
Under takåsen
  EN TIDNING UTGIVEN AV RONNEBYHUS  JUNI 2016 

Unna dig en skön stund då och då



2

    VD har ordet

 VD Peter Persson

Vakansnivån fortsätter nedåt. 
Per den 1 juni ligger vakans-
graden på 1 %. De senaste två 
åren har vakansgraden sjunket 
från 7 % och sett ur ett längre 
tidsperspektiv har vakansgra-
den sjunkit från rekordhöga 11 
% år 2010 till dagens låga läge. 

Det har nämnts innan och kan 
nämnas igen, detta är bra för 
Ronnebyhus. Intäkterna ökar 
vilket leder till att mer fastig-
hetsunderhåll kan genomföras i 
vårt bostadsbestånd. Samtidigt 
som vakansgraden sjunker tar 
det längre tid att få lägenhet 
hos oss. Kötiden har ökat men 
vi har ändå en årlig avflyttning 
på över 500 stycken avflyttning-
ar (för 2015, 580st.). 

Under våren har vi genomfört 
en marknadsanalys som stöd 
inför en rad strategiska be-
slut avseende nybyggnation. 
Genom en enkätundersökning 
utskickad till 2228 kommunin-
vånare ser vi nu vilka nybygg-
nadsprojekt vi ska fokusera på. 
I grunden låg ett utredningsupp-
drag från Ronnebyhus styrelse 
avseende nybyggnation på Kv. 
Kilen, Peder Holmsgatan och 
Volontärbacken 2. Uppdraget 
breddades under våren med 

att också andra nybyggnads-
alternativ identifierades och 
sågs över. Ronnebyhus styrelse 
har nu i maj månad beslutat 
hur vi ska gå vidare. Mer om 
dessa beslut och framtidsplaner 
längre fram i denna tidning.

Extra roligt är det också när 
vi kan bidra med att bredda 
Ronnebys kulturella utbud. I de 
lokala tidningarna har skrivits 
om utbyggnaden av ytterligare 
en biosalong till Centrumbio-
grafens verksamhet. I början 
på december ska vi vara klara 
med ombyggnationen och vi 
ser fram emot ett ännu bredare 
filmutbud i Ronneby efter den 
stora invigningen. Men under 
tiden vi väntar på detta ska vi 
inte glömma att njuta av som-
maren.
Väl mött och bästa hälsningar

Peter Persson
VD
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Notiser 
* Dramatiserad historisk vand-
ring i Ronneby. Premiär tisdag 
5 juli kl. 18.00. Därefter tisda-
gar 12, 19, 26 juli och 2, 9 aug. 
Munktrappan kl. 18.00

* Håll utkik efter Ronneby kom-
muns invånartidning ”Ronneby” 
som går ut till alla hushåll samti-
digt som denna tidning. 

* Skolorna börjar höstterminen 
den 15 augusti. 

* Ett trettiotal skolungdomar 
kommer under sommaren att 
jobba hos Ronnebyhus. Arbets-
uppgifter som fastighetsskötsel, 
målning och trädgårdsarbete.

*  Nu är det bråttom ! 
Efter den 30 juni 2016 blir de 
äldre versioner av 20-, 50- och  
1 000-kronorssedlarna ogiltiga. 
Så glöm inte att växla in dessa.

*  Under hösten 2016 kommer 
Ronnebyhus att genomföra sin 
NKI (nöjd kundindex). Under-
sökning genomförs vartannat 
år. Ronnebyhus vill ta reda på 
hur du som hyresgäst uppfattar 
Ronnebyhus som förvaltare och 
värd, för att kunna utvecklas och 
förbättras.

Ronnebyhus har nu över 1650 
följare på Facebook. Häng med du 
också och ”Gilla” Ronnebyhus. 

Nyinflyttarträff

Samla & bär iväg
Ronnebyhus erbjuder dig att köpa 
sorteringskassar till sopor (set 3 st) 
för 98 kronor.
De finns i receptionen på Gång-
brogatan 3. De är mycket praktiska 
att sortera sina sopor i direkt där 
hemma och sedan bara bära med 
sig till miljöhuset/miljöstationen och 
tömma i rätt fack.

