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    VD har ordet

 VD Peter Persson

Det händer mycket nu på Ron-
nebyhus. 

Årets underhålls- och inves-
teringsvolym på sammanlagt 
cirka 60 miljoner aktiveras nu 
allteftersom projekten sätts 
igång. Stort som smått. Mål-
ning, tapetsering, ytskikt golv, 
vitvaror- och sanitetsbyten m.m. 
för cirka 27 miljoner kronor. 
Indelade i kategorirelaterade 
åtgärder investeras det 17,3 
miljoner kronor i byggreno-
vering, 9,5 miljoner kronor i 

energieffektivisering samt 6,5 
miljoner kronor i brandskydds-
förbättringar, totalt cirka 33 
miljoner kronor. Vi prioriterar de 
underhåll och investeringar som 
samtidigt ger komforthöjande 
effekter. Mer om projekten i 
tidningen.

Vakansnivån är numera nere 
på riktigt låga nivåer, per den 1 
mars ligger vakansgraden på 
2 %.  Detta är positivt för Ron-
nebyhus då intäktsbortfallet blir 
allt lägre vilket innebär att mer 
underhåll kan genomföras på 
vårt bostadsbestånd. Den låga 
vakansnivån innebär också att 
vi får allt svårare att tillhanda-
hålla bostäder till våra sökan-
den. Vår bostadskö har nära 
nog fördubblats på ett år vilket 
innebär att vi står inför ytterliga-
re nybyggnation. Lika glädjande 
är att de lokaler vi tillhandahål-
ler också är fullt uthyrt. 

Ni har säkert uppmärksammat 
att vi genomför vissa marknads-
analyser för att i största möjliga 
mån säkerställa vad som skall 
byggas, var det skall byg-
gas och hur mycket som skall 

byggas. Ronneby kommun är 
i full gång med den nya över-
siktsplanen. I översiktsplanen 
tas många av de strategiska 
besluten som påverkar hur det 
är att leva och bo i Ronneby i 
framtiden. Planen omfattar hela 
kommunen och ger vägledning 
för strategiska beslut om hur 
mark- och vattenområden ska 
utvecklas på lång sikt. I planen 
görs exempelvis avvägningar 
om vilka områden som är 
intressanta för nya bostäder. Till 
översiktsplanen kopplas också 
ett bostadsförsörjningsprogram 
som ska visa hur kommunen 
tänker samordna den fysiska ut-
vecklingen med befolkningstill-
växten och hur ändamålsenliga 
åtgärder som främjar bostads-
försörjningen kan genomföras. 
I detta omfattande arbete står 
det helt klart att Ronnebyhus 
har ett stort ansvar som allmän-
nyttigt bostadsbolag. 
Nu längtar vi efter våren och 
värmen med allt vad det inne-
bär.Väl mött och bästa häls-
ningar

Peter Persson
VD

Den meteorologiska definitio-
nen av vårtemperatur är att 
dygnsmedeltemperaturen ska 
ligga mellan 0 och 10 plusgra-
der. Efter sju sådana dygn i 
följd, säger vi att våren anlände 
det första av dessa dygn. Yt-
terligare ett villkor för första 

vårdagen, är att den får inte ske 
före den 15 februari.

Några exempel på när våren 
normalt brukar anlända:
Kiruna 1 maj
Östersund 11 april
Stockholm 16 mars
Malmö 22 februari

Vårtecken
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Notiser 
*  Blekingetrafiken har lanse-
rat tjänsten ”Autoladda” som 
innebär att när perioden eller 
reskassan börjar ta slut, fylls det 
automatiskt på igen. Kunden be-
höver bara ansluta sitt Resekort 
till tjänsten Autoladda på Mina 
Sidor i Webshopen på blekinge-
trafiken.se.

*  Varje vår deltar Ronneby kom-
mun i Håll Sverige Rents aktion 
mot nedskräpning. Runt om i 
landet plockar förskolor, skolor, 
föreningar, företag och privat-
personer skräp - både för att 
göra sin närmiljö lite finare och 
för att visa att nedskräpning inte 
är okej. I år hoppas vi på lika fin 
uppslutning.

*  Ronnebyhus deltog i årets 
sommarjobbsmässa och har fått 
in rekordmånga ansökningar till 
de 30-tal sommarjobb som Ron-
nebyhus erbjuder ungdomar.

*  Lördag 19 mars 2016 klockan 
20.30-21.30 lokal tid är det dags 
för Earth Hour – världens största 
miljömanifestation. Var med och 
agera för klimatet du också!  

