskan)
och 5 fastigheter i Kallinge centrum
Fastigheterna kommer att annonseras ut i olika 
medier efter sommaren och därefter visas för 
intresserade köpare.
Vi är angelägna om att sälja våra fastigheter till 
ägare som vi bedömer vara kunniga och seriö-
sa. Vi är övertygade om att en eventuell försälj-
ning inte kommer att innebära några nackdelar 
för våra hyresgäster.

Älgbacken

Fastighetsförsäljning

Hjorthöjden 78-101

Kallinge centrum



Äppelgården

Lindvägen 15-24

Mejseln (Skruven)

Kallinge centrum

Nya lägenheter
Kilen
Arbetet med att bygga en ny stadsdel, 
Kilen, fortskrider. Ronnebyhus planerar 
för sin del i den kommande nybygg-
nationen och har börjat fylla på en 
intresselista för de som vill bosätta sig 
i området. Ronnebyhus räknar med att 
det ska byggas ett 80 tal lägenheter.
Är du är intresserad av att bosätta dig 
på Kilenområdet, kontakta uthyrningen 
på 0457-617052 eller via mail uthyr-
ning@ronnebyhus.se. Du kan även 
besöka oss på Gångbrogatan 3 i Ron-
neby.
Ronnebyhus är även intresserade av 
synpunkter angående lägenheternas 
utformning  

Andra utrymmen:
Ronnebyhus har gjort en satsning där  
personalen har inventerat alla bygg-
nader i sina fastigheter, för att se om 
det finns utrymmen som skulle kunna 
bli nya lägenheter. Totalt har ett 50-tal 
förslag kommit in. Allt från förråd till 
föreningslokaler har förslagits att bli lä-
genheter. Materialet har sammanställs 
och setts över vad som är rimligt att 
göra och i första skedet har 7 utrym-
men/lägenheter plockats fram som det 
nu sökts bygglov för. Ytterligare utrym-
men kan komma att bli aktuella.

Hitta  bostad



Notiser!
I början av hösten, septem-
ber,  kommer Ronnebyhus 
att lansera en ny modernare 
hemsida. Även en app kom-
mer att finnas att ladda ner 
på sin telefon för att lättare 
komma åt de tjänster vi 
erbjuder.

Fotbollsdag och 
områdesträff ge-
nomfördes den 14 
maj på Hjorthöjden 
med grillad korv och 
möjlighet att träffa 
personal.

Sex nya solcellspa-
neler har installe-
rats på Olsgården 
så nu finns där to-
talt 791 st. paneler 
som genererar el.

Du som bor hos Ron-
nebyhus kommer säkert i 
kontakt med någon av våra 
30 sommarjobbare som 
ska hjälpa till med skötsel 
medan ordinarie personal 
har semester i sommar. Vi 
hälsar dem välkomna.

Ni vet väl om att Ron-
neby kommun gör det 

lätt för er att plocka upp 
efter era hundar? Hund-
bajspåsar finns utplace-
rade på 25 ställen runt 

om och det är bara att ta 
en vid behov!

Tre studenter från Linneuniver-
sitetet har gjort ett examens-
arbete som kallas ”Mäta är att 
veta”  som blir klart den 7 juni. 
Det handlar om allt man kan 
mäta i en lägenhet, varmvat-
ten, elförbrukning, värme med 
mera. 

Rättelse: I förra 
numret skrev vi att vi 
lottat ut NKI pengar 
till fem deltagare. 
Summan var 2000 kr 
och inget annat.

Du behöver inte bo hos 
Ronnebyhus för att hyra 
parkering eller extra 
förråd. Vi har platser 
och utrymmen lediga. 
kontakta uthyrningen 
0457-617052

Även i år fanns Ronnebyhus 
på plats när Bräkne Trampen 
genomfördes. Ronnebyhus  
samlade in namnunderskrifter 
av cyklisterna för att skänka 10 
kronor per namnunderskrift till 
barncancerfonden. 470 perso-
ner stannade hos Ronnebyhus 
vilket genererade 4700 kronor.

I september kommer 
Ronnebyhus att delta 
i Ronneby näringslivs-
mässa tillsammans med 
kommunen. Där finns det 
möjlighet att träffa och 
prata med oss. 



Hembesök och Ronnebyhus att nå och 
förstå varandra.  
När nyanlända familjer flyttar 
till Ronnebyhus tar Abdulsattar 
kontakt med dem och bokar  
ett hembesök där de tillsam-
mans går igenom hur det är att 
bo i Ronnebyhus fastigheter. 
Abdulsattar lotsar dem i bland 
annat hur man använder tvätt-
stugan, miljöhuset och vilka 
trivselregler som finns.  
På Espedalen bor en familj på 
fem personer som Abdulsattar 
knutit kontakt med. Mannen i 
familjen kom till Sverige 2015 
från Syrien och efter två års 
väntan på bostad och familjen, 
har de nu flyttat in i sin tre- 
rumslägenhet.

Språket kan vara både en 
tillgång men också en begräns-
ning. För att underlätta mellan 
boende och Ronnebyhus finns 
Abdulsattar anställd. Hans 
uppgift är att  hjälpa boende 

”Det är lätt att bo men mycket 
nytt att tänka på” säger pappa 
Khaled i familjen. Han har haft 
tid på sig att vänja sig men för 
frun som kom i april är det en 
stor omställning att börja om 
med allt i ett nytt land där språk, 
kultur och religion är helt annor-
lunda. Att allt blir så tyst på kväl-
len och att man lever mer för sig 
själv är annorlunda mot hemlan-
det. Det blir att man söker sig till 
dem som är i samma situation 
för att inte känna sig ensam. 
Familjen har stor hjälp av Abdul-
sattar när det gäller boendet.
Det finns många svenskar som 
vill lära sig arabiska så en ”stu-
diecirkel” där man lär av varan-
dra har Khaled positiva erfaren-
heter av.

Abdulsattar Ward

Obada gillar elektronik och datorer, Sedra som vill bli advokat, Khaled som precis fått jobb på ”2 print it”, 
Amani vill utbilda sig till undersköterska och Zaid som ser fram emot att börja skolan.



Ronnebyhus har nu 2067 följare på Facebook.  
Häng med du också och ”Gilla” Ronnebyhus och 
få information om vad som händer. 

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

En pessimist 
ser svårigheter i 
varje möjlighet, 
en optimist ser 

möjligheter i varje 
svårighet.

För att delta i tävlingen be-
höver vi ha ditt kryss senast 
den 2017-07-31 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 presentkort 250 kronor 
i Ronneby handelsförening, 
till vinnaren och trisslott till 
de fyra efterkommande.

Fototävling
Var med och tävla om ett presentkort på 500 kronor i cityfören-
ingen i Ronneby och att få din bild publicerad som omslag till 
nästa tidning. Maila in en sommar bild, temat är ”sommarkänsla” 
och lämna dina kontaktuppgifter med namn, adress och telefon.
Fotobidraget behöver vara Ronnebyhus tillhanda senast den 1 
september. Maila info@ronnebyhus.se och märk mailet ”sommar-
bild”. om du har frågor, kontakta Pernilla på Ronnebyhus telefon 
0457-617067.


