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Semester i Blekinge, underbara vatten

VD;s sommarord

VD Peter Persson

Nybyggnationen på Espedalen
går mot inflyttning enligt planerna och med nyligen genomförd
färgsättning samt pågående
balkongmontering börjar huset
få sin slutliga utformning. Det
råder nu full aktivitet för att
färdigställa interiörerna i huset,
lägenhet för lägenhet, med de
specifika val de nya hyresgästerna har gjort i sina lägenheter.
Nu ser vi också över utomhusmiljön och planerar för garage,
carportar och parkering i direkt
anslutning samt en terrass intill
husets gemensamhetslokal.
Missa inte möjligheten att se
visningslägenheterna i huset i
slutet av augusti, någon vecka
innan inflyttning 1 september.
Det har säkerligen inte undgått
många att vi aktivt arbetar med
Kv. Kilen. Efter ett ägardirektiv
från Ronneby kommun har vi

medverkat till att ta fram ett förslag på disposition för området.
Avsikten med skissen är att på
visa en framtida bebyggelsemöjlighet för området där vi sen
kommer att fördjupa oss i den
norra delen, norr om (det röda)
magasinet. Vi är i inledningen
av en process med programoch projekteringsarbete.
Ägardirektivet och kommunens
ambitioner för hela området är
höga och tydliga vilket leder till
att vi med stor omsorg måste ta
oss an uppgiften att skapa en
stadsbebyggelse som speglar
vår tid. Det ligger således i vårt
uppdrag att medverka med
en bebyggelseutveckling som
håller hög stadsbyggnads- och
arkitektonisk kvalitét inkluderat
de miljömässiga ambitionerna
om Cradle to Cradle.
Nyproduktion är en av de största utmaningarna vi har. Vi behöver föryngra vårt bostadsbestånd och med det också kunna
erbjuda än större variation för
både befintliga och förhoppningsvis framtida nya hyresgäster. Ekonomin är fundamental
för vår verksamhet. Det är
angeläget att bolaget agerar
långsiktigt och över tid visar
goda resultat. Det krävs för att
skapa förutsättningar för en bra
förvaltning där vi över tid kan
genomföra underhållsåtgärder i
vårt befintliga bostadsbestånd.
Vi får dock inte glömma, i tider
som dessa med låg vakansgrad
och diskussioner om bostads-
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brist, att det är i vardagen, när
vi möter våra hyresgäster, som
vi bidrar till ett starkare och
attraktivare Ronneby.
Ronnebyhus har fr.o.m. maj
2015 en ny styrelse. I sommar
kommer ett arbete påbörjas
med bolagets långsiktiga strategier. En ny flerårig affärsplan
kommer att tas fram grundat på
ägardirektiv och styrelsens mål
för bolaget. Likt befintlig affärsplan kommer den utformas i ett
tillgängligt och öppet format så
de som önskar kan ta del av vår
syn och inriktning. Självklara
delar i detta styrdokument är
utöver bolagets inriktning, de
övergripande målen avseende
kund, medarbetare, ekonomi
och miljö. Vi kommer också
under hösten presentera vårt
varumärkesarbete som pågått
en tid. Ett arbete som präglats
av engagemang från såväl styrelse, företagsledning, medarbetare och hyresgäster.
Många projekt är igång och vi
arbetar vidare med vårt förbättringsarbete men ser samtidigt
också vi fram emot en skön
sommar som leder oss till invigningen av vårt senaste nybyggnadsprojekt, trygghetsboendet
på Espedalen.
Bästa hälsningar
Peter Persson
VD

Cykelstopp för
barncancerfonden

Parkeringsplats

50 årsboende

Ronnebyhus hade under Bräknetrampen en ”station” vid Allevägen i Bräkne Hoby. Här stannade
cyklisterna till och skrev sitt namn
för barncancerfonden, de fick ett
sadelskydd till sin cykel och hade
möjlighet att titta på en lägenhet
som är ledig.
476 personer som cyklade Bräknetrampen stannade till hos Ronnebyhus. För varje namn skänktes 10
kronor till barncancerfonden, vilket
totalt gav 4760 kronor. Var rädda
om varandra...
Ronnebyhus har ett antal parkeringsplatser runt sina bostadsområden som man kan hyra. Hyran
ligger runt 85 kr i månaden. Detta
är givetvis för att man som hyresgäst vill veta var man har sin bil och
att veta att det finns en ledig plats
som väntar när man kommer hem.
Parkeringsplatser som är uthyrda
är märkta med ett nummer. Platser
som inte är uppmärkta eller där
det står ”Besökande” kan vem som
helst ställa sig på. Så är du intresserad av att ha en parkeringsplats
kontakta uthyrningen 0457-617053
Ronnebyhus uppvaktar alla hyresgäster som bott hos Ronnebyhus
i 50 år, i en följd. Ronnebyhus
bjuder på tårta och överlämnar en
tavla med ett diplom som bekräftar
om en gratis månadshyra. Under
2015 är det sex hyresgäster som
får besök av Ronnebyhus personal.
Ronnebyhus har nu över 1100
följare på Facebook. Häng med du
också och ”Gilla” Ronnebyhus.

