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VD har ordet

”Försäljning, nybyggnation, ombyggnation, renovering….”. Ja, så
inleddes vd-orden i föregående
nummer och det är fortsatt aktuellt.
Fastighetsförsäljningen grundas i
ett politiskt beslut om att försälja
för att finansiera nybyggnation. Behovet av nya bostäder i Ronneby är
fortsatt stort och intresset för våra
nybyggnadsplaner är likaså stort.
Försäljningsärendet löper på med
förhandlingar med en av budgivarna och förhoppningsvis skall det
vara färdigförhandlat innan jul.

Våra nybyggnadsplaner börjar
också uppmärksammas mer och
mer. På NU-mässan stannade
cirka tvåhundra personer till vid
vår monter för att ställa frågor om
nybyggnationen på Kv. Kilen. Det
pratades arkitektur, innergård,
parkeringsgarage, planlösningar,
utsikt och kopplingen mot Ronnebyån och mycket mer. Intresset
känns genuint och många människor, framförallt de lite äldre i
stora villor, ser stora möjligheter
i en modern nybyggd bostad
med de kvaliteter vi kommer att
erbjuda. Det blir en spännande tid
framöver när vi så småningom presenterar ett mer färdigt material
om detta projekt. Det är inte bara
på Kv. Kilen vi förväntas bygga nya
bostäder. Nya budgetbeslut är på
väg fram till kommunfullmäktige
vilka för Ronnebyhus del innebär
nybyggnation om cirka 40 nya
bostäder i Ronnebys kransorter.
Vi förväntas också aktivt se på ytterligare nybyggnation i Ronneby
tätort när nya detaljplaner tagits

fram och vunnit laga kraft.
Utöver nybyggnation står renoveringar och ombyggnader för
dörren även fortsättningsvis. Vi
går snart in i ett nytt verksamhetsår och avser fortsätta med vårt
långsiktiga underhållsarbete med
t.ex. balkongbyten, badrumsrenoveringar och takomläggningar. Ett
annat stort projekt vi ska genomföra är en ny värmeanläggning på
vårdboendet Ålycke i Johannishus. Den nya värmeanläggningen
skall leverera ett mycket bättre
inomhusklimat både vinter- och
sommartid och också producera
energi genom en kompletterande
solcellsanläggning.
Nu närmar sig julen igen men
vi slår oss inte till ro för det utan
kämpar på och förhoppningsvis
märker Ni av det ute i bostadsområdena också.
God jul, väl mött och bästa hälsPeter Persson
ningar

Stängt helgdagar
annars ordinarie öppettider

måndag 10.00-18.00
tisdag 10.00-16.00
onsdag 10.00-16.00
torsdag 10.00-16.00
fredag 10.00-13.00
lunchstängt 12.30-13.30
mån-tors

Ge bort en praktisk julklapp
Dessa produkter kan du köpa i receptionen hos Ronnebyhus på
Gångbrogatan 3 i Ronneby. Du kan betala kontant eller med swish.
Bra produkter som gör ditt boende enklare.

Skinande rent !
Marknadens mest prisvärda
rengöringsmedel till spishällar. Slipp gråa ytor som inte går
bort fast du tycker att du rengör.
Förstör inte din häll med skrapor eller slipmedel.

Spi s
r e n g h ä ll s ör in
g

130 kr per rengöringskit.

Om olyckan är framme !
Det är inte så lätt att släcka en
liten brandhärd utan brandfilt. En billig försäkring om det
skulle börja brinna någonstans i
lägenheten.

Bran

dfil

t

75 kr för en brandfilt

Var sak på sin plats !
Sortera dina sopor i praktiska
sorteringskassar som lätt kan
bäras ner till miljöhuset och
tömmas. Lätta att vika ihop och
att rengöra.