*  Ronnebyhus kommer även i 
år att vara med på Bräknetram-
pet den 14 maj. För varje cyklist 
som stannar vid Ronnebyhus 
station och skriver sitt namn 
ger Ronnebyhus 10 kronor till 
barncancerfonden. Så cykla och 
må bra, skriv ditt namn och stöd 
barncancerfonden.

Ronnebyhus har nu över 1400 
följare på Facebook. Häng med du 
också och ”Gilla” Ronnebyhus. 

Önskemål i din boendemiljö
Vi på Ronnebyhus vill vara lyhörda 
över dina önskemål. Om du trycker 
på fliken i höger kanten på Ron-
nebyhus hemsida kommer det upp 
en kontaktyta där du kan skriva 
ner och framföra ditt önskemål 
på förändringar i din boendemiljö. 
Exempel på önskemål vi åtgärdat 
är nerfällbar väggstol vid entrédörr, 
trädgårdsredskap i miljöhus och 
cykelställ m.m. Vi försöker så långt 
det går att uppfylla önskemål.

E-faktura
Elektronisk faktura eller E-faktura 
gör att du slipper pappersavi. Fak-
turan kommer digitalt och presen-
teras i din internetbank och efter 
godkännande, görs betalningen 
automatiskt på förfallodagen.
Du gör anmälan på din internet-
bank. 

Garage & bilplats Även om det inte finns gott om 
lediga lägenheter just nu så finns 
det garage och bilplatser att hyra 
på olika ställen. Ett garage kostar 
ca. 500 kr i månaden, en öppen 
bilplats ca 85 - 100 kr i månaden. 
Är du intresserad av garage eller 
bilplats i ditt eller något annat 
område så kontakta uthyrningen 
0457-61 70 52.

                  När Ronneby bollklubbs
                  herrar spelar match mot  
                  Karlskrona står Ron-
                  nebyhus som matchvärd 
och alla Ronnebyhus hyresgäster 
har fri entré till matchen genom att 
ange sitt lägenhetsnummer i en-

trén. Matchen kommer att spelas 
”hemma” på Brunnsvallen Ronne-
by tisdagen den 17 maj kl. 19.00. 
Kom & heja. 
Till hösten kommer det att finnas 
möjlighet att titta och heja på en 
dammatch, håll utkik efter datum.
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           På vår hemsida loggar du in på ”Mina sidor”. 
           Om du är registrerad finns dina inloggnings
           uppgifter från och med april månad på din 
hyresavi, du hittar dem uppe i vänstra hörnet. Lösen-
ordet går lätt att ändra inne på mina sidor.          
           
           Under ”Min profil” kan du se vilka uppgifter 
           som är registrerade på dig och lätt ändra 
           dessa genom att trycka på ”ändra profil”.

           Under ”mitt boende” kan du se dina kontrakt,   
           betalningar och dina felanmälningar. Här kan
           du även göra en felanmälan, när du vill på 
dygnet. Gå in på felanmälan i vänsterkanten och följ 
instruktionerna.

           Under ”hyr av oss” ser du vilka lediga lägen-
           heter och bilplatser vi har lediga just nu.
           Under ”sökprenumerationer” i vänsterkanten, 
hittar du hyresobjekt som du har under bevakning. 
Genom att lägga till en prenumeration skapar du en 
bevakning där du får mail när ett intressant objekt 
finns tillgängligt.
Under ”intresseanmälningar” hittar du de objekt du 
har visat intresse för. 
Under ”erbjudanden” hamnar de objekt som du blivit 
erbjuden.

”Mina sidor”, så använder du dem...
Logga in= klicka på denna symbol på hemsidan

1

2

3 4

1

2

3
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Marknadsanalys och öppen dialog 
Ronnebyhus undersöker intresset kring nyproduk-
tion av hyresbostäder och vilka områden som skulle 
kunna vara aktuella. Med hjälp av Aktiv Bo har det 
skickats ut en marknadsundersökning till ca 2500 
hushåll, runt om i kommunen. Det har även genom-
förts en ”öppen dialog” i februari, där både hyresgäs-
ter och övriga i kommunen var välkomna att delta, för 
att Ronnebyhus ska kunna samla på sig så många 
synpunkter och åsikter som möjligt. Även i receptio-
nen på Ronnebyhus kontor har det under en tid fun-
nits möjlighet att framföra sina synpunkter och fylla i 
undersökningen. I mitten av mars räknar vi med att 
undersökningen och övrigt material ska vara sam-
manställt. Parallellt gör kommunen en undersökning 
om olika boendeformer i kommunen, dessa två finns 
sedan som underlag för att fatta beslut.