Hyresförmåner
RSS gör det möjligt så att hyres-
gästerna får spela minigolf gratis 
en gång under sommaren. Ronne-
by OK bjuder hyresgästerna gratis 
på Naturpasset (kontrollplockning). 

All time high med 5000kwh i mar-
ginal till vilken annan månad som 
helst sedan den installerades 2014. 
Rekordsiffran slutade på 34 041 
kWh för maj månad på Olsgården i 
Kallinge.

Solcellsrekord

På Sveriges nationaldag 6/6 var alla 
som flyttat till Ronneby kommun 
mellan maj 2015 till maj 2016, 
inbjudna till direktörsvillan för en 
nyinflyttarträff. Det fanns möjlighet 
att prata med kommunanställda, 
kommunfullmäktiges ordförande 
Nils Ingmar Thorell och personal 
från Ronnebyhus, samtidigt som det 
bjöds på snittar, kanelbulle och kaffe. 
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Framtidsplaner

Vi har i tidigare nummer av Takå-
sen berättat om de nybyggnads-
utredningar Ronnebyhus beslutat 
att genomföra. Vi har tagit fram 
gestaltningsförslag för Kv. Kilen, 
Volontärbacken 2 samt för Peder 
Holmgatan 9 & 11. Förslagen har 
figurerad i lokaltidningar och infor-
mationsmöten har hållits för befint-
liga hyresgäster i områdena. För 
att få ett bredare beslutsunderlag 
i nybyggnadsfrågan har det under 
våren genomförts en marknads-
analys av bolaget Aktiv Bo som i 
korthet fokuserat på respondentens 
– tidpunkt och anledning för flytt 
– framtida boende – intresse av – 
kopplat till de tre områdena som 
nämnts ovan. Marknadsanalysen 
ger oss ett gott stöd i vårt fortsatta 
arbete och det kan konstateras 
att de tre områdena var för sig har 
stora kvaliteter men att ändå Kv. 
Kilen sticker ut som området för 
större och mer omfattande nypro-
duktion. 
Utredningen breddades under 
våren med att också andra nybygg-
nadsalternativ identifierades bl.a. 
på Knecktabacken, Kv. Disa och i 
Bräkne-Hoby. Vi ser också möjlig-
heten att tillskapa ett trygghetsbo-
ende i Kallinge. Vi kommer under 
sommaren och hösten att bjuda in 
till mer information om dessa fram-
tidsplaner. Här följer ett axplock av 
vad som är på gång på Ronneby-
hus just nu.

Kv. Kilen, den nya stadsdelen
Det planeras nu för att Ronneby kommun skall arrangera en markan-
visningstävling för Kv. Kilen. I denna markanvisning är avsikten att Ron-
nebyhus ska vara mottagare till 50-100 hyreslägenheter i norra delen av 
området. Markanvisningstävlingen avses inledas under året och kommu-
nen har inlett arbetet med riktlinjer för markanvisningar. Ronnebyhus ser 
fram emot att komma igång med detta nybyggnadsprojekt då marknads-
analysen indikerar att intresset för området är stort.

Volontärbacken 2 och Peder Holmsgatan 9 & 11
Med anledning av rådande mycket låga vakansläge har Ronnebyhus 
beslutat att avvakta nybyggnation på Volontärbacken 2 och Peder Holms-
gatan 9 & 11. De gestaltningsförslag som redovisats kan komma att ak-
tualiseras i framtiden. Vi kommer nu se över vilka underhållsåtgärder som 
skall vidtas i den fortsatta förvaltningen av dessa fastigheter.

Nya lägenheter på Knecktabacken, Espedalen
En outnyttjad byggrätt väntar på att bli bebyggd. På Knecktabacken ser 
Ronnebyhus möjligheten att bygga ytterligare ett nytt bostadshus med 
cirka 9-12 lägenheter. Espedalsområdet är mycket omtyckt och med ny-
produktion kan vi erbjuda ytterligare tillgängliga lägenheter i området. 