98 kr för tre olika baggar

So r t
er ing
ka s s s ar

Ljuslyktor
Ny hemsida
Den18 december lanserar Ronnebyhus sin nya hemsida. Den nya sidan
har ett modernt utseende och är
mobilanpassad då många besökare
använder telefon och läsplattor vid
besök hos oss. Hör gärna av er med
synpunkter om den nya hemsidan
när den är lanserad.

Vällarevägen 4

På Vällarevägen i Kallinge bygger Ronnebyhus om en lokal som tidigare varit förskola till
två lägenheter och en kontorslokal. Det blir en
etta på 34 kvadratmeter och en liten tvåa på
43 kvadratmeter. Ronnebyhus räknar med att
lägenheterna och lokalen är klara för inflytt till
februari.

ID kort & budning
Under den senaste tiden har det varit
prat om att folk eller företag kommer
in i Ronnebyhus trapphus men som
inte har tillåtelse att vara där. Ronnebyhus lämnar inte ut koder till någon
förutom olika samarbetspartners
som behöver tillträde till trapphusen
eller någon lägenhet och då ”budas”
detta först (lapp sätts i trappuppgång eller läggs i brevlåda till berörda). Dessutom ska giltigt ID-kort
bäras av både entreprenörer och av
Ronnebyhus personal.
Som hyresgäst ska du inte släppa in
någon i trapphuset och håll portkoden för dig själv, lämna inte ut den
till någon. Koden till din dörr byts ut
med förbestämda intervaller.

Hjorthöjden
* På Hjorthöjden får hus nr. 126 och hus nr.
131 nytt tak.
* Studentlokalen i hus nr. 97 har gjorts om till
en lägenhet.

Espedalen

På Lindblomsvägen 1 har små lägenheter i
bottenplan gjorts om till en stor med uteplats.

Klimatarbete

Alla kan göra lite, och vi försöker göra så gott
vi kan. Ronnebyhus har under ett antal år
deltagit i Skåne intiativet för att minska energiförbrukningen för att värna om klimatet.
Ronnebyhus jobbar hela tiden för att ligga
på framkant vad det gäller miljö och klimat
frågor. Se reportage på hemsidan

Takåsen

Pernilla slutar
Vår kommunikatör Pernilla Bökman har under alla sina 7 år på
Ronnebyhus bland annat varit redaktör för Takåsen och hon har
nu valt att gå vidare till nya utmaningar. Hennes sista arbetsdag
blir den 22 december.
Vi är glada för det resultat som Pernilla har gjort för att sprida
vårt varumärke, ansvara för vår marknadsföring och också som
en god kollega. Vi önskar henne lycka till och kommer att sakna
henne.
Det är för närvarande inte bestämt vem som tar över hennes
ansvarsområde utan tillsvidare kommer Ekonomi & Marknad att
axla en del av arbetsuppgifterna. Ni läsare kommer främst att
märka detta genom att det inte kommer något mars-nummer
för Takåsen. Därefter kommer ett sommarnummer att skapas, se
artikel intill.
Vänliga hälsningar
Gun-Marie Offesson
Ekonomichef

Hej
Jag heter Pernilla Bökman och
jobbar som kommunikatör hos
Ronnebyhus. Jag har under 7
år gjort tidningen Takåsen som
delas ut av Ronnebyhus duktiga
fastighetsskötare direkt i era
brevlådor.
Det har varit så roligt att få
berätta om vad som är på gång
hos Ronnebyhus, ge tips, skapa
lite tävlingar och korsord och
göra tidningen läsvärd för dig.
Här kommer nu sista numret av
Takåsen som är gjort av mig och
jag vill tacka för att ni läst och engagerat er i tidningen. Nu kommer Anna och Johanna att ta över
produktionen av tidningen.