Området Kilen vid järnvägsstationen Volontärbacken 2 på Espedalen Hur det kan komma att se ut på Peder Holm 

VD Peter Persson i öppen dialog med kommuninvånare om att 
bygga nya lägenheter 

*   Nytt serviceavtal för att sköta 
Ronnebyhus hissar har gjorts. 
Detta innebär att ett nytt telefon-
nummer kommer att sättas upp i 
de hissar som berörs.

*   Trygghetsboende på Espeda-
len har nu en värdinna/aktivitets 
samordnare, Monica, som ordnar 
aktiviteter för alla boende i områ-
det som är över 70 år. Dessutom 
har ett motionsrum i gemensam-
hetsdelen i husetsbotten ställts 
i ordning. Vid frågor ring Monica 
0457-61 80 96

*   Utredning pågår om att bygga till 
och utöka förskolans Mumindalens 
verksamhet med två avdelningar. 
Mumindalen ligger på Plommon-
gården i Kallinge.

*   Den indiska restaurangen som 
öppnade i december bredvid 
biografen är nu i full gång med sin 
verksamhet.

*   Det har byggts en ny tvättstuga 
på Övre Brunnsvägen, Bålebro. 
Detta för att stärka upp antalet 
tvättider som har varit för få under 
en längre tid. 

Smått & gott på gång

Monica, värdinna/aktivitetssamordnare 
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När grannen stör mig
Alla vill vi ha lugn och ro i vårt 
boende. Självklart är det så att 
när man bor i ett flerfamiljshus så 
måste man acceptera ljud från 
grannar i viss grad.
Att bo hos Ronnebyhus innebär 
att du har både rättigheter och 
skyldigheter. Skyldighet att visa 
varandra hänsyn. Rättighet att få 
leva ditt eget liv, att inte känna dig 
störd - men också att inte behöva 
lägga dig till med onormala vanor 
bara för att du är rädd att störa. En 
av de självklaraste rättigheterna är 
naturligtvis att få sova på natten!
Vad som är störande uppfattas na-
turligtvis olika. Ett normalt familjeliv 
med normala vanor är naturligtvis 
inte något som betraktas som 

störande. Du får spela musik i 
lägenheten om det är på en rimlig 
ljudnivå, dina barn får leka i lägen-
heten (även om grannen sover på 
dagarna på grund av nattarbete) 
och du får ta en dusch även om det 
är mitt i natten.
Att beskriva störningar i gene-
rella ordalag är mycket svårt, men 
exempel på sådant som kan vara 
besvärande är:
- hög musikvolym 
- ihållande hundskall 
- oväsen i lägenheter och trapphus
- starka, ihållande lukter
Det första du kan göra när du kän-
ner att du blir störd, är att försöka 
prata med den som stör. Han/hon 

kanske inte är medveten om att 
man stör eller kan förklara vad det 
är som orsakat störningen.
Oljudet kanske bara är tillfälligt. 
Det andra alternativet är att ringa 
trygghetsjouren medan störningen 
pågår. 
 

Securitas på 0457-268 09

Trygghetsjouren har kommit till 
för att hjälpa boende som känner 
sig störda. Som anmälare skall du 
uppge vem du är, dessa uppgifter 
kommer dock endast till känne-
dom för AB Ronnebyhus. Mot den 
störande hyresgästen förblir du 
anonym.
Trygghetsjouren bemannas av 
Securitas som är till för att hjälpa 
våra hyresgäster.

Trygghetsjouren sköter även lås-
öppnig utanför ordinarie arbetstid 
om du låser dig ute eller tappar 
din nyckel.

Trygghetsjour
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Ett 50 tal badrum helrenoverades 
hos Ronnebyhus under 2014. 
Under 2015 helrenoverades ett 100 
tal badrum. 
Ett badrum tar ungefär 2-3 veckor 
att renovera om det flyter på 
utan problem och kostar ungefär 
100.000 kronor. Ronnebyhus med 
Michael Karlsson i spetsen har 
med hjälp av leverantörer hittat en 
modell där renoveringen blir mycket 
lyckad. Nu under 2016 står ytterliga 
ett 50-tal badrum på tur, bland an-
nat på Lindblomsvägen 1. Många 
av badrummen som renoveras blir 
dessutom större och rymligare (ca 
70 cm tar man från närliggande 
rum). Badkar byts ut till dusch med 
glasdörrar. Elementet ersätts av ett 
designat element, ”handdukstork.”

