
Under takåsen
  EN TIDNING UTGIVEN AV RONNEBYHUS SEPTEMBER 2016 

Här är vi allihopa, men inte samtidigt.
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    VD har ordet

 VD Peter Persson

5 september. Klockan är snart 
9:00 denna morgon. Utanför 
kontorsfönstret klarblå him-
mel och solen letar sig ner på 
Kv. Fridas innergård. I fonden 
Borgmästargårdens östra fasad 
starkt solbelyst. Karaktäristisk 
arkitektur med det utskjutande 
burspråket format som en 
pentagon med tornformation 
och spira. Borgmästargårdens 
östra fasad i nyrenässans från 
år 1894 tillsammans med Kv. 
Fridas samtida arkitektur från år 
2006. Det nya möter det gamla 
på ett medvetet sätt vilket 

innebär att stora stadsbygg-
nadsmässiga kvaliteter bevaras 
samtidigt som staden utvecklas. 

Nu står Ronnebyhus inför en 
rad nybyggnadsprojekt. Ytter-
ligare en huskropp på Knekta-
backen planeras. Hur bygger 
vi denna nya huskropp så att 
vi samtidigt tar största möjliga 
hänsyn till befintliga byggnader 
från år 1964 och den befintliga 
villabebyggelsen söderut? I 
höst vet vi närmare var vi ham-
nar arkitektoniskt. Ambitionen 
är ändå att det vi bygger ska 
tillföra nya och tydliga årsringar 
i stadens stadsbyggnadshisto-
ria. 

Det stora kommande projektet 
Kv.Kilen går nu in i ett spän-
nande skede. Under hösten går 
kommunen ut med en mark-
anvisningstävling för området 
vilket innebär att arbetet för oss 
på Ronnebyhus intensifieras. 
Avsikten är att Ronnebyhus 
skall medverka i projektet 
genom att bygga nya bostä-
der. Detta är det enskilt största 
stadsbyggnadsprojektet i Ron-
neby sedan miljonprogrammet 
i mitten på 1960-talet. Här skall 

hänsyn tas till en rad stads-
byggnadshistoriska element. 
Årummet och Blekan i första 
hand. Kopplingen till staden en 
annan. Järnvägen en tredje. En 
helt ny stadsdel skall skapas 
och förväntningarna är på 
många håll höga. Ronnebyhus 
roll blir att tillföra en bebyggelse 
som tydligt visar arkitektonisk 
samtida uttryck och som med-
verkar till en boendemiljö som 
attraherar såväl nya som gamla 
hyresgäster. Det nya skall möta 
det gamla, det nya skall tillföra 
kvaliteter som inte finns idag. 

Sist men inte minst! Nu är det 
åter dags för Nöjd Kund Index- 
undersökning. Två år har gått 
sedan sist och många av de 
synpunkter och förslag till åtgär-
der som Ni hyresgäster förde 
fram har åtgärdats. Vi sätter 
stort värde på Era svar och ju 
större svarsfrekvens på enkä-
ten dess bättre beslutsunderlag 
för oss för kommande planering 
och fördelning av resurser. 

Väl mött och bästa hälsningar

Peter Persson
VD
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Notiser 
* Fri entre för hyresgästerna när 
Saxemara herrar spelar mot 
Sölvesborg den 24/9 klockan 
14.00. Lägenhetsnumret gäller 
som biljett.

* Fri entré för hyresgästerna 
när Ronneby bollklubb herrar 
spelar mot Ramdala IF den 10/9 
klockan 15.00. Lägenhetsnum-
ret gäller som biljett.

* Fri entré för hyresgästerna när 
Kallinge SK herrar spelar mot 
Jämshög IF den 25/9 och när 
Kallinge SK damer spelar mot 
Växjö IF den 18/9. Lägenhets-
numret gäller som biljett.

* För att få en effektivare förvalt-
ning slås Drift & reperatörsgrup-
pen ihop med Centrala servi-
cegruppen och blir en enhet. 
Gäller från den 1 september.

* Vet du betydelsen av att ha en 
hemförsäkring? Om det händer 
något, kan den vara din rädd-
ning.

