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Hösten ger sig mer och mer 
tillkänna. Träden har börjat fälla 
sina löv och vädret blir alltmer 
ostadigt. Naturens förberedel-
se inför den långa vinterslum-
mern påbörjas och vi bjuds 

inte sällan på ett färgsprakan-
de skådespel. Naturens förmå-
ga att hämta hem sommarens 
näringsförråd inför vintern är 
oöverträffbar.

Vi på Ronnebyhus möter också 
hösten. Batterierna är laddade 
efter semestern och vi är nu 
tillbaka för att arbeta vidare 
med vår service till Er hyres-
gäster. Under sommaren har 
vi haft avlastning av ett 30-tal 
sommarjobbare. Ungdomar 
som på ett förtjänstfullt sätt 
hjälpt oss med fastighetssköt-
seln under semestermånaden.

Försäljning, nybyggnation, 
ombyggnation, renovering, 

tillgänglighetsinventering, 
strategisk process- och orga-
nisationsutveckling, klimatmål 
m.m.  Höstens utmaningar är 
många. Med grund i medar-
betarskapet tar vi oss an de 
organisationsmål styrelsen 
beslutat om för året och att nå 
målet ”Ronnebyhus skall ha 
nöjda kunder”. 

Väl mött och bästa hälsningar

Peter Persson
VD

VD har ordet

M = Möjligheter
Ett hem med möjligheter
E = Enkelhet
Vi förenklar ditt boende
T = Trivsel
Trivsel tillsammans
T = Trovärdighet
Du kan lita på oss

Hemma för dig



     70 år
Under 2017 firar Ronnebyhus 
att företaget har funnits i 70 år  
(bildades 1947).
Vi kommer att uppmärksamma 
detta genom att vara med 
under NU mässan (närings-
livsmässan), söndagen den 
24 september (10.00-15.00). 
Ronneby NU genomförs precis 
som tidigare år på Blekinge 
Convention Center, (Soft Cen-
ter). 

På mässan knyter företagare 
kontakter med varandra och 
besökarna kan få inblick i före-
tagens tjänster eller produkter 
i närområdet. 
Ronnebyhus kommer att delta 
med en monter där vi upp-
märksammar de 70 åren som 
företag genom att visa Ronne-
byhus Förr & Nu. Det kommer 
även att finnas möjlighet att 
svara på tre frågor om Ron-

nebyhus och få en liten enkel 
gåva som tack.  
Det som Ronnebyhus har med 
på mässan kommer sedan 
under vecka 39 att finnas i 
receptionen på kontoret på 
Gångbrogatan 3. Så om du 
inte har möjlighet att komma 
till mässan så kan du besöka 
oss under våra ordinarie öp-
pettider den veckan.



 

Fritt inträde Hockey

Som hyresgäst hos Ronnebyhus har du möjlig-
heten till fritt inträde och gratis korv med bröd 
på hockeymatchen mellan Krif hockey och 
Tyringe. 
Matchen är onsdagen den 11 oktober klock-
an 19.00 i Soft Center Arena i Kallinge. Du 
hämtar biljett i receptionen på Gångbrogatan 
3 i Ronneby.

Statistik

Ronnebyhus kommer att medverka på 
Nu mässan, (näringslivsmässan), med 
två montrar. En där vi uppmärksammar 
att företaget Ronnebyhus har funnits i 
70 år och en monter där vi visar il-
lustrationer över hur nybyggnationen 
av lägenheter kan komma att se ut på 
området Kilen i Ronneby. Det finns 
även möjlighet att skriva upp sig på 
en intresselista för lägenhet och prata 
med personal och ställa frågor som rör 
Ronnebyhus bostäder på Kilen.

NU mässa

Söndag 24/9
Klockan 10.00-15.00

Blekinge Convention Center

Hyres-förmån

Kilen

• Ronnebyhus har i dagsläget 2 583 lägen-
heter 

• Från januari till sista juli har 228 lägenhe-
ter bytt hyresgäst varav 62 av dessa redan 
bodde hos oss (omflyttning)

• 2 134 personer har sökprenumeration hos 
oss för att få reda på vilka lediga lägenhe-
ter vi har.

• Upptill 145 personer kan vara intresserade 
av samma lägenhet som vi publicerar som 
ledig.

• Eringsboda har den kortaste väntetiden 
men på de eftertraktade områdena kan det 
vara upp till 3 års väntan.