3

Notiser
* Vi vill att det ska vara enkelt
för dig att vara kund hos oss.
Vi erbjuder dig därför att betala
din hyra via Autogiro. Att betala
via Autogiro är kostnadsfritt. Då
slipper du att tänka på OCRnummer och betalningsdagar.
Blankett finns på hemsidan.
* Nytt på ”sopfronten” är att
utbrunna värmeljus sk värmeljuskoppar i fortsättningen ska
lämnas i containern för metallskrot på återvinningscentralerna.
* Det finns lediga odlingskragar
på Körsbärsgården i Kallinge.
* Datum att komma ihåg i sommar. Nostalgia 27 juni. Tosia
Bonnadan 10-12 juli. Wellnessfestivalen 15-16 augusti. Nu
mässan, där företag samlas
under en dag och visar sin
verksamhet kommer i år att vara
den 19 september.
* Barnkalaset som ordnas av
Ronnebyhus, Miljöteknik, kommunen och Ronneby handel var
även i år mycket lyckat.
* 2014 gjorde Ronnebyhus en
nöjd kund undersökning,NKI,
hos alla våra hyresgäster. Resultatet av undersökningen och
vad vi kom fram till som ska åtgärdas kommer att presenteras
för hyresgästerna ute på varje
område. Ronnebyhus lyssnar på
sina hyresgäster för att bli ännu
bättre.

www.ronnebyhus.se

Kvarteret Kilen

Så här kan kvarteret Kilen komma att se ut. Byggstart runt 2017 om det går enligt önskemål.

Kilen börjar ta form!
Ronneby har en unik möjlighet att
skapa en ny stadsdel med ett fantastiskt läge intill Ronnebyån, med
Resecentrum och Ronneby centrum i omedelbar närhet. En stadsdel
som planeras och utformas för att
vara hållbar långt in i framtiden. En
spännande miljö att bo och leva i,
att upptäcka och uppleva.
Med sina industri- och lagerbyggnader, har området alltid legat som
en kil som hindrat förändring och
utveckling av den östra sidan av
ån. Nu öppnas nya möjligheter att
koppla samman Ronnebys olika
stadsdelar på ett nytt sätt. Nya

gångvägar och broar förbinder
Centrum, Resecentrum, Blekan,
Brunnsparken och Soft Center
området. Kilen blir ett nav i stället
för en barriär. Blekan och Nedre
Brunnsvägen har alltid varit en
vacker och attraktiv miljö längs
Ronnebyåns västra sida. Genom
utvecklingen av Kilen får nu även
Ronnebyåns östra sida ett grönare
inslag med liv och rörelse samt en
spännande bebyggelse med hög
ambitionsnivå.
I Kilen-området kommer många
olika verksamheter och kulturaktiviteter bidra till upplevelser för alla
som besöker och färdas i området.
Genom att bevara det Röda Ma-

4

gasinet sparar man en viktig del av
områdets historia för eftervärlden.
Byggnaden kan transformeras och
utvecklas för många olika aktiviteter
som kan berika området.
Genom ägardirektiv från Ronneby
kommun har vi på Ronnebyhus
medverkat till att ta fram förslag på
disposition för området. Avsikten
med skisserna är påvisa en framtida möjlig bebyggelse för området
där vi enligt direktivet också ska
fördjupa oss i den norra delen, norr
om det Röda magasinet. Kommunens ambitioner för hela området
är höga och tydliga vilket innebär
att vi med stor omsorg måste ta oss
an uppgiften att skapa en stadsbe-