Nya lägenheter i Kv. Disa Ronneby centrum
I ett av våra mest centrala lägen ser vi möjligheten att genom ombyggnad 
skapa fler lägenheter. Cirka 870 kvm vindsbjälklag utefter Gångbrogatan 
kan tas i anspråk till nya lägenheter. Vi påbörjar omgående skissarbetet 
avseende gestaltning och teknisk genomförbarhet.

Nya lägenheter i Bräkne-Hoby
I Mölleskogsområdet finns gott om detaljplanelagd mark för bostadsända-
mål. I direkt anslutning till vårt befintliga bostadsområde ser vi möjligheten 
att komplettera med ny bebyggelse. Vi kommer under sommaren under-
söka efterfrågan på nyproducerade lägenheter i detta natursköna område.

Kv. DISA
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Är du i behov av en lägenhet ?
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 komma,så ställ 
dig i kö.
Registrera dig och gör en sök-
prenumeration.
Gå in på hemsidan www.ronneby-
hus.se och ”sök bostad”, 
”Registrera dig”  (uppe i högra hör-
net). Godkänn villkoren och spara!   
Aktivera prenumeration genom att 
gå in på ”Hyr av oss” och välj ”sök-
prenumeration” och starta. 
Lycka till ! 

Bra instruktioner hur du gör finns 
under ”Boservice” och vidare ”ut-
hyrningen”, ”lathund för bostadskö”.

Nyproduktion av lägenheter (Kilen) 
har separat intresseanmälan, kon-
takta uthyrningen 0457-617052.

Trygghetsboende i Kallinge centrum
Vi vill kunna erbjuda trygghetsboende även i Kallinge. Vi ser möjligheten 
att komplettera befintligt bostadsområde i Kallinge centrum med gemen-
samhetsytor för aktiviteter och umgänge. Under september kommer ett 
gestaltningsförslag att vara klart. 

Förskola på Fruktgårdarna i Kallinge
Vi bygger ny förskola på Fruktgårdarna. Förskolan med två avdelningar 
kommer att placeras i anslutning till Mumindalens förskola i området och 
byggstart beräknas till augusti månad 2016.

Ny biosalong till Centrumbiografen
Vi medverkar till att bredda Ronnebys kulturella utbud genom utbyggna-
den av ytterligare en biosalong till Centrumbiografens verksamhet. I bör-
jan på december ska vi vara klara och vi ser fram emot ett ännu bredare 
filmutbud i Ronneby. Håll utkik efter premiären lagom till julhelgen.

Nya lägenheter i Kv. Åke Ronneby centrum
I samband med ombyggnationen för nya biografsalongen tillskapas också 
tre nya lägenheter i kvarteret utmed Karlskronagatan. 

Nya lägenheter i Kallinge
På Vällarevägen 4 i Kallinge omvandlas gamla lokalytor till lägenheter. 
För närvarande planeras det för 2 stycken nya lägenheter och byggstart 
beräknas vara under sommaren. På Vällarevägen 4, 6 och 8 installeras 
det i år också nytt FTX-ventilationssystem.Vällarevägen

Kallinge centrum

Kv. Åke
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- Språket är första steget och nyck-
eln för att komma in i det svenska 
samhället, säger Abdulsattar. Käm-
par man med språket så kommer 
allt det andra på köpet. 
Abduls uppgift är att vara tolk-
hjälp åt bovärdarna, att biträda vid 
hembesök och hjälpa till med frågor 
som rör underhåll, felanmälan och  
lägenhetsbesiktningar. Han är även 
behjälplig när avflyttningsbesikt-
ningar ska göras och medverkar vid 
informationsmöten. 
- Språket sätter hinder för bra kom-
munikation så jag blir en länk mel-
lan personalen och hyresgästerna.
Abdulsattar har själv bott hos Ron-
nebyhus i 10 år och är väl med-
veten om vilka problem som kan 
uppstå när man kommer som ny 
till ett land med annan kultur och 
språk. Han kom till Sverige septem-