Hemm
f ör d ig a
M = Möjligheter
Ett hem med möjligheter
E = Enkelhet
Vi förenklar ditt boende
T = Trivsel
Trivsel tillsammans
T = Trovärdighet
Du kan lita på oss

Kvarteret Kilen
Ronnebyhus mål är att bostadskvarteret Kilen ska börja
byggas under 2018. Bilderna
illustrerar hur det kan komma
att se ut. Det handlar om ca 80
till 90 lägenheter i storlekarna

två rum och kök till fyra rum
och kök. Byggnaderna kommer
troligen att vara i fyra, fem och
sex våningsplan.
Är du intresserad av att bo på
Kilen, gör en intresseanmälan

N
prod yukti
on
på vår hemsida eller kontakta
uthyrningen för att få hjälp och
råd 0457-617052.

Curves insight
Med hjälp av Curves insight
kan du se din innetemperatur och hur mycket vatten du
förbrukar om din lägenhet är
ansluten till vattenmätningen. I
dagsläget är det 487 lägenheter som är anslutna till varmvattenmätningen som har möjlighet att se sin förbrukning,
medan alla kan se sin lägenhetstemperatur. Du kan logga
in via Ronnebyhus hemsida
(nederst på framsidan) eller
på webbsidan ”curves insight”
(https://insight.ecoguard.se/
domains/ronnebyhus) för att
se 1) min förbrukning 2) min
temperatur 3) mitt avtal 4) min
mätare. När det gäller temperaturen i lägenheten ser du min

- medel - max temperatur i din lägenhet under vald period. Vänd dig till
Ronnebyhus uthyrning 0457-617052,
om du inte har inloggningsuppgifter.

Trygghetsrondering

I Ronnebyhus arbete med NKI, nöjd kund index, där
hela företaget samlades på Ronneby Brunn efter NKI
enkäten hösten 2016 sattes två mål som Ronnebyhus
skulle fokusera på. Det var höjd nivå på städning och
tryggheten i våra bostadsområden. Med anledning
av detta bestämdes det att det skulle göras en trygghetsrondering på våra bostadsområden. Ronderingen
gjordes den 8 november och innebar att personalen
ronderade på ett område som inte tillhörde deras ordinarie arbetsplats dagligdags, utan bytte med andra
grupper. Även personal från kontoret och reparatörsgruppen deltog. Först gjordes en rondering i dagsljus
och ytterliga en senare samma kväll när det mörknat.
Personalen som trygghetsvandrade tittade bland annat på belysning, växtlighet och gemensamma utrymmen. Allt dokumenterades för åtgärd och uppföljning.

Hjorthöjden
På Hjorthöjden har personalen anlagt en rabatt som ska pryda området.

Före

Efter

Bräkne-Hoby

På Nyponvägen 2 i Bräkne-Hoby har Ronnebyhus nio enrumslägenheter i markplan. För att göra
det mer tilltalande och lättare att sköta har Ronnebyhus flyttat den asfalterade gångvägen närmare husen, ändrat nivåskillnaden, satt upp nya räcke, lagt singel och planterat växter.

Före

Efter
Det har planterats fruktträd i Mölleskog i Bräkne-Hoby. Det är efter önskemål i Ronnebyhus
NKI, nöjd kund index undersökning som gjorden 2016 som lett till att planteringarna gjorts
under hösten.
Totalt har 18 stycken fruktträd av blandade sorter, plommon, äpple, päron och körsbär satts
ner i jorden.

Ljuslykta
Vem skulle du vilja ge en ljuslykta till i höstmörkret?
I förra numret av Takåsen frågade vi efter personer
som man skulle vilja ge en ljuslykta till. Ronnebyhus
fick in ett antal nominerade och har delat ut fyra ljuslyktor under november månad. De som fick ljuslyktor
blev kontaktade via brev.
Ljuslykta har delats ut
till Gun Hansson nominerad av Ann Andersson. Britt-Marie och
Leif Nilsson nominerad av Inger Karlsson.
Yvonne Eskilsson av sitt
barn. Siste man som
får en ljuslykta är Nils
Persson.
Ronnebyhus hoppas att
dessa lyktor kommer
att sprida ett härligt ljus
i era lägenheter.
Gun Hansson