byggelse som inte bara speglar vår
tid utan också påvisar en vision om
framtiden. Det ligger följaktligen i
vårt uppdrag att medverka med en
bebyggelseutveckling som håller
hög stadsbyggnadskvalitét och som
inkluderar de miljömässiga ambitionerna enligt Cradle to Cradle®
Enligt det generella kvalitetsprogram som gäller för området ska
framtidens byggande i Ronneby
kommun, såväl nybyggnation som
renovering av befintliga byggnader, leva upp till de mätbara mål
som tas fram i de projektspecifika
kvalitetsprogrammen. Dessa mål
ska inspireras av principer som ursprungligen tagits fram i designsystemet Cradle to Cradle®, Systemet
syftar till att maximera ekonomiska,
ekologiska och sociala värden
genom att komma till rätta med och
lösa miljöproblem snarare än att
bara minska negativa effekter.
I norra delen av Kilen är avsikten
att skapa ett 50-tal lägenheter
i olika storlekar som kan attrahera såväl unga som äldre oavsett
behov och livssituation. Bostäder
utformade för hög tillgänglighet och
boendekvalitet samt en omsorgsfullt gestaltad utemiljö.
Vi vill bidra med en spännande
bebyggelse som stegvis trappar
ned mot Ronnebyån och på så sätt
möter byggnadsvolymer på Blekan.
Samtidigt trappas bebyggelsen upp
mot nordost och möter stadens
volymer. Vi visar vart Kv. Kilen
möter staden och vi visar vägen för
framtida bebyggelse inom området
genom att arkitekturen signalerar
framtid istället för nostalgiskt till-

bakablickande. Ett nytt och spännande tillskott i Kilen som visar på
höga miljömässiga ambitioner och
en ny tydlig identitet för Ronneby.
Är du intresserad av ett framtida
boende i kvarteret Kilen ?
Kontakta Ronnebyhus uthyrning.
Även om du tidigare har du nämnt
att du är intresserad så hör av dig
igen med dina kontaktuppgifter
till uthyrningen hos Ronnebyhus,
0457-617052 eller 0457-617053.

Ett förslag på hur huskropparna skulle kunna
se ut.

Var finns Ronnebyhus i dag?

Ronneby kommun har 28 221
invånare på en yta av 825,3 kvadratkilometer. Befolkningen har en
medelålder på 44,1 år. Det finns
12 795 hushåll i kommunen och

man räknar med att det bor 2,13
personer i varje hushåll. Den öppna
arbetslösheten är 12,1 % och det
största privata företaget är Tarkett.
(Uppgifterna är från 2014).
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Hallabro:
26 lägenheter
Backaryd:
27 lägenheter
29 äldreboende
Kallinge:
543 lägenheter
76 äldreboende
Ronneby:
1512 lägenheter
38 äldreboende
45 trygghetsboende
Bräkne-Hoby:
126 lägenheter
42 äldreboende
Johannishus:
26 lägenheter
38 äldreboende
Listerby:
10 lägenheter
Eringsboda:
8 lägenheter
16 Trygghetsboende
10 Km

www.ronnebyhus.se

Special designade lägenheter

Ett ljust och stilrent kök på Äppelgården, med köksartiklar från Ronneby Bruk

Även detta häftiga kök med balkar i taket
finns på Äppelgården

Det blev ett härligt och praktiskt kök på
Lindvägen
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Mång tror att de kommunalägda
lägenheterna är tråkiga och omoderna, men denna lägenhetsutställning visar att det finns unika,
häftiga lägenheter och att Ronnebyhus jobbar för att ha ett modernt
och tilltalande utbud.
Förra året inledde Ronnebyhus ett
samarbete med Knut Hahnskolans
vuxenutbildning ”Inredning och
design”. Då fick eleverna tre lägenheter som renoverades, inreddes
och visades under några veckor.
Därefter hyrdes lägenheterna ut
till intresserade hyresgäster. Ett
mycket lyckat projekt, så även i år
har skolan och Ronnebyhus detta
samarbete.
Årets sex elever har två lägenheter
som de gått lös på. Det är en trerumslägenhet på Äppelgården och
en trea på Lindvägen i Kallinge.
Efter 12 veckors slit visades lägenheterna för allmänheten och nu är
de redo att hyras ut. Är du intresserad hör av dig till uthyrningen och
se om de finns kvar 0457-617053
alt. 0457-617052.
Även Ronnebyhus ville prova på
projektet och några anställda ur
personalen tog itu med att specialdesigna en lägenhet på Äppelgården. Temat på denna lägenhet var
”Wood” (trä-inspirerat).
Det blev tre väldigt olika lägenheter,
alla fantastiska på sitt vis men med
olika stuk, detaljer och finesser. Allt
från stora till små ingrepp tas nu
med i utvärderingen för att se om
det är något som kan användas vid
kommande renoveringar.