ber 2006 från Irak och landade in 
på Hjorthöjden. När familjen kom 
flyttade de till Älgbacken och idag 
8 år senare bor han med familjen i 
Ronneby centrum.  
I sitt hemland var han försäljare 
med egen affär och efter att ha gått 
skola i Sverige 6 månader (SFI) fick 
han jobb på Markisol 2007 där han 
trivdes och jobbade fram till 2013. 
Idag är han anställd av kommunens 
integration och arbetsmarknadsen-
het men utlånad till Ronnebyhus 
fram till den siste november. Han 
representerar Ronnebyhus och job-
bar för hela Ronnebyhus bostads-
bestånd.  
- Okunskap, språkförbistringar och 
kulturella skillnader skapar problem 
som till exempel hur sopor ska sor-
teras och hanteras, hur tvättstugor 
sköts och annat vad som gäller i ett 

Abdulsattar, till höger, visar hyresgästen Asad hur sopsorteringen ska gå till i området.

bostadsområde. 
- Man försöker trycka ut mycket 
information genom SFI men 
”nysvenskarna” kan inte ta det till 
sig där, utan det är först när man 
besöker dem i deras vardag eller 
de ställs inför ett problem som de 
tar emot informationen. Jag förstår 
hur de tänker och har gjort likadant. 
Den uppsökande verksamheten 
är mycket bättre och ger resultat 
tycker Abdulsattar.
Abdul tycker det är bättre här än i 
hemlandet, han beskriver det som 
att det är en säkerhet för livet här 
och balans mellan allt. Han be-
rörs dock illa av det som händer i 
hemlandet. Hans framtidsdröm är 
fast anställning och att det går bra 
för barnen. Det som är svårast att 
vänja sig vid här i Sverige är väd-
ret, det är så kallt här.           

Mostafa går i nionde klass på Snäckebacks-
skolan och bor på Hjorthöjden tillsammans 
med sin familj.

En länk mellan hyresgäst och bovärd
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Vilken dag ! 
670 personer stannade hos Ron-
nebyhus för att prata och skriva sitt 
namn under Bräknetrampen. För 
varje namn som skrevs skänkte 
Ronnebyhus 10 kr till barncancer-
fonden. 
Därmed fick Ronnebyhus ihop 
6700 kronor till barncancerfonden.
Det bjöds även på kaffe, kaka, 
tablettask och en lite pratstund 
medan cyklisterna hämtade andan 
för att kunna cykla vidare. 
De cykelrundor som passerade 
Ronnebyhus vid Allévägen (strax 
bakom Ica affären i Bräkne-Hoby)
var Silpingetrampen, Hjälmsat-
rampen och Ådalstrampen. Totalt 
startade 1200 cyklister på Bräkne 
trampen denna härliga lördag den 
14 maj.

Ronnebyhus på Bräknetrampen

Bovärd Mikael Olsson var en av dem från Ronnebyhus som mötte cyklisterna vid Allévägen. 

Fotvård har fått fotfäste

Anette Lönns Fotvård öppnar den 8 juni i sina nya lokaler

Fotvård har fått fotfäste i Ronneby-
hus lokaler. Det är i hörnet Gång-
brogatan & Gustav Arnoldsgata 
med adress Gångbrogatan 4 som 
Anette Lönns Fotvård flyttar in med 

start den 8 juni. Anette som är en 
erfaren fotvårdare förverkligade sin 
dröm för 12 år sedan på Blasius 
där hon hållt till, men känner att 
hon nu vuxit ur lokalerna och behö-

ver ta steget vidare. De befintliga 
kunderna följer med, gammal som 
ung och nu ges även möjligheten 
att utveckla med mer försäljning 
av produkter och strumpor. De 
vanligaste behandlingarna är skön 
fotbehandling för finare fötter, 
nageltrång, liktorn, hälsprickor eller 
medicinsk behandling. 
En medicinsk behandling kos-
tar 400 kr och med en förenklad 
behandling, typ vårtor eller liktorn 
200 kr.

