Under takåsen

EN TIDNING UTGIVEN AV RONNEBYHUS SEPTEMBER 2015

Hösten är på väg till oss med allt vad det innebär.

VD;n inför hösten

VD Peter Persson

Äntligen flyttar hyresgästerna in
i vårt nya trygghetsboende på
Espedalen. Efter cirka ett års
byggtid står trygghetsboendet
färdigt och vilken succé det blev
på dagen för öppet hus som
genomfördes lördagen den 22
augusti. Uppskattningsvis cirka
700 besökare valde att komma
till oss och titta på lägenheter
och gemensamhetslokaler i det
nya huset. Förhoppningsvis

leder detta intresse till att vi kan
bygga ytterligare nya bostäder.
Har vi lyckats väcka Ert intresse
för att bo i ett nyproducerat hus
eller vet Ni någon annan som
kan ha intresse för detta, låt oss
få reda på det. Ring in till oss
och berätta om dina tankar om
Ert framtida boende. Det hjälper
oss att se behovet av nyproduktion. Nu genomförför vi de sista
åtgärderna genom att uppföra
garage, carports och miljöhus i
anslutning till huset.
Nu är de flesta anställda på
Ronnebyhus tillbaka efter sina
semestrar och vi tar nya tag i
vårt arbete med att säkerställa
en god förvaltning och service.
Under sommaren har vi haft
cirka 35 unga sommarjobbare
inne som på bästa sätt hjälpt
oss med vår dagliga fastighetsskötsel. Mycket glädjande att se
vilket bra jobb dessa ungdomar
gör och jag vill också passa på
att tacka för den feedback vi fått
under sommaren av Er hyresgäster i denna fråga.
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Vi går en intressant tid till mötes. Planerna på Kv.Kilen löper
på i den formella planprocessen
vilket innebär ytterligare ställningstaganden under hösten.
När detaljplanen börjar få sitt
slutliga innehåll kan vi fortsätta
skissa och också kalkylera. Vi
kommer också titta på förtätningsmöjligheter i våra befintliga bostadsområden. Kan vi
nyproducera på redan ianspråktagen mark är det i regel
både bättre och billigare. Mer
om detta kommer under hösten
tillsammans med en rad andra
planerade byggprojekt.
I hopp om en fin sensommar
och en annalkande höst, må
gott
Bästa hälsningar
Peter Persson
VD

Fler nya badrum

Renoveringen av badrum på Espedalen fortsätter och under hösten
är det 18 stycken på Volontärbacken 6 som renoveras. 12 stycken
badrum görs samtidigt sedan resterande 6. När alla 18 är klara är det
totalt 87 badrum som är snyggt
renoverade på Espedalen.

Fritt inträde

Alla Ronnebyhus hyresgäster har
fritt inträde på Ronneby bollklubbs
hemma match, herrar den 12 september och damer den 26 september. Tag med lägenhetsnummer
som inträdesbiljett.

Presentkort

Om du ska ge bort en present men
vet inte vad du ska köpa eller var.
Ronneby Handels presentkort
gäller 1 år och går att lösa in i alla
butiker som är medlemmar i handelsföreningen. Presentkorten säljs
hos ICA Maxi, Willys och Rosenquist Foto!

Rullgardin

Har du inglasad balkong på Espedalen eller annat område och
behöver rullgardin eller markis till
den. För prisuppgift, beställning
och köp av rullgardin ber vi dig
kontakta Shadowmaster 0454572222 eller o.p markis & persienn
tel; 0455-52530.

Ronnebyhus har nu över 1100
följare på Facebook. Häng med du
också och ”Gilla” Ronnebyhus.
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Notiser
* 12 september är det Ronneby
NU företagsmässa.
* Loppmarknaden i Brunnsparken håller på till söndagen den
8 november
* Brandfilt är en billig försäkring,
köp den i receptionen hos Ronnebyhus för 70 kr.
* Tack alla sommarjobbare för
att ni har gjort ett riktigt bra jobb
hos Ronnebyhus i sommar.
* Nu är stadsbilblioteket öppet
igen efter en tids renovering
måndag - torsdag 11-19
fredag 11-18
lördag 11-14
* trygghetsboendet på Espedalen kommer att få solceller som
hjälper till med elförsörjningen
* Garage och carportar ska
byggas på Espedalen framför
trygghetsboendet
* Balkonger på Hjorthöjden och
Fruktgårdarna har målats och
fått en rejäl uppfräschning
* Om ni ser att bovärdar eller
annan personal ”springer” runt
och mäter i ert område så håller
Ronnebyhus på med ett projekttillsammans med Fasticon där
alla fastigheter och personal
inventeras.
* Skolorna har höstlov V.44

www.ronnebyhus.se

Klara, färdiga, bygg...