Eleverna från Indredning & design:
Arne Håkansson, Daniella Nordlund, SandraLövgren, Michell
Johansson, Carolina Nilsson,
Michaela Rundgren (saknas gör
Alexandra Jepsson)
längst till höger läraren Örjan Karlsson.
En laserad trävägg med spotlight i listen och inrett av MioMis gör vardagsrummet hemtrevligt

De tre toaletterna var i tre helt skillda stuk.
Detta ver träinspirerat

I detta rummet har en vägg tagits ner och en
ny byggts upp.
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Företag som hjälpt oss att göra
detta projektet möjligt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hanemarks Glas
Skanska Direkt
Wahlqvist Måleri
Best
Imtech
OGMA
Kakelservice Nättraby
JSB
Ronnebyhus
Ronneby Kommun
Jysk Ronneby
Jysk Karlshamn
Woody Ronneby
Minta
MioMis
Knut Hahnskolan
Ronneby Golv
Hindriksson Färg
Södra
Ronneby Bruk

www.ronnebyhus.se

Ronnebyhus nya styrelse

Johan sandberg (m), Thomas Svensson (fp), Ronny Pettersson (v), Mats Karlsson (s), Bengt-Krister Nilsson (s), Charlotte Karlberg (s),
Kent Zickbauer (s), Mats Paulsson (c), Tomas Lund (sd), Nicolás Westrup (sd) och Claes Diurhuus (m)

Under maj månad tillträdde Ronnebyhus nya styrelse, bestående
av elva personer.
Ordförande är Johan Sandberg,

1:e vice ordförande Mats Paulsson, 2:e viceordförande Ronny
Pettersson och åtta ledarmöter.
Styrelsen sammanträder ca sju

Nu är det snart färdigt !

Kom och titta !
Öppethus lördagen 22/8 kl 10.00-14.00
Trygghetsboende Espedalen
www.ronnebyhus.se
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gånger per år och det tas strategiska beslut som rör bostadsmarknaden i kommunen.

1 september är de inflyttningsklara
och de blivande hyresgästerna har
fått vara med och välja tapet, köksluckor och klinkers.
Espedalens trygghetsboende kommer att bestå av fem plan med totalt 20 lägenheter fördelat på tvåor
respektive treor. Trygghetslägenheterna är handikapp anpassade, liksom samtliga gemensamma lokaler
som finns för måltider, samvaro,
kultur, hobby och rekreation.
Trygghetsboende är för dig över 70
år och som behöver ett bekvämt
och tryggt boende.
Nu finns det möjlighet för alla att se
hur lägenheterna ser ut invändigt.
En tvåa och en trea kommer att
visas för allmänheten den 22/8.
Välkomna!

visar att
Ett tryggt Ronneby Trygghetsmätningar
utsattheten för brott tydligt minskat

Hur är tryggheten i kommunen? i
Ronneby? och i Ronnebyhus fastigheter ? Jag träffade kommunpolisen Mats Hadartz för att höra hur
det ser ut i dagsläget.
- Det är överlag tryggt i vårt närområde. Visst händer det incidenter men tryggheten har ökat och
det är ett fåtal individer som gör
ett flertal brott.

Förmån & tips

mellan 2008 och 2015. Tryggheten
har alltså ökat samtidigt som det är
färre som utsätts för brott.
Inbrotten i skolor och fritidsanläggningar exempelvis har minskat
från 30 inbrott 2008 till 10 st 2014,
i kommunen. Polisen försöker
engagera och ge dem som jobbar
på de kommunala anläggningarna
ett brottsförebyggande tänk vilket
gör att man jobbar med att ”bygga
bort” brott. Så istället för att vakta
en parkeringsplats så klipper man
ner buskage och sätter belysning
så att parkeringsplatsen blir mindre
attraktiv för brott.
Polisen utbildar och bygger nätverk
med personer i förtroende befattning t.e.x skolpersonal och jobbar
för att komma närmare medborgarna.