Fler nya badrum växer fram

De ny badrummen är ljusa och fina med lite olika utformning beroende på planlösning

Trygghetsjour

Projekt på gång

Primäranslutning Lindvägen
På Lindvägen i Kallinge ska det 
grävas för nya värmekulvertar och 
nya vattenledningar i området. 
Detta ska leda till att varje hus har 
en egen underenhet som gör att 
man kan reglera/styra värmen och 
varmvattnet, separat i varje hus. 
Det kan bli lite rörigt medan gräv-
ningar pågår men det ska finnas 
bilväg fram till husen hela tiden.

FTX Vällarevägen
På Vällarevägen i Kallinge ska det 
installeras FTX-ventilation i varje 
lägenhet. Det är ett behovsstyrt 
ventilationssystem som förbättrar 
inomhusklimatet i varje lägenhet. 
Alla lägenheterna ska även få köks-
fläkt, vilket saknas idag. Upphand-
ling kommer att ske under våren 
och sedan drar arbetet i gång.

Sprinkler Olsgården
Olsgården i Kallinge som är ett 
särskilt boende ska utrustas med 
sprinkler för att höja säkerheten till 
dagens krav när det gäller brandsä-
kerhet. Sprinkler är ett vattensläck-
ningssystem som utlöses automa-
tiskt om det börjar brinna. 
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SM Sprint och Sprintstafett kommer att 
arrangeras av Ronneby OK under tre 
dagar, 4-6 juni. Sprintkval lördag 4 juni, 
final söndag 5 juni. Kval till sprintstafet-
ten söndag 5 juni & final måndag 6 juni. 
Det är de centrala delarna av Ronneby 
som kommer att beröras då tävlingen 
går i stadsmiljö. Välkomna att följa elit- 
orienterare på din hemmaplan.

Förmån för våra hyresgäster
Precis som förra året erbjuder Ronnebyhus sina hyresgäster att komma 
ut i naturen med hjälp av Ronneby OK. Mellan mitten av april till mitten 
av augusti kan du hämta ”Naturpasset” gratis på Ronnebyhus kontor. 
Det finns tre kartor att välja på. Mer info kommer att finnas på Ronneby 
OK hemsida www.rok.nu. Under hösten 2016, september - oktober, 
finns även möjligheten för alla våra hyresgäster att erhålla en tipsbricka 
vid ett tillfälle vid Karlsnäsgården söndagar 9.30-12.00.

SM sprint orientering

En riktig skräpig dag !
I ett samarbete mellan Ronnebyhus och Ronneby Miljö 
& Teknik jobbar vi gemensamt för en bättre och enklare 
skyltning i miljöhusen. Det ska vara enkelt att sortera 
sina sopor, oavsett språk. Projektet avslutas med att 
alla skyltar ska vara uppe till tisdagen den 22 mars då 
det blir en liten ”kick off” klockan 15.00-17.00.  
Allla miljöhus kommer förutom nya skyltar denna dag, 
även att ha tipsfrågor som hyresgästen kan svara på 
och skicka/lämna in till Ronnebyhus för att vinna fina 
priser. Tanken är att så många miljöhus som möjligt ska 
vara bemannade denna tid och där kommer vi även att 
bjuda på kaffe och kaka till dem som besöker oss. Två 
miljöhus, Hjorthöjden 108-110 och Älgbacken 8 kom-
mer även att bemannas av en sopbil och personal från 
Miljöteknik. 
Bemannade miljöhus:  
Madelungsvägen 3, Kungsgatan 34, Lindblomsvägen 
1-3, Volontärbacken 5 och 8, Gamla Häradsvägen 3, 
Allevägen 4, Älgbacken 8, Lindblomsvägen 90-95 och 
108-110,  Äppelgården 2, Lindvägen 25 och
Gjutarevägen 2
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Saxemara IF kommer även att anordna en fotbolls 
aktivitet för alla barn boende hos Ronnebyhus. 
Denna kommer att hållas på Hjorthöjden lördagen 
den 14 maj klockan 10.00-13.00. Förutom en kul 
stund med fotboll bjuds det på korv med bröd.  Alla 
spelsugna barn och ungdomar är välkomna.

