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Totalt har 219 badrum renoverats 

sedan starten av stambytesprojek-

tet i Espedalen 2012–2013. Den av-

slutande etappen, Lindblomsvägen 

3, startade i augusti förra året och 

färdigställs den 15 februari i år. Då 

har badrummen i 54 lägenheter re-

noverats och fått nya stammar, sa-

nitetsporslin, duschar, golv, väggar 

och tak, en investering på cirka åtta 

miljoner kronor.

Utbyggnad
– Vi har dessutom byggt ut 30 av 

badrummen för att få bättre ut-

rymmen och mer ändamålsenliga 

duschplatser. De här husen byggdes 

i början på 1960-talet och har inte 

varit anpassade efter dagens förut-

sättningar och behov när det gäller 

dusch- och badutrymmen, säger Ola 

Olsson, projektledare, Ronnebyhus. 

Under hela renoveringstiden har 

de boende kunnat använda toalett 

och dusch i bodar som har stått 

uppställda på gården.

– Vi har också gjort iordning 

toaletter i husets källarplan som de 

boende har kunnat använda för att 

slippa gå ut kvälls- eller nattetid, sä-

ger Ola Olsson.

Kontakt och dialog
Kontakten och dialogen med de 

boende har varit ett viktigt inslag, 

något som bovärden Agneta Ask-

blom har skött exemplariskt, kon-

staterar Ola Olsson.

– Bovärden är lite av en spindel i 

nätet och spelar en viktig roll för att 

processen ska flyta på som den ska.

Agneta Askblom har följt hela 

stambytesprojektet sedan starten 

2012–2013.

– Man får en nära kontakt med 

de boende under ett sådant här 

stort projekt. Som bovärd gäller 

det att möta de boende i deras frå-

gor och funderingar men också att 

vara länken till entreprenörerna. 

Det kan vara allt ifrån nycklar till 

kontaktuppgifter som ska hamna 

rätt så att hantverkarna ska komma 

fram som de ska, säger Agneta Ask-

blom. 

Möter efterfrågan 
med satsningar

Fortsatta satsningar
Stambytesrenoveringen på Lind-

blomsvägen är bara ett exempel 

på de satsningar som Ronnebyhus 

har genomfört de senaste åren. Vid 

sidan om renoveringsprojekt är 

nyproduktioner något som finns 

med i planen för de närmaste åren. 

Ronnebyhus fortsätter 
stärka insatserna och 
satsar på attraktiva livs-
miljöer för sina boende. 
I februari avslutas stam-
bytesprojektet på Lind-
blomsvägen i Espedalen 
där 50-talet badrum har 
renoverats.

Ronnebyhus märker av trycket och 

möter upp efterfrågan på attraktiva 

bostäder genom att växla upp in-

satserna. 

– Bland annat har vi en upp-

handling ute på marklägenheter 

i Bräkne-Hoby och projekt Kilen 

rullar vidare enligt plan. Vi har 

också startat upp ett projekt i Kal-

linge där vi bygger upp ett gemen-

samhetskök för trygghetsboende. 

Ronnebyhus har mycket på gång 

och fortsätter satsa på attraktiva 

livsmiljöer i varierade boendefor-

mer och utformningar, säger Ola 

Olsson.  

Husen på Lindblomsvägen i Espedalen, Ronneby 
– ett tidstypiskt 60-talsområde.

Inglasade balkonger är några av de 
satsningar som Ronnebyhus har 
genomfört på Lindblomsvägen i 

Espedalen.

Ola Olsson, projektledare, är nöjd 
över de insatser som Ronnebyhus 
har genomfört för att öka den 
attraktiva livsmiljön för boende
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