Ronneby OK.
Naturpasset som anordnas av
Ronneby orienteringsklubb finns att
hämta gratis på Ronnebyhus kontor
för dig som är hyresgäst. Det finns
ett antal olika kartor att välja på
varav en är för cykel, och vanliga
kontrollplockningar vid Persborgsgölen, Kallinge och Salsjön/BräkneHoby. Naturpasset pågår mellan
den 20 april till 30 augusti.
Ronneby simsällskap
Samarbetet mellan simföreningen
och Ronnebyhus ger alla Ronnebyhus hyresgäster möjlighet att spela
minigolf gratis en gång mellan den 1
juni och 31 augusti på minigolfbanan
vid brunnsbadet i Ronneby. Hämta
din golfbiljett i receptionen hos Ron-

9

I dagsläget är det 23 personer stationerade på Ronneby polisstation.
Utredare, yttrepoliser, brottsplatsundersökare, poliser som arbetar med
avvisningsärenden och tillståndsärenden (en del jobbar över hela Blekinge även om de är stationerade i
Ronneby).
Polismyndigheten kommer att få
en ny organisation 2016 där Ronneby tillsammans med Karlskrona
och Torsås blir ett distrikt som ska
tillhöra Kalmar och Kronoberg (Sydöstra Götaland)
Adress:
G:a Karlshamnsvägen 2, Ronneby
Box 315, 371 25 Karlskrona
Telefon:
114 14 (010-562 05 00 Endast för tips)
På polisens hemsida under
”Ronneby” kan du skicka meddelande och lämna tips.
Följ polisen Ronneby på Facebook

Bor du inte hos Ronnebyhus kan
du delta i Naturpasset ändå. Då
köper du din karta/kartor på Apoteket Kronan Kallinge (Kronans
Droghandel) eller Karlsnäsgården
Priset är 60 kr för 1 st och 50 kr
per st om du köper flera. Lämna
sedan in startkortet senast den 1
september och du har chansen att
vinna priser.
Mer info på www.rok.nu
nebyhus på Gångbrogatan 3.
Bor du inte hos Ronnebyhus kan
du ändå njuta av 18 håls minigolfbanan. Klubba och boll hyrs
i kiosken strax intill. Öppet varje
dag 08.00-21.00, sista utlämning
av klubbor sker vid 20.00. Bokning av grupper 0457-10175

www.ronnebyhus.se

Ronnebyhus
önskar alla en riktigt härlig sommar

Ronnebyhus semesterstängt
Vecka 29 & 30

Tips på balkongväxter

Många av oss har ingen
trädgård men väl en balkong.
Tyvärr har mångas balkong
blivit en allmän prylsamlingsplats, där man förvarar cyklar,
sportgrejer m.m. så att man
inte får plats där själv, ännu
mindre har chansen att odla
någonting.
Tänk på att välja rejält stora
odlingskärl. Ett vanligt nybörjarfel är att man köper alldeles
för små krukor. Ofta kan det
löna sig att skaffa få men stora
kärl, för jorden i små krukor
torkar upp väldigt fort så att
man under varma, soliga
perioder får vattna dem flera
gånger dagligen.
Vill du att fjärilar och bin
besöker din balkong, kan du
plantera doftande växter. Är
balkongen delvis eller helt
skuggig, kan fuchsior och
flitiga lisor passa, liksom begonior.
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Gör din balkongodling efter dina
egna intressen – tycker du om att
odla sådant som går att äta? Eller
vill du ha blommor som blommar
hela sommaren? Är du intresserad av rosor? Vill du ha något
som klänger upp över räcke eller
spaljé? Eller vill du kanske ha en
balkongodling som kombinerar
lite olika typer av odling?
Smarta saker att odla är tomat,
gurka, bönor, sallad, chilli och
örter. Roliga men inte så effektiva
är potatis, morötter, jorgubbar och
andra bär. Sen kan man givetvis
välja mellan blommor som är fina
och blommor som doftar.
Tänk på vatten, ljus och näring för
att lyckas.
Gyllenlack är inte så välkänd,
men den är en bra vårväxt som
blommar länge!
Läs mer och inspireras av att odla
på balkong och uteplats på sidan
www.odla.nu

Ålder: 42 år
Familj: Man och två barn
Mat: Grekiskt, Italienskt och annan mat runt medelhavet
Dricker: Gärna ett glas rött vin
Bästa bok: Liftarens guide till
galaxen (Douglas Adams)
Bästa film: Gillar sciencefictionfilmer
Fritid: Barnen och havet
Djur: Nej, allergisk
Drömsemester: Långsegling
med stor segelbåt