• Cirka 530 betalar sin hyra via autogiro och 
ca 300 med E-faktura.



 

Det krävs alltid tillstånd för att en hyresgäst 
skall få hyra ut sin lägenhet i andra hand. 
Tillstånd skall sökas hos hyresvärden. Om hy-
resvärden inte samtycker till andrahandsuthyr-
ningen kan tillstånd sökas hos hyresnämnden. 
Hyresnämnden lämnar normalt sådant tillstånd 
om hyresgästen inte själv har tillfälle att använ-
da sin lägenhet och hyresgästen har beaktans-
värda skäl för upplåtelsen samt hyresvärden 
inte har befogad anledning att motsätta sig 
andrahandsuthyrningen.

Uthyrning i andra hand kan godkännas för bl.a. 
studier eller arbete på annan ort. Godkän-
nande kan ske för en tid av högst 6 månader åt 
gången. Avtal om rätt till andrahandsuthyrning 
ska tecknas med förstahandshyresgästen. Tänk 
på att det alltid är du som förstahandshyres-
gäst som ansvarar för lägenheten och att hyran 
blir betald.

Uthyrning i andra hand

Ronnebyhus har ett antal fritidslokaler som 
hyresgästföreningen ansvarar för och hyr ut 
till Ronnebyhus hyresgäster. Dessa finns på 
Älgbacken, Hjorthöjden, Lindvägen Kallinge, 
Fruktgårdarna Kallinge och i Ronneby centr-
um. 
Information gällande uthyrning av fritidslokaler 
kan fås av Edit Tornerhjelm  på Hyresgästför-
eningen på telefon  010-4592171.

Ingen uthyrning sker till privatpersoner kvälls-
tid på helger. Uthyrning dagtid går bra på 
helgerna fram till 19.00 
Föreningar kan nyttja lokalen kvällstid.

Fritidslokaler

Hyres-förmån

Persienner
Hyresgästen ansvarar själv för persienner som 
finns i lägenheten vid inflyttning eller tillkom-
mer under boendet. Ansvaret gäller service/
reparation och återställande vid avflyttning.

Installationer
Tillstånd för inkoppling av diskmaskin och 
tvättmaskin eller liknande skall sökas hos 
hyresvärd. Endast person med särskild behö-
righet får göra ingrepp i ledningar för vatten, 
avlopp och el. Hyresvärden kan anvisa behö-
rig installatör för t ex installation av tvätt- el-
ler diskmaskin. Alla ändringar i elinstallation 
måste sökas tillstånd hos hyresvärd. 

En hyresgäst får enligt hyreslagen inte över-
låta hyresrätten till annan person. Undantagna 
från denna regel är närstående, som varaktigt 
sammanbor med hyresgästen, i sådana fall kan 
hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd 
ges om hyresvärden skäligen kan godta för-
ändringen. Vid bodelning, boskillnad, äkten-
skapsskillnad eller hyresgästens död gäller att 
den andre maken får träda i hyresgästens eller 
dödsboets ställe om bostadslägenheten varit 
gemensam bostad för makarna.

Överlåtelse



Sommarbilder
fotograferade av våra läsare

I förra numret av Takåsen utlys-
te vi en fototävling med temat 
”sommarkänsla”. Vi har fått in 
en hel del fotobidrag, jättekul.

Bilden på framsidan av tidning-
en och här bredvid är tagen av 
Anna Harestad från Ronneby 
och är det bidrag som vunnit. 
Grattis till ett presentkort på 
500 kronor i cityföreningen i 
Ronneby. Vi tackar för alla fina 
bilder och hoppas att sommar-
känslan håller sig kvar en bit in 
på hösten. 

Vinnare !

Foto: Mia Carlsson Ronneby. Solnedgång Foto: Martin Moberg, Ronneby. ”Kallebåten” på väg mot Karön med M/F Spättan

Foto: Anna Harestad, Ronneby. Stranden Millegarne.



Foto: Anneli  Almqvist, Kallinge. Brygga vid insjö

Foto: Keranen. Studsmatta camping Foto:Angelica Almqvist, Kallinge. Sommardjur i naturen.

Foto:Martin Moberg, Ronneby. Ronnebyån i Ronneby centrum

Foto: Gunilla & Bo Svensson, Ronneby. 
Sommardopp  



Röjning Hjorthöjden

Före Före

Efter

Hur vill du att 
det ska se ut ?
Vill du ha hjälp hur man sor-
terar soporna, kontakta din 
bovärd så visar han/hon dig 
gärna. Kontaktinfo finns i din 
trappuppgång.