Fri entré

Dagvattenanläggning
Det kommer att anläggas en dagvattenanläggning 
på gräsytan framför Volontärbacken 2 på Espedalen. 
Magasinets funktion är att ta hand om dagvattnet för 
hela Espedalen, inklusive villaområdena vid ihållande 
regn. Byggnationen startar under mars 2016. Magasi-
net anläggs som en sänka med växtlighet.

När Saxemara spelar 
match mot Räppe står 
Ronnebyhus som match-
värd och alla Ronnebyhus 
hyresgäster har fri entré 
till matchen genom att 
ange sitt lägenhetsnum-
mer i entrén. Matchen 

kommer att spelas ”hemma” på Hejan i Saxemara 
lördagen den 23 april klockan 14.00. Kom & heja!

Fotbolls aktivitet

En av Ronnebyhus hyresgäster på Älgbacken, 
Mona Skoglund, har gjort en fantastisk målning 
över bostadsområdet Älgbacken och bovärden 
Robert.  
- Han ställer alltid upp och kommer farande 
som en Ninja säger Mona som har inrett ett 
av rummen i lägenheten till atelje där hon som 
konstnär målar sina tavlor. Hon inspireras av 
området och hyresgästerna runt omkring. 

Robban !
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Ronnebys miljöpris delas ut för berömvärd insats un-
der 2015 inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en 
bättre och mer hållbar miljö genom exempelvis infor-
mation, undervisning, produktutveckling eller annat 
utmärkande miljöarbete.
Priset delas ut till enskild person, företag, organisation, 
skola/skolklass eller annan grupp, verksam i Ronneby 
kommun.
En kort motivering samt namn och kontaktpersoner till 
den/de nominerade lämnas till Anette Säljö Lager på 
Miljöteknik, senast 31 mars. Du kan även fylla i formu-
läret på deras hemsida.
Vinnaren får ta emot ett pris om 5000 kr på Energi och 
Miljömässan 23 april.

Ronnebys miljöpris

Ronnebyhus värnar om miljön
Miljö- och hållbarhetsfrågorna prioriteras högt av Ronne-
byhus. Vi jobbar på bred front för att minska vår miljöpå-
verkan, bland annat genom att spara energi. Stort fokus 
ligger på att spara energi eftersom energianvändningen 
i Sverige ökar för varje år och bostadssektorn står för 
cirka 40 procent av all energianvändning i Sverige.
Belysning, så att rätt lampor används, solceller och 
induviduell varmavttenmätning är några energisparande 
åtgärder. 

     Ronnebyhus miljöpolicy
 -  Att förankra, utbilda och motivera personal och 
    boende i miljöfrågor och visa vårt miljöarbete utåt
-  Att minska vår energiförbrukning
-  Att minska och bättre ta hand om vårt avfall
-  Att i övrigt minska vår miljöpåverkan
-  Att ställa krav på våra partners och leverantörer
-  Att anta utmaningar

Kristian Olsér jobbar med energifrågorna hos Ronnebyhus

Ronnebyhus kommer att finnas på plats
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,

Ålder:  50 år
Familj: Man, barn och härliga 
barnbarn 
Mat: Lasagne
Dricker: Vatten och rött vin
Bästa bok: Målarens döttrar av 
Anna-Karin Palm
Bästa film: Amelie från Mont-
martre
Fritid: Vandra, vinterbada och 
läsa böcker
Djur: 2 katter, Vinnie & Gremlin
Drömsemester: Att få bestiga 
Kilimanjaro

Profilen: 

Gun-Marie är uppvuxen på ett lant-
bruk utanför Lund och uppfostrad i 
betesåkern och grisstallet tillsam-
mans med tre syskon. Arbetskar-
riären startade som ekonomiassis-
tent på företaget Gambro i Lund. 

Vid 35-års ålder satte Gun-Marie 
sig i skolbänken och läste bl.a 
företagsekonomi 3,5 år. Efter två 
år som ekonomichef på Eslövs 
bostads AB gjorde kärleken att 
flyttlasset gick till Blekinge och ha-
vet. 2007 fick Gun-Marie jobb hos 
Ronnebyhus som ekonomichef 
där hon i dag håller i hop ekonomi-
avdelningen, marknad, uthyrning 
och administration. Arbetsuppgifter 
som budget, bokslut, ekonomiska 
kalkyler, försäkringar, hyres -och 
löneförhandlingar tillhör hennes 
vardag.  
Hos Ronnebyhus möter inte Gun-
Marie så många hyresgäster men 
brinner för deras bästa.  
- Bostaden är en av de viktigaste 
faktorerna i våra liv och att få möj-
ligheten att jobba med och utveck-
la något som har så stor betydelse 
för människor, är häftigt säger hon 
och önskar att man kunde uppfylla 
varje hyresgäst egna önskningar 

och få ett mer individuellt boende. 
Gun-Marie är en resultatinriktad 
och öppen person som älskar att  
prova nya saker. Hon reser en hel 
del (Safari i Tanzania den bästa 
resan någonsin) och hon tycker 
om att vinterbada. 
- Man känner sig så levande, får 
liksom en riktig energikick.