Platsen där det nya trygghetsboendet ska
byggas är utmärkt i gräset på Espedalen

Byggstart o första spadtaget 23/10-2014

Grunden grävs, rör dras och plattan gjuts.

En våning varannan vecka byggs på och det
börjar likna ett hus

Lite färg och inredning sen är det klart

Ett färdigt trygghetsboende. Nu saknas bara garage, carport, lusthus och lite aktiviteter i
gemensamhetsutrymmena.
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Visningsdagen

Lördagen den 22 augusti var det
öppen visning för allmänheten, och
det blev ”fullt hus” i ordets rätta
bemärkelse. Redan när dörrarna
öppnades kom folk strömmande
och det fortsatte i stortsett under
hela visningen. Vissa stunder var
det så trångt att det var svårt att
se den fina inredninge som var
gjord i tvårumslägenheten. Det var
inredningsföretaget Miomis som
hjälpt Ronnebyhus att möblera och
inreda lägenheten på ett mycket
smakfullt vis.
- Det känns som man kommer hem
till någons hem, sa en av besö-

karna som stannade till vid entrén
och pratade.
Det var en tvårumslägenhet, en
trerumslägenhet och gemensamhetslokalerna på bottenplan som
visades. Idagsläget är alla lägenheterna uthyrda men om man är
intresserad kontaktar man uthyrningen 0457-617053 för att sätta
upp sig på turlistan.
- Jag har inte åldern inne ännu men
tiden går fort, så jag var lite nyfiken
på hur ett trygghetsboende kan se
ut, säger besökaren innan han promenerar vidare. Den 1/9 började de
blivande hyresgästerna att flytta in i
sina nya hem.
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Bovärdsgrupperna i våra bostadsområden
Hjorthöjden:

Av Hjorthöjdens ca 460 lägenheter är i stort sett det
mesta uthyrt. Under sommaren har entrépartierna
målats och altanerna på botten plan får ett riktigt lyft
med snygg stenkant och staket,fortsätter under 2016
Trappor har rätats. Balkongerna kommer att målas
och höstens löpande underhåll drar igång.
Bovärd Mia och resten av gruppen tillsammans med
Securitas jobbar för att få bilister att respektera att
det är endast transporter som får ske i området och
att det ska köras varsamt .
Nytt värmesystem har installerats till varje byggnad
och detta kommer att trimmas in under vintern.

Jonas
Christer

Kidde

Julius
Mia

Ronneby centrum, Bålebro, Karlstorp:

Christian

Roger

I centrum har det under sommaren varit en del underhålls arbete så som målning av staket (Åke), oljat
skärmväggar (Herta), målning av miljörum med mera.
På Karlstorp har lekplatsen målats och en grillplats
anordnats. Under hösten kommer även Bålebro att få
en uteplats och eventuellt parksoffa utanför entrén.
På Karlstorp ska en sms-tjänst provas när det gäller
att skicka ut information till hyresgästerna. Bovärd
Stig och hans grupp fortsätter hösten med normalt
underhållsarbete som rensning av hängrännor, trädgårdsarbete med mera.

Stig

Kallinge:

Jens

Kallinge omfattas av Centrum, Fruktgårdarna, Lindvägen, totalt ca 560 lägenheter plus Olsgårdens utemiljö. För området fruktgårdarna blev det ett lyft när
tre hus revs och utemiljön helt gjordes om förra året.
Nu jobbar för att bibehålla den goa känslan som är i
området. På Lindvägen håller man just nu på att se
över, måla och byta lekutrustningen. Bovärd Mattias
och gruppen håller även på att fräscha upp lägenheter och lokaler i Kallinge centrum.