Öppettider:
Måndag - Fredag  09.00 - 18.00

och nås på telefon
0457-143 00
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Tänk efter innan du lämnar din kompis i bilen

Att ha hund är fantastiskt men innebär också 
en mängd ansvar och skyldigheter. Som 
hundägare har du strikt ägaransvar gentemot 
hunden och omgivningen. 
Du som har hund måste se till att den inte stör 
eller skrämmer människor eller andra djur. 
Mellan 1 mars och 20 augusti får hundar inte 
springa lösa där det kan finnas vilda djur.  
Glöm inte att plocka upp efter din hund, ac-
ceptansen hos dem som inte har hund blir 
större om de slipper trampa i hundskit.
Kom ihåg att den härliga efterlängtade som-
marvärmen kan vara farlig för våra fyrfotade 
vänner. Tänk efter innan du lämnar din kompis 
i bilen, se i tabellen hur varmt det blir.  
Hundar kan inte reglera värme som vi männ-
iskor. De kan inte svettas genom huden utan 
reglerar sin kroppstemperatur genom att an-
das ut varm luft Om kroppstemperaturen stiger 
över 42,8° C dör hunden.
I snitt dör cirka 7 hundar per år i sviter av vär-
meslag, men mörkertalet är stort.

Din bästa vän! 

En liten oas mitt i bostadsområdet
I ett grönområde på Hjorthöjden som sträcker 
sig från nedre delen (de första husen som 
byggdes) upp mot bovärdskontoret, när-
idrottsplatsen och parkeringen har det blivit en 
genväg i skogen. Denna genväg har man tagit 
tillvara på och gjort i ordning som ett mysigt 
stråk genom skogen. En bänk, fågelholkar, och 
flis har lagts på stigen så att den blivit bredare 
och bättre. Som pricken över i:et har man gett 
stigen ett namn, Håkans stig. Det är Jonas och 
Julius som jobbar i området som kände att det 
var lite kul att namnge genvägen efter Håkan 
som jobbar hos Ronnebyhus och den som 
föreslog att stigen skulle göras i ordning. 
- Ja sen tackar vi fastighetsskötaren Kidde för 
att han stoppade att näridrottsplatsen skulle 
läggas här på orörd mark, och att den ham-
nade så bra där den ligger idag.     

Julius, Kidde, Jonas, Tim, Christer, Abdulsattar och Håkan sittande på 
bänken. alla har hjälpt till med att utveckla och genomföra idén. 
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Påskäggsutdelning
Ronnebyhus erbjöd i förra numret av 
tidningen ”Under Takåsen” sina hyresgäs-
terna att nominera en granne de skulle vilja 
ge ett påskägg. Det kom in många härliga 
nomineringar om varför just deras granne 
var värd en ”Glad påsk hälsning”. 
Det värmde verkligen i hjärtat att få läsa 
att det är så många som hjälper varandra 
i vardagen, allt från att handla, städa, ta ut 
sopor, dricka en kopp kaffe eller bara fråga 
hur man mår när man träffas i trapphuset. 
Ronnebyhus fick helt enkelt dra lott om vil-
ka som skulle få påskäggen. Sex ägg fyllda 
med godis delades ut. En av dem som 
blev tilldelad ett ägg, var Carola Bolin. Hon 
blev nominerad av sin granne en trappa 
ner, Harriet Jakobsson som uppskattar sin 
granne och den hjälpen hon får. 
- Det är av stor betydelse att veta att ens 
granne finns där om det skulle vara något, 
det är en sådan trygghet, säger Harriet. 

Då Carola Bolin inte var hemma var det dottern Martina Bolin som fick ta emot påskägget när Ronnebyhus kom och överraskade. Det 
var Harriet Jakobsson som nominerat sina grannar en trappa upp på Knektabacken för att de alltid hjälper henne.