* Nya Listerbyskolan invigdes 
den 5 september

* Mellan den 16-22 september 
anordnas Europeiska trafikant-
veckan 2016 i Ronneby. En 
vecka med flera olika aktiviteter 
som föreläsning, tipsrunda på 
cykel och möjlighet att provköra 
el- och biogasbilar.Ronnebyhus har nu över 1745 

följare på Facebook. Häng med du 
också och ”Gilla” Ronnebyhus. 

Koppla inte av !

Vill åter igen slå ett slag för ”Mina 
sidor”. Här kan du göra felanmälan, 
se dina hyror, kontrakt och tidigare 
gjorda felanmälningar. Du gör även 
sökprenumerationer och intresse-
anmälningar om du är intresserad 
av att byta bostad.

Glöm inte att hunden alltid ska 
vara kopplad inom Ronnebyhus 
område.
Även om du har den snällaste och 
lydigaste hunden i området, så är 
det inte ok att ha den okopplad.

”Mina sidor”

Dagvattenanläggning på Espedalen 
Ronnebyhus har godkänt att Ronneby Miljö och Teknik får anlägga en dagvattenanläggning på 
gräsytan framför Volontärbacken 2. Magasinets funktion är att ta hand om dagvattnet för hela 
Espedalen, inklusive villaområdena.  

Miljöteknik kommer att ansvara för tillsyn och att funktion och magasinkapacitet upprätthålls. 
Byggnation beräknas starta under mars 2016.  

Magasinet kommer inte att vara en sten eller betongkonstruktion utan anläggs som en sänka 
med växtlighet längst kanterna. 

AB Ronnebyhus ansvarar för regelbunden skötsel av markytan såsom gräsklippning och att 
eventuella träd, buskar och skräp avlägsnas från magasinet. 
 

 
 

Vid frågor kontakta Stefan Gummesson 0457-617071 

 

 

Dagvattenmagasin
Nu är bygget av dagvattenanlägg-
ningen på Espedalen snart klart. 
Magasinets funktion är att ta hand 
om dagvattnet för hela området.
Miljöteknik ansvarar för tillsyn och 
att kapaciteten och magasinets 
funktion upprätthålls. Magasinet 
anläggs som en sänka med växtlig-
het längst kanterna.

Tack alla
Ronnebyhus vill tacka alla som-
marjobbare som gjort ett mycket 
bra jobb ute på våra områden i 
sommar medan ordinarie perso-
nal haft semester. Det är ca 30 
ungdomar som klippt gräs, rensat 
rabatter, städat, målat och andra 
skötseluppgifter i områdena.
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Bovärds nytt !
I början av september kommer 
bovärden Bernt Hjärne att gå i 
pension och sysselsätta sig med 
andra saker om dagarna. Vi tackar 
Bernt för tiden hos Ronnebyhus 
och önskar honom lycka till. Bernt 
kommer att efterträdas av Mia 
Linder som hittills har varit bovärd 
på Hjorthöjden under många år. 
Mia kommer i och med detta att ha 
ansvar för omsorgsboendena som 
Ronnebyhus har runt om i kommu-
nen samt hyresgäster i Johannis-
hus och Listerby. Mia kommer att 
utgå från Espedalen när hon tagit 
över bovärdsskapet efter Bernt. 
Ny bovärd på Hjorthöjden blir 
Jonas Enarsson som redan i 
dag jobbar där. Ny i gruppen på 
Hjorthöjden blir Pierre som under 
en tid jobbat som vikarie hos Ron-
nebyhus, (där han har behövts). 
Nya bovärdskort är på väg ut till de 
områden som berörs.
Det kommer även att bli lite föränd-
ringar av bovärdar på Trygghets-
boendena. Stig (centrumgruppen) 
övertar Hammelinsväg (Skruven) 
och Mikael (Bräkne-hoby gruppen) 
tar över ansvaret för Björkliden i 
Eringsboda. Dessa förändringar 
gäller från och med den 1 septem-
ber. Agneta har redan ansvaret för 
Espedalens trygghetsboende och 
kommer att fortsätta precis som det 
är idag. 

Jonas Enarsson 
blir ny bovärd 
på Hjorthöjden. 
Han jobbar sedan 
tidigare i gruppen 
och kan området 
bra, och känner 
hyresgästerna.

Mikael Olsson 
som är bovärd 
i Bräkne-Hoby, 
Backaryd, Hal-
labro och Erings-
boda, tar över 
trygghetsboendet 
i Eringsboda. 