Ny på uthyrningen
Den 1 juni började Anna Peterson
jobba på uthyrningen hos Ronnebyhus. Hon kommer tillsammans
med Johanna på uthyrningen att
vara kontaktytan med blivande
och befintliga hyresgäster.
- Jag hoppas kunna bidra till att
hyresgästerna ska känna sig välkomna och trivas, säger Anna och
bjuder på ett smittande leende.
Anna Peterson kommer ursprung-

ligen från Göteborg, träffade sin
blekingska sambo på en segelsemester i Grekland. Bytte därför
storstadspuls mot Ronnebys lugna
och vackra miljö. Hon har nu bott
och jobbat i Ronneby i 10 år och
har 2 barn. Håller till i Bohuslän på
somrarna och älskar havet.
- Jag ser framemot att få jobba hos
Ronnebyhus.
Anna kommer närmast från en

Pensionär

Personalförändringar

Den 30 juni jobbar Elisabeth Knuuti sin sista dag hos Ronnebyhus,
sedan ska hon efter ca 40 år ta
klivet ut som pensionär.
Hon började 1974, fick fast
anställning 1978 och har den
senaste tiden jobbat i Kallingegruppen med sin huvudsakliga
sysselsättning som lokalvårdare.
Elisabeth kommer ursprungligen
från Finland och kommer nu att
tillbringa mer tid i sin stuga där.

Det händer hela tiden lite på personalfronten.
* Sommarjobbarna hos Ronnebyhus i år är ca 30 stycken och
många av dem är återkommande
från tidigare år.
* Föräldralediga just nu är Veronica Ericsson och Linus Nilsson.
* Just nu pågår rekryteringen av
tjänsten som drifttekniker.
* Christer Angelin har under en
längre tid jobbat i projekt hos
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mammaledighet med sonen och
dessförrinnan har hon jobbat 7 år
på HEBA food & beverages AB.
Anna tycker sig ha barnasinnet
kvar och älskar att pyssla med
sina barn, vistas ute i den vackra
blekingska naturen eller att umgås
med folk, äta en god bit mat och
ha det mysigt.

Ronnebyhus. Han har nu erbjudits
tillsvidareanställning som fastighetsskötare på Ronnebyhus från
och med 20150530.
* På egen begäran har Håkan
Fridh tagit beslutet att lämna sin
tjänst som boservicechef efter
sommaren. I hans nya roll kommer
Ronnebyhus fortfarande ta del av
hans erfarenhet och kunskaper.

www.ronnebyhus.se

KAN
BOKAS
VIA TELEFON
KAN BEBYGGAS
MOJNA &
GAMMAT

KAN

UTAN
FAST
ADRESS

AUTOGIRO

KLAVERTRAMP
UPPLÅTIT

ELOGE

FÅR INTE
ANVÄNDAS PÅ
BALKONG

SKOGSFÅGEL

SUGER VIKARE
SIG DAGSMEJA
EINSTEINFAST
IUM

KLIRR

OFTA FÖRE MAJESTÄT
ÖSELBO

TOTAL
EKONOMI

SVAVEL

500 I
ROM

RINGS VID
PROBLEM

DEMOLERA
KUNG I
EDDAN

FÖRUTSPÅENDE

SITTER
ORÖRLIG

RÄCKER
OFTA INTE
TILL

PÅ ÅK I BETALAS
RABAT
MED

PACINO
OCH
TRÄD

VD

51-15

BO-KRYSSET
För att delta i tävlingen
behöver vi ha ditt kryss
senast den 2015-07-31

Adress: AB Ronnebyhus, Box
264, 372 21 Ronneby eller lämnas på kontoret, Gångbrogatan
3, Ronneby. Märk kuvertet ”Bokrysset”
Vi förbehåller oss rätten att
lotta vinnarna då flera svarat
rätt. Vinsten är ett presentkort
250 kronor till vinnaren och fyra
trisslotter till de efterkommande.

ORDSPRÅK
Namn:.....................................................................................................................
Adress:...................................................................................................................
Postadress:............................................................................................................

De flesta av oss slösar bort
våra liv som om vi hade ytterliga ett på banken.
Ben Irwin

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

Uthyrning:

Johanna 0457-61 70 53
Anna
0457-61 70 52

Öppetider kontoret:
Måndag
10-18
Tisdag-torsdag 10-16
Fredag
10-13

Felanmälan:

Ring 0457-61 70 90
vardagar 07.30-12.00
måndag 15.00-18.00
tis - tors 15.00-16.00
eller www.ronnebyhus.se

Trygghetsjour:

Vid akuta fel 0457-61 70 56

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