Spara på det vi behöver som mest = VATTEN
UTE INNE
•Vattna inte mer än nödvändigt 
använd kanna på morgonen eller 
kvällen (undvik att vattna mitt på 
dagen när det är som varmast)
•Placera krukor med känsliga 
växter på skuggiga platser under 
soliga dagar
•Spara regnvattnet från stuprör i 
tunna och använd det för vattning
•Tvätta gärna din bil i en tvätthall 
(både för miljön skull och vårt vat-
ten)
•Fyll din pool sakta och gärna nat-
tetid. Se till att reningen fungerar så 
du slipper fylla mer än en gång per 
säsong.

•Spara vatten genom att duscha kortare tid. 
En dusch på 3 minuter motsvarar i snitt 36 
liter varmvatten medan en dusch på 10 mi-
nuter förbrukar cirka 120 liter varmvatten.
•Stäng vattenkranen när du borstar tän-
derna eller när du tvålar in dig. Varje minut 
rinner det ut cirka 6 liter vatten
•Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör 
dem. Använd kortprogram.
•Diska inte under rinnande vatten. Använd 
diskproppen eller en balja.
•Stäng av duschen när du masserar in 
schampo och balsam i håret.
•Duscha istället för att bada.
•Spola toaletten med snålspolning.
•Laga onödiga läckor, exempelvis en drop-
pande kran eller en rinnande toalett.
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Vilka möjligheter finns det? 
Om du vill hyra bostad, garage, förråd eller har några andra frågor, kontakta vår uthyrning 0457-617052. Du kan 
även lägga upp en prenumeration som gör att du får mail när ett objekt som matchar det du letar efter blir ledigt. 
Detta gör du på vår hemsida www.ronnebyhus.se. Du kan sedan göra en intresseanmälan när det dyker upp ett 
objekt som är intressant för dig. (se texten ovan om  ”Är du i behov av lägenhet”) 

Lägenhet 
Ronnebyhus har bostäder oavsett 
var i livet du befinner dig. Vi erbjuder 
allt från ettor till sexrummare, från 
markplan med egen täppa och upp 
till sjunde våningen med milsvid 
utsikt. Lägenheterna finns både i 
centrum och på landsbygden, allt 
från äldre till modernare  med olika 
prisalternativ.

Studentrabatt
Ronnebyhus erbjuder ”resekort 
period studerande”, 8 zoner varje 
månad. Detta gäller vid inflyttning 
för studenter som läser med en 
studietakt  på minst 75 %, eller 22,5 
högskolepoäng över en termin, vid 
universitet, högskola eller annan 
eftergymnasial utbildning som är stu-
diemedelsberättigad av CSN.

Parkering och garage
I de flesta av våra bostadsområ-
den har vi möjlighet att erbjuda dig 
öppna parkeringsplatser, carportar 
(el finns i vissa) eller garage. Vissa 
områden har längre väntetid än 
andra. Du kan hyra även om du 
inte bor hos oss.

Särskilt boende
Lägenheter i äldreboende eller 
handikappboende tillsätts inte av 
Ronnebyhus utan av Ronneby 
Kommuns Omsorgsförvaltning efter 
behovsprövning. Är du osäker på 
vilken handläggare du ska kontakta  
på kommunen ring 0457-61 80 00

Lokaler och förråd
Lokalerna ligger oftast i anslutning 
till våra bostadshus och är ofta läm-
pade för mindre verksamheter.
Behöver du ett förrådsutrymme? Vi 
kan erbjuda förråd från 3 kvm till 25 
kvm på olika ställen i kommunen. 

Trygghetsboende
Hyresgästerna ska ha fyllt 70 
år och lägenheterna är handi-
kappanpassade, liksom samtliga 
gemensamma utrymmen. Boendet 
erbjuder gemensamma lokaler för 
måltider, samvaro, kultur, hobby 
och rekreation som en värdinna 
arrangerar. 
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Ålder: Män i sina bästa år  

Familj: Jajamen 

Mat: Christer föredrar kåldol-
mar medan Kiddes favorit är 
rotmos med fläsk 

Dryck: Christer föredrar 
Exante om man väljer de 
alkoholhaltiga dryckerna och 
Kidde tar gärna en öl och 
jäger. 