Pierre Karls-
son blir fastig-
hetsskötare på 
Hjorthöjden. Han 
har jobbat som 
vikarie hos Ron-
nebyhus.

På gång

Stig Lundh 
som är bovärd i 
Ronneby centrum 
och Karlstorp/
Bålebro tar över 
trygghetsboendet 
på Hammelins-
väg i Ronneby.

Det är mycket på gång hos Ronne-
byhus från hösten och framåt. Pro-
jekt som startat och som diskuteras
*  På Vällarevägen i Kallinge 
installeras ett femtiotal köksfläktar i 
lägenheterna.
*  En gammal förskola på Vällare-

vägen i Kallinge görs om till två nya 
lägenheter.
*  Badrumsrenoveringarna på 
Lindblomsvägen 1 på Espedalen är 
nu färdiga. 
*  Planen att bygga 12 nya lägen-
heter på Espedalen drivs vidare.
*  Biografen i Ronneby byggs ut 

med en ny salong och det blir 
dessutom tre nya lägenheter i 
fastigheten.
*  Inglasning av resterande bal-
konger på Espedalen.
*  Möjligheten att få trygghetsbo-
ende i befintlig fastighet i Kallinge 
centrum ses över.

Mia Linder har varit bovärd på Hjorthöjden men tar nu över efter Bernt som går i pension. 



www.ronnebyhus.se5

Sprinkler

Altan och balkong
Två avdelningar på Olsgården har 
fått nya möjligheter att vistas ute. 
Den ena har fått en stor balkong 
och den andra en stor altan. 
Fönsterramar på innergården har 
tvättats och målats. 
Fakta Olsgården: 
70 lägenheter varav 23 demensbo-
ende
Personal dygnet runt
Restaurang där frukost, lunch och 
middag serveras
Terapiverksamhet
Bokservice
Tillgång till frisör och fotvård ca en 
gång i månaden 

Varenda rum, förråd och utrymme 
på Olsgården i Kallinge har fått 
sprinkler. Det nya sprinklersyste-
met har installerats under våren 
och sommaren och är ett sätt att 
förbättra brandskyddet. Om brand 
uppstår i ett utrymme startar sprink-
lern där och begränsar på så vis 
spridning av branden.
Olsgården är en av de första i re-
gionen som har högtryckssprinkler 
vilket innebär att det blir en vat-
tendimma istället för dusch. Detta 
minskar vattenskadorna vid even-
tuell brand (vanlig sprinkler jobbar 
med <10 bars tryck, detta jobbar 
med 100-150 bars tryck).

*  Möjligheter till nyproduktion av 
lägenheter i Mölleskog i Bräkne-
Hoby undersöks.
*  Volontärbacken 2 och Peder 
Holmsgatan 9 & 11 får en längre 
förvaltningshorisont och kommer 
inte att rivas nu utan detta kan 
komma att aktualiseras senare.

Under hösten (start V.36) kommer 
det att byggas en ny förskola på 
Körsbärsgården i Kallinge. Det blir 
två nya avdelningar i anslutning 
till förskolan som redan finns där. 
Adressen kommer att vara Körs-
bärsgården 4. 

Ny förskola

Jens Hultmark från Hultmark Sweden AB installerar sprinklern på Olsgården
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När jag anländer till Älgbacken och 
Hyresgästföreningens lokal, möts 
jag av en hel hop med barn som 
flockas runt en tjej, utanför ingång-
en. Barnen är fulla av energi och 
hoppar i stort sett runt samtidigt 
som de försöker få kontakt med 
tjejen, som heter Linda och är en 
av ungdomsgruppens ledare. 
- Spring in och sätt er, så ska vi 
snart dra igång, säger Linda och 
vips så är alla barnen på väg in. 
Linda har tillsammans med två 
vänner startat denna barn och 
ungdomsgrupp på Älgbacken för att 
barnen ska göra något annat än att 
bara springa runt i området.
- Problemet på Älgbacken är att 
vissa föräldrarna inte har koll på 

Älgbacken sina barn, eller säger till om de reg-
ler som finns. Här i gruppen har vi 
regler som ska följas och gör man 
inte det blir man avstängd, säger 
Linda. 
Möjligheten att träffas i hyresgäst-
föreningens lokaler måndagar och 
onsdagar klockan 17.00 till 19.30 
finns för alla barn på Älgbacken i 
åldern 6 till 15 år. De pysslar, leker, 
pratar, spelar spel och går tips-
runda. 
- Ibland försöker vi ordna filmkväll, 
fika eller andra aktiviteter men vi 
har inga ekonomiska resurser så 
det är inte så lätt, säger Linda. 
Ca 20 barn kommer varje gång 
och även om alla bor på Älgbacken 
kommer de från olika delar av 
världen.