Mattias
Thord

Emil
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Stig

Bovärdsgrupperna i våra bostadsområden
Bräkne-Hoby, Hallabro, Backaryd:

mikael

Ing-Marie

Alla lägenheter och trapphus i Mölleskog har bytt
termostater. I kolonilotterna växer det så det knakar
och den nybyggda grillplatsen används flitigt. Gamla
Svenstorp har fått Led-belysning både inne och ute.
Miljöhusen har fått golven målade så att de blir mer
lättstädade. I Backaryd har man provat att renovera
två lägenheter lite tuffare och de blev uthyrda innan
de hann bli klara. Bovärdsgruppen med Mikael i
spetsen hoppas kunna finnas på plats och delta på
höstmarknaden i Backaryd.

Andreas

Älgbacken, Peder Holm:

Helena

Robban

Älgbacken har ca 180 lägenheter och i dagsläget är
det fullt uthyrt. Det är mycket folk som bor och rör sig
i området. Under sommaren har miljöhusen målats,
”pisk balkongen” i 4;an har byggts in och installationen av varmvatten mätning är klar i alla lägenheterna
och fungerar bra. Höstens projekt är att byta entrédörrarna i låghusen, Älgbacken 2 och 6 och se över
och måla trapphusen i området.
Peder Holm har knappt 100 lägenheter och här är
det också fullt uthyrt även om underhållet är minimalt.
Bovärden Robban kommer att vara pappaledig från
den 14/9 till den 31/1-2016.

Kabashi

Espedalen:

Helena

Veronica

Espedalen med sina 370 lägenheter har fått förökning med 20 lägenheter i ett nytt trygghetsboende.
Espedalen har under den senaste tiden haft väldigt
många och stora projekt på gång. Balkongerna har
bytts, många badrum har total renoverats och små
ettor har renoverats och blivit riktiga lägenheter med
uteplats. Nu under hösten skall det gamla bovärdskontoret bli ”Nära & Kära” lägenhet som kan hyras.
Fastighetsskötare Veronica är för tillfället mamma ledig och beräknas vara tillbaka någon gång runt nästa
sommar. Bovärd i området är Agneta.

Agneta
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Bovärd i våra bostadsområden
Omsorgen, Listerby, Johannishus:

Bernt är bovärd för ett 20 tal omsorgsboenden.
Från större så som Backen servicehem i Backaryd,
Ågårdsbo i Ronneby, Olsgården i Kallinge, Lindebo
i Bräkne-Hoby, Ålycke i Johannishus till mindre små
gruppbostäder. Han har även bostadsområdena Listerby och Johannishus.
Bernt är anläggningsskötare för automatiska
brandlamen som kontrolleras varje månad.
Omsorgen har önskat
ombyggnad och utbyggnad av vissa boende och
förstudie pågår. En del av
lägenheterna på Backens servicehem har blivit
Bernt
trygghetsboende.

Trygghetsboende Eringsboda

Sophantering

Miljöhuset eller soprummet som det i vardags mun
kallas är ett ställe som alla hyresgäster behöver
besöka vare sig man vill eller inte.
Ronnebyhus jobbar hårt för att det ska vara så
trevligt som det kan bli att besöka soprummet. Lite
”sopdoft” är kanske ofrånkomligt men rent, snyggt
och rätt sopa i rätt fack borde inte vara så svårt om
vi alla hjälps åt. Just nu jobbar vi tillsammans med

miljöteknik som hämtar soporna med att plocka
fram tydligare skyltar som talar om vad saker
och ting ska slängas. Ronnebyhus har även haft
personal inne på helgerna för att försöka göra
sophanteringen bättre.
Ronnebyhus värnar om miljön och sina hyresgäster, sopsortering är ett sätt att vara rädd om
dessa. Släng soporna i rätt kärl.
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Du kan göra en felanmälan på tre sätt:
ringa, maila eller via hemsidan

Felanmälan

Lägenhet:
från ett rum och kök upp till sex rum
och kök. Från sjunde våningen, ner
till markplan med egen täppa. Vi
finns på olika orter i kommunen.
Studerande rabatt:
Få ett ”resekort period” värt 800 kr
varje månad, så pendlar du gratis.
Särskilt boende:
äldre och handikapboende som
tillsätts av kommunen

0457-61 70 90 och prata med
Anette, Ylva eller Petra.

		
		
		

alla vardagar
07.30 - 12.00
eftermiddagar
måndag
15.00 - 18.00
tisdag - torsdag 15.00 - 16.00

Mail:

felanmalan@ronnebyhus.se

Hemsidan:

www.ronnebyhus.se

Vid akuta fel när felanmälan är stängd, ringer
du jouren: Akut är sådant som är till skada för
fastighet eller person ring: 0457-617056.