Bästa bok: För Kidde som 
läser väldigt mycket är det 
Dansa med vargar. Christer 
föredrar ljudböcker och då är 
den bästa Infiltriatören 

Bästa film: Chief htycker 
Christer medan Kidde tar 
Gudfadern. 

Fritid: Kidde är tokig i fåglar. 
han bygger fågelholkar, matar 
och beskådar dem, han är 
uppe i 200 olika arter som 
han sett. Christer är idrotts-
intresserad och älskar lopp-
marknader & auktioner med 
antikviteter. 

Djur: Kidde har en ragdoll katt 
som heter Fonzi medan Chris-
ter som haft de flesta sorters 
djur, är djurfri just nu. 

Drömsemester: Kidde vill 
åka till England och kolla på 
fotbollsmatch och Christer 
som reser väldigt mycket har 
nu en liten del av USA kvar 
innan han känner att hela 
USA är avklarat.

Profiler: 

På bostadsområdet Hjorthöjden i 
Ronneby finns två härliga fastig-
hetsskötare. Det är Christer och 
Christer. Det händer faktiskt att folk 
tar fel på dem, eller kan man ta fel 
på person om man ropar Christer 
och de  heter likadant...  
De är lite lika och har lätt för att 
jobba ihop men när man börjar tala 
om fotboll höjer den ena flaggan 
för Everton medan den andra hejar 
på Manchester united.  
Kidde som den ena av dem kallas 
har varit hos Ronnebyhus i 37 år  
och i stort sett på Hjorthöjden hela 
tiden (sedan 1979). Han älskar sitt 
jobb, hyresgästerna, arbetskamra-
terna, ja hela området. 
Han är mån om hyresgästerna och 
är själv hyresgäst hos Ronnebyhus 
på Espedalen. Han har ett enormt 
intresse och kunskap när det gäller  
fåglar. Hjorthöjden har fått ett antal 
fågelholkar som Kidde har byggt 
och fågellivet i grönområdena runt 
om i området är fantastiskt. Till och 
med en uggla har blivit hyresgäst 

i ett bo som Kidde byggt och satt 
upp i området. 
Christer  har varit hos Ronnebyhus 
i fyra år och är sedan ett år till-
baka, stationerad på Hjorthöjden. 
Tidigare har han haft en karriär på 
plantskola (3 år) och resterande 
arbetslivstid inom lager & logistik. 
Christer är Saxemarabo och är 
intresserad av att köpa och sälja 
antikvariateter, en välkänd besö-
kare på webbsidan ”Tradera”. 
Som fastighetsskötare är man 
den som ofta träffar hyresgästen 
i trappan, på parkeringsplatsen, i 
tvättstugan, i miljöhuset eller bara 
småpratar lite med dem när man 
springer på varandra. Servicen är 
viktig och då står fastigehetsköta-
ren för den inre och yttre skötseln. 
Får Christer välja jobbar han ute 
med grönytor medan Kidde tycker 
det är helt okey att moppa trappor. 
De är i alla fall helt överens om 
att det absolut bästa är kontakten 
med sina hyresgäster och de tyck-
er verkligen om sitt Hjorthöjden.

 Christer Angelin & Christer Karlsson

Christer och Christer  (mer känd som Kidde) jobbar som fastighetsskötare på Hjorthöjden
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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 
(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

Adress:  AB Ronnebyhus, Box 
264, 372 21 Ronneby eller läm-
nas 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 handelsfören-
ing, till vinnaren och fyra trisslot-
ter till de efterkommande.

För att delta i tävlingen  
behöver vi ha ditt kryss  
senast den 2016-07-31

Vilket ord bildar de blå rutorna, ordet har med bilden att göra: 

................................................................................................................................

Namn:................................................................................................................... 
 
Adress:.................................................................................................................. 

Postadress:........................................................................................................... 

Telefon:.................................................................................................................. Nya tider

När du förändrar 
ditt sätt att betrakta 
saker förändras de 
saker du betraktar.