Fastighetsförsäljning

Försäljningen av ett antal fastigheter 
hos Ronnebyhus har påbörjats och på 
hemsidan, www.ronnebyhus.se hittar du 
information, prospekt, tidplan anbudsfor-
mulär med mera. 

Visning av fastigheterna är bokade till 
den 12/9 och den 18/9 (V.37 och V.38)  
Därefter ska anbud vara Ronnebyhus 
tillhanda torsdagen den 28/9 klockan 
16.00 (V.39)
Budgivning är planerad till V.40-41 (om 
så behövs).
Berörda fastigheter är:
*  Hjorthöjden 78-101 Ronneby
*  Älgbacken, Ronneby
*  Äppelgården på Fruktgårdarna,     
    Kallinge 
*  Lindvägen 15-24, Kallinge
*  Mejseln (Skruven på Rydénskan) i  
    Ronneby  
*  5 fastigheter i Kallinge centrum

Vi är angelägna om att sälja våra fast-
igheter till ägare som vi bedömer vara 
kunniga och seriösa. 

 

FASTIGHETSFÖRSÄLJNING
2017

  

 

FASTIGHETSFÖRSÄLJNING
2017

Nu är det höst !
Enligt kalendern är september vår första 
höstmånad. Då ska lågtrycken sätta full fart 
in över landet och bjuda på både regn och 
blåst, riktigt höstrusk, men så behöver det 
inte vara varje år.
Den meteorologiska definitionen av höst är 
om dygnsmedeltemperaturen är lägre än 
10°C fem dygn i följd, då säger vi att hösten 
anlände det första av dessa dygn. 

Exempel på när hösten brukar anlända:
Kiruna 16 augusti
Östersund 5 september
Stockholm 29 september
Malmö 12 oktober

Höstens väg in över landet:
*  Uppvärmningen från solen avtar
*  Ökade temperaturskillnader
*  Fler och kraftigare lågtryck
*  Kalluftsutbrott

Saker att se fram emot i höst:
*  Höstmyset, att bara vara hemma & krypa  
    upp i soffan med en pläd om sig.
*  Att tända en massa ljus
*  Höstfika, dricka the & äta äppelkaka
*  Färger & dofter är starkare & friskare



Notiser!
Medborgarservice, hit kan 
du vända dig om du vill ställa 
frågor om kommunen och 
framföra synpunkter.
Från 1 september till 30 april 
har Medborgarservice öppet:
måndag–torsdag 7.30–17.00
fredag 7.30–16.00.

Ny värmepump 
på Kongavägen 
4 i Hallabro och 
Värendsvägen 45 i 
Backaryd.

Styrombyggnad 
på kvarteret Åke 
vilket innebär att 
gammal teknisk 
värmeutrustning 
byts ut till ny. 

Följ upp din förbrukning.
Om du har individuell 
varmvattenmätning, 
vilket blir allt vanligare, så 
kan du logga in på Ron-
nebyhus hemsida och se 
din varmvattenförbrukning 
och mätarställning. 

Det finns en mängd sidor 
på nätet där du kan er-
bjuds hitta ledig lägenhet. 
Ronnebyhus är inte kopp-
lad till några av dessa, 
utan den enda sida som 
gäller är vår och det som 
finns ledigt syns där.

 Den 22 september är 
det ett event på Ron-
neby torg. Information 
om vad som är på gång 
i kommunen hittar du 
under ”Visit Ronneby” 
på nätet.

Upphandling av nytt 
värmesystem på 
Ålycke inkluderat 
solcellshybrider är 
på gång.

 En hemförsäkring ger i många 
situationer ett bra skydd för en 
hyresgäst. Den gäller både vid 
skador på den egna egendo-
men och på hyresvärdens egen-
dom. Den ger också ekonomiskt 
skydd vid inbrott. En hemför-
säkring omfattar dessutom alla 
medlemmar i en familj.

Nu kan du anmäla ditt 
intresse av lägenhet på 
området Kilen i Ronneby. 
Information om hur du 
gör finns på vår hemsida, 
alternativt kontakta ut-
hyrningen 0457-617052

Tack till alla sommarjob-
bare som även denna som-
mar har gjort ett riktigt bra 
jobb. De har klippt, trimmat, 
rensat rabatter, städat och 
andra saker som har behövts 
göras medan ordinarie per-
sonal haft semester.