Telefon 61 70 90
Vad kan vi erbjuda

Ringa:		
		

Förråd,
extra utrymme där du bor eller
om du bara behöver förvaring.

Lokal:
för verksamhet eller
affärsrörelse
Garage:
finns även carport med el
Parkeringsplats

Uthyrningen
61 70 53

Bra hemsidor
Hyresgästföreningen: www.hyresgastforeningen.se
Konsumentverkat och Boverket: www.omboende.se/sv/Hyra
Jämförelse av försäkringspriser: www.insplanet.com

Trygghetsboende:
för dig över 70 år som önskar tryggare boende.

Jämförelse av elpriser: www.elskling.se

Nära och kära lägenhet:
möblerad lägenhet som hyrs ut
under kortare tid.

Bostadsbidrag: www.forsakringskassan.se/privatpers/kassakollen

Folkbokföringen:

www.skatteverket.se

Adressändringen: www.adressandring.se/privatperson
Bostadstillägg: www.pensionsmyndigheten.se
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Vad betyder symbolerna och vilka produkter gäller det?
När du handlar möts du av en mängd symboler i affären och då kan det vara bra att veta vad dessa står
för. Vi vill ju alla tänka på miljön, djuren och arbetsförhållande som ligger bakom produkten. Hur, var och
av vem tillverkas produkten av och vad händer med den när den är förbrukad. Vi vill helt enkelt att det
ska vara en bra produkt. Här hjälper vi dig i djungeln av symboler att förstå vad en del av dem står för.

Svanen
Bra miljöval

omfattar en produkt eller tjänst från råvara till
avfall. Kriterier avseende funktion och etisk/social
finns på tex textiler Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Genom märkningen kan vi vägleda konsumenter att hitta de
produkter som är minst skadliga för miljön

Allt från papper och tvättmedel till
el, transporter och luivsmedelsbutiker. Produkter i Sverige.
www.naturskyddsforeningen.se/
bramiljoval

KRAVs regler spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion; växtodling,
djurhållning, fodertillverkning, butik, storhushåll,
restaurang och fiske, med mera. Meningen är att
regler ska driva utvecklingen av ekologisk produktion framåt.

Livsmedel, särskilt höga krav på
djuromsorg, hälsa, socialt ansvar
och klimatpåverkan Produkter i
Sverige och världen.
www.krav.se

Nyckelhålet visar vilken mat du mår bra av och
är kanske det allra enklaste kostrådet du kan få.
Väljer du mat med Nyckelhålet får du i dig mindre
socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Ett sunt alternativ som
håller i längden!

Livsmedel. .
Produkter i Sverige.
www.livsmedelsverket.se

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som
skapar förutsättningar för odlare och anställda att
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Kaffe, te, kakao, frukt, juice, spannmålsprodukter, snacks, godis, rosor
med mera.
Produkter i Asien, Latinamerika och
Afrika
www.fairtrade.se

Sv Sigill innehåller regler inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö. Regler baserade på
svensk lagstiftning. Klimat sertifiering för lägre
klimat påverkan

Livsmedelsprodukter iSverige.
Lantbrukarnas riksförbund står
bakom denna certifiering.
www.klimatmarkningen.se

Svenskt sigill

Fairtrade

Allt från tvättmedel, papper, leksaker och vedkaminer till hotell och
restaurang. Produkter i Norden.
www.svanen.se

KRAV

Produkter

Kriterier tas fram ur ett livscykel perspektiv från
råvara till avfall. Handlar ofta om att utveckla kriterier för produkter som används i stora mängder
och av många människor. Hjälpa konsumenterna
att hitta produkter med bra miljöval och funktionskrav.