Påsk i Sverige
Förr var påsken en kristen högtid 
kopplad till den judiska påsken. Man 
firade påsken för att Jesus bese-
grade döden, det  var fruktbarhetens 
helgdagar. Förr fastade man fram till 
påsken
Skärtorsdag: släppa fria alla onda 
makter, häxorna och förädarnas dag
Långfredag: den stora sorgens dag, 
jesus lidande och korsfästning 
Påskafton: fastans sista dag, Vi 
önskar varandra Glad Påsk 
Påskdagen: Jesus uppståndelse, 
glädjens dag, den tunga tiden är 
förbi
Annandagpåsk: perioden av stillhet 
är nu över

Idag är Påsken en blandning av gammalt och nytt, 
av folktro och religion. Men framförallt är påsken 
idag en vårhögtid. En familjehögtid där vi är lediga 
från jobbet, reser, är aktiva och äter gott. 
Barn klär ut sig till häxor, påskkärringar, som ska 
flyga på kvast till Blåkulla, de går runt och önskar 
glad påsk i hopp om godis i utbyte. Man tar in kvis-
tar av björk eller sälg som sättes i vas och kläs med 
fjädrar, påskris. Påskmaten förknippas med ägg 
                                och kött men nu även fisk (ofta
                                sill) som lättare julmat.  Äggen
                                både målas och äts. Påskägg
                                fylls med godis och ges bort. 
                                Påskbrasan är vanligast på
                                västkusten då eldas skräp och
                                julgranar upp efter vintern.          
                                Påskmusten är inte att för
                                glömma.                                        

Gun-Marie Offesson 
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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

Felanmälan:
”Mina sidor” på
www.ronnebyhus.se
Ring 0457-61 70 90
vardagar  07.30-12.00
måndag   15.00-18.00
tis - tors   15.00-16.00    
Trygghetsjour:
Vid akuta fel 0457-61 70 56

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

BO-KRYSSET
GULD

SORTER-
BARA 

SKRÄPET
125-15

LIBANES-
ISKT SÄTE
FÖDELSE-

PLATS

LITEN 
PIPPI

UTKAST

FRÖKEN 
FÖR-
BUND

UPP-
KOPP-
LADE

MER ÄN 
BARA 

TRAPPOR

POPMISS
VILL MAN 
HA I LÄG-
ENHETEN

D
R
A
G

SLUT-
SPURT

PÅ BANG-
KOKÅK

VRÄK-
ER I 
VÄG

LITIUM
ISTÄLLET 

FÖR 
NYCKEL

SOND

JÄMFÖRD SANNO-
LIKHET

KRAFT-
IGT 

FALL

ELLEN I 
DALLAS
REVIDE-
RINGAR

BAK-
DELAR
RINGER

SKAPAR
BÖR FLYT-

TANDE 
LÄMNA

LADYN

VITAMIN

HÄRJAR 
PUGILIST-

ERNA I

STÄV-
JA

         B B    A 
       S P E L P L A N 
        L I Å  R U S H
       V A R M T   L I
  V   O   S U E  S T U S
 N Ä R I D R O T T S P L A T S
  G Ö  D A M E   L U G N A
 A D R E S S Ä N D R I N G A R 

Även denna gången har vi fått in 
många svar på Bo-krysset, jät-
tekul. Vi lottar ut priser bland de 
rätta kryssen. 
250 kr i presentkort går till Börje 
Jarl och de fyra skraplotterna 
delas ut till Anders Orrgren, Lena 
Martinsson, Nils Löfgren och Ann-
Sofie Olsson.

Vinsterna kommer med posten till 
er. Tack alla, för er medverkan.

Ge dig och din granne varsitt påskägg
Nominera din granne till att få ett ”Glad påsk” ägg och få ett du också. 
Motivera med några ord, varför du vill önska din granne glad påsk, och 
skicka, lämna eller maila det till oss på Ronnebyhus senast den 30 mars. 

Nominerad granne, namn: .......................................................................

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

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

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

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