Värmen, så fungerar den
Nu står hösten utanför dör-
ren och den kommande kylan 
börjar så smått göra sig på-
mind. I våra lägenheter ska 
temperaturen inomhus under 
uppvärmningssäsongen vara 
minst 20 grader enligt Social-
styrelsens rekommendationer. 
Av miljöskäl ska temperaturen 
vara högst 21 grader. Varje 
grad varmare vi har inomhus 
ökar förbrukningen av energi 
med ca 5 procent och bidrar till 
en negativ klimatpåverkan. 
I våra lägenheter har vi vatten-
buren värme, vilket betyder att 
vi har element fyllda med vat-
ten som cirkulerar. Det är helt 
normalt att ett element är var-
mare upptill och svalare nedtill. 
Det varma vattnet strömmar in 
upptill, ger ifrån sig värme och 
strömmar ut nedtill för att åter 
värmas upp.

Med hjälp av en termostat ska 
elementet reglera värmen i 
rummet. När temperaturen 
i rummet är över 20 grader 
slår termostaten av det varma 
vattnet och elementet blir kallt. 
Det är alltså inte säkert att ditt 
element alltid är varmt.
Värmen går igång när utom-
hustemperaturen ligger stabilt 
under 10-15 grader. Våra drift-
tekniker anpassar inställningen 
efter förutsättningarna i just 
ditt hus.
Flera fastigheter kan vara 
anslutna till samma undercen-
tral som skickar ut det varma 
vattnet. Det kan därför dröja 
ett litet tag innan det varma 
vattnet når dina element om 
din lägenhet ligger i slutet av 
värmesystemet. Det kan därför 
vara bra att ha lite tålamod vid 
väderomslag. Det varma vatt-
net är på väg till dig.

TIPS FÖR ETT BRA INOMHUS-
KLIMAT MED ”RÄTT” VÄRME
• Täck inte för element med 
möbler, elementskydd eller 
tjocka gardiner eftersom det 
förhindrar att värmen sprids i 
rummet.
• Täck inte för termostaten 
eftersom då känner termosta-
ten en högre temperatur än det 
är i rummet och varmvattnet i 
elementet stängs av för tidigt.
• Fäll ner persiennerna (om de 
finns) på nätterna. Persiennerna 
isolerar så att värmen behålls i 
rummet.
• Se till att inte fönster står 
öppna under en längre tid. 
Vädra istället ordentligt en kort 
stund.
• För en god inomhusluft är det 
viktigt att inte stänga ventilerna 
vid fönstren som tar in den 
friska luften. Luften som kom-
mer in värms upp av elementen 
och rör sig genom lägenheten.

TYCKER DU ATT DET ÄR FÖR 
KALLT INOMHUS?
Om du har följt tipsen ovan, 
men ändå tycker att du har för 
kallt rekommenderar vi att du 
först kontrollerar temperaturen 
i lägenheten själv. Mät tempera-
turen inne hos dig 1 meter från 
yttervägg och på 1 meters höjd 
från golvet. Om det är under 20 
grader, gör en felanmälan.

Driftchef:  
Kristian Olsér 0457-617 076



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
Många rätta svar på somma-
rens Bo-kryss, har kommit in 
till oss. Vi har därför lottat ut 
priserna till dem som svarat 
rätt. Presentkort på 250 kro-
nor går till Eivor Rosenqvist 
i Bräkne-Hoby och varsin 
trisslott till Gunilla Svensson 
i Ronneby, Åke Carlsson i 
Johannishus, Brita Petersson 
i Ronneby och Kjell Söder-
berg i Kallinge. Grattis till 
er, priserna kommer med 
posten.  

Höst mörker
Var en röst
inte ett eko

Vem skulle du vilja ge en ljus-
lykta till i höstmörkret ?  
Ronnebyhus kommer att dela 
ut tre ljuslyktor till inskickade 
bidrag.
Skriv,maila eller ring till oss och 
lämna namn, adress och tele-

fonnummer på den du vill ge en 
ljuslykta, senast den 31 oktober. 
Du kan även nominera dig själv. 

info@ronnebyhus.se eller tele-
fon 0457-617067 eller Ronneby-
hus, Box 264, 372 21 Ronneby