Nyckelhål

Kriterier
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Profilen:
Annette Andersson

Annette Andersson jobbar som
ekonomiassistent och har hand
om kundinbetalningar, leverantörsbetalningar, autogiro, kassa och
scanning av leverantörsfakturor

med mera. Hon hjälper även till
med tekniska bitar som ekonomi
runt el och underhåll. Ringer du
felanmälan är Annette en av dem
du kan hamna hos för att anmäla
ditt problem.
- På detta viset blir det mycket
kontakt med hyresgästerna och
det är kul.
Efter sin skolgång fick Annette
jobb på en redovisningsbyrå där
hon var i 14 år, sedan bar det av
till Karosseriverket och Konga
Bruk innan hon 2005 landade hos
Ronnebyhus.
En annan resa Annette gjort i livet
är att gå ner i vikt. År 2000 gick
hon ner 15 kg i vikt och ett intresse
för kost och motion vaknade till
liv. Med hjälp av motion och viktväktarna har den nya vikten hållit i
sig och det nyväckta intresset bara
ökat.

Ålder: 47 år
Familj: Man och två utflugna
pojkar
Mat: Lasagne
Dricker: Vatten
Bästa bok: Läser väldigt sällan
Bästa film: Sett många bra
filmer ingen direkt favorit
Fritid: Sommarstugan. Tycker
om att röra på sig så som golf,
gymmet och promenader
Djur: Nej
Drömsemester: Bali. Att ligga i
solen under palmerna och bara
vara...
Nu är hon och familjen på väg in i
en ny fas i livet där sönerna är på
väg att lämna och flytta ut till eget
boende för att studera vidare.

Ny drifttekniker
 onnebyhus har anställt Johan
R
Spångberg som den 1 september
tillträder sin tjänst som drifttekniker. Han kommer tillsammans med
Magnus Karlsson jobba med att
optimera fastigheternas tekniska
system. Injusteringar av värme och
för att komforten i lägenheterna
ska bli så bra som möjligt. Johan
ingår även i jourgruppen. Johan
som är 28 år är uppvuxen i Ronneby och utbildad rörmokare och
gjorde sin lärlingstid och examen
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hos IMTECH. Blev utbildad och
diplomerad drifttekniker under sin
tid hos Riksbyggen. Han kommer
närmast från Karlskrona kommun
där han jobbat just som drifttekniker. På fritiden sysslar han med
stuntåkning på motorcykel och när
motorcykeln står i garaget är det
styrketräning och målskytte som
sysselsätter honom. Johan ser sig
själv som en öppen och rak person
och vi hälsar honom välkommen
till Ronnebyhus.

www.ronnebyhus.se

KAN
BOKAS
VIA TELEFON
KAN BEBYGGAS
MOJNA &
GAMMAT

UTAN
FAST
ADRESS

R

KAN

AUTOGIRO

S Ä L
ELOGE

H

FÅR INTE
ANVÄNDAS PÅ
BALKONG

I

SUGER VIKARE
SIG DAGSMEJA
EINSTEINFAST
IUM

RÄCKER
OFTA INTE
TILL

B

RINGS VID
PROBLEM
KLIRR

T O M T Y T O R

A V T A
UPPLÅTIT

H

PÅ ÅK I BETALAS
RABAT
MED

T Ö

KLAVERTRAMP
TOTAL
EKONOMI

DEMOLERA
KUNG I
EDDAN

R

I

V A

F A D Ä S
R

OFTA FÖRE MAJESTÄT
ÖSELBO

E R S

T R Y G G H E T S B O E N D E
SKOGSFÅGEL

O R R E

SITTER
ORÖRLIG

S T

I

FÖRUTSPÅENDE

L L

Vad saknas?

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

Denna gången har vi fått in enormt
många svar på Bo-krysset, jättekul.
Vi lottar ut priser bland de rätta
kryssen.
250 kr i presentkort går till Inge E
Petersson i Bräkne-Hoby. De fyra
skraplotterna delas ut till Jan Lanvin, Ronneby, Gunda Petersson,
Kallinge, Inger Kullenbert, Eringsboda och Lil Frennesson, Ronneby. Vinsterna kommer med posten
till er. Tack alla för ert deltagande.

51-15

www.ronnebyhus.se

Ronnebyhus hemsida är bland
annat gjord för att hyresgästerna
ska kunna hitta den information de
söker. Men vad söker man efter
som hyresgäst ? Vad saknas?
Skriv några rader om vad du tycker
om hemsidan och var med i utlottningen av 250 kr och 4 trisslotter.
Skicka till Ronnebyhus, Box 264,
372 21 Ronneby eller maila till
Info@ronnebyhus.se
senast 30 oktober.

Uthyrning:

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

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

ORDSPRÅK
Att gnälla är som att
gunga gungstol.
Man har nåt att göra
men kommer ingenstans.

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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