- Det bästa med Älgbacken är att 
det alltid finns någon att leka med 
när man går ut, säger en av tjejerna 
i gruppen.  
- Vi tycker om Älgbacken och vi går 
på samma skola, säger en annan.
När jag lämnar Hyresgästförening-
ens lokaler bakom mig och ljudet 
av barnens upphetsade glädjerop i 
leken ”hela havet stormar”, tänker 
jag tyst för mig 
själv 
- Vilket integra- 
tionsarbete de 
gör helt ideellt. 
De lär barnen 
vad som är rätt 
och fel, hur man 
ska vara mot 
varandra och de 
har roligt.

Ungdomsledare Linda Nielsen och Erica Söderström tillsammans med delar av dagens grupp av barn (totalt 26 barn denna dag) som deltar i 
aktiviteter på Älgbacken. Fanny Gunnarsson är också ledare men kunde tyvärr inte närvara denna dag. 

Text: Pernilla Bökman
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NKI-undersökning
För någon vecka sedan knackade vi, Ronnebyhus personal, 
på hemma hos dig och överlämnade en NKI-undersökning. 
Var du inte hemma så la vi undersökningen i din brevlåda. 
NKI (nöjd kund index) undersökningen gör vi vartannat år 
och följer upp den året efter. Ronnebyhus vill vara lyhörda för 
sina hyresgäster och bli bättre på det de gör. De vill veta vad 
ni tycker är bra och vad som kan bli bättre. 

Fyll i undersökningen och skicka in den så vi får veta vad 
du tycker, det finns även möjlighet att fylla i undersökningen 
på nätet. www.svar.aktivbo.se och logga in med enkätnum-
ret som finns på första sidan. Som tack för din medverkan 
lottar vi ut 5 presentkort à 2 000 kronor. Undersökningen är 
anonym och det finns möjlighet att skriva i fritext vad som är 
bra och kan bli bättre. Förra gången hade Ronnebyhus en 
svarsfrekvens på 69 % och vi hoppas i år på ännu bättre. 
Så vässa pennan och hjälp oss att vara en bra hyresvärd.

Marc’s kolgrill
På Norra Smålandsgatan 1 i Kal-
linge har det öppnat en ny restaur-
ang i Ronnebyhus lokaler, nämli-
gen Marc’s kolgrill. 
Med ett brett utbud av mat så 
som kebab, lamm, kykling, fläsk 
och oxkött i olika kombinationer 
med bröd, ris, klyftpotatis eller i en 
sallad. Varför inte en falafel eller 
kolgrills hamburgare.  
Det finns även möjlighet till hem-
körning mot en avgift. Ronnebyhus 
önskar Marc’s välkomna och lycka 
till.
Öppettider  
Måndag - Fredag 11.00 - 22.00
Lördag - Söndag 12.00 - 22.00
Telefon: 0457-105 25

Produktindex  
& 

serviceindex 
för år 2014.
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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
Även denna gången har vi fått 
in många svar på Bo-krysset, 
jättekul. Det kändes dock som 
om krysset var lite svårare.  
Vi lottar ut priser bland de rätta 
kryssen. 250 kr i presentkort går 
till Birgitta Lanvin och de fyra 
skraplotterna delas ut till Helene 
Håkansson, Elsie Kambratt, 
Brita Johansson och Dorrit Lian.
Vinsterna har skickats med 
posten till er. Tack alla, för er 
medverkan.

Nya tider

Vänta inte på det 
perfekta ögonblicket.

Ta detta ögonblick 
och gör det perfekt

Var är vi ? (vilken adress)

Namn: ..............................................................................................................

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

Var är vi ? ........................................................................................................1

Skicka, lämna eller maila 
ditt svar till oss på Ron-
nebyhus senast den 31 
oktober och du har chans 
att vinna ett presentkort 
på 250 kr eller en av fyra 
trisslotter. Lycka till !

1 2

2