Om det brinner

De allra flesta bränder startar för att vi människor begår
misstag och de allra flesta bränder sker till följd av:
* elprylar		
* levande ljus
* rökning		
* julprydnader
* eldstäder		
* spisen
Kontrollera din brandvarnare, felanmäl om den inte
fungerar så byter vi ut den.
Om det börjar brinna...
RÄDDA
Rädda dig själv och andra
som är i fara.
VARNA
Ring 112
SLÄCK
Släck branden om du kan

Kul att veta

- 1999 förbjöds apor i lägenheten
( i Sverige)
- Du andas i genomsnitt ca 5 miljoner gånger varje år.
- det är omöjligt att nysa med
öppna ögon (försök).
- Vetenskapsmän har spårat fjärilar
som flugit ca. 6000 mil.
- I genomsnitt spenderar var och en
av oss totalt ett och halvt år under
livet på att se TV reklam.
- Elefanter är de enda däggdjuren
som inte kan hoppa.
- En struts öga är större än dess
hjärna.
- Om man kunde köra bil till solen
med en konstant fart av 100 km/h
skulle det ta 176 år att komma
ända fram - utan vilopauser.
- Högerhänta lever i genomsnitt nio
år längre än vänsterhänta.
- Det är fysiskt omöjligt att slicka
på din armbåge.
- Det är möjligt att leda en ko uppför en trappa men inte nedför.
- Fallande kokosnötter dödar fler
människor än hajar gör.
- Det är omöjlig att andas och svälja
samtidigt.

Notiser!
Hjälp

Årets julkapp

1988 Bakmaskin
1989 Videokameran
1990 Wok-pannan
1991 CD-spelaren
Håll utkik efter
ett reportage i
1992 TV-spelet
tidningen ”Hem
1993 En doft (parfym)
& Hyra” som är
1994 Mobiltelefonen
från miljöhusen
1995 CD-skivan
Tänk på att våra fyrbenta
i Bräkne-Hoby
1996 Internetpaketet
vänner far väldigt illa av
1997 Det elektroniska husdjuret
nyårssmällare
1998 Dataspelet
1999 Boken
2000 DVD-spelaren
Extra nyckel be2001 Verktyget
ställs av hyresvärden,
2002 Kokboken
kontakta receptionen.
2003 Mössan
Cykelpump
En nyckel kostar 250
2004 Den platta tv:n
finns vid närikr.
Extra
tagg
70
kr.
Vi
har
under
2017
2005 Ett pokerset
drottsplatsen på
Behöver du göra cyuppmärksammat
2006 Ljudboken
Hjorthöjden, för
linderbyte
kostar
det
att
Ronnebyhus
har
2007 GPS-mottagaren
den som behöver
1100 kr
funnits som bolag i
2008 En upplevelse
lite luft
2009 Spikmattan
2010 Surfplattan
2011 Färdigpackade matkassen
2012 Hörlurarna
2013 Råsaftcentrifugen
Ronnebyhus har ett två2014 Aktivitetsarmbandet
årigt projekt där alla
Lästips:
2015 Robotdammsugaren
utearmaturer byts till ledPå stadsbibliotekets
2016 VR-glasögonen
hemsida finns lästips
lampor. Dels för energi2017 Elcykeln
för både barn, ungdobesparing och dels för
mar och vuxna i form
att hållbarheten är bättre,
av en blogg.
vilket ger en tryggare uteDet finns böcker, Emiljö. Under hösten har ca
böcker, ljudböcker,
300 armaturer bytts.
musik och film

70 år

NU- mässan i september

Gun-Marie, Annette och Petra

Äldredagen på Knut Hahn

Marie och Pernilla

Ronnebyhus deltog under NUmässan, näringslivsmässan, med
att fira att företaget funnits i 70
år. Ronnebyhus tog tillfället i akt
och berättade vad som har hänt
sedan starten 1947 tills idag,
visade detta med bilder och text
på en skärmvägg.
Ronnebyhus visade även upp en
illustration över kvarteret Kilen
som ska byggas och det fanns
möjlighet att prata med VD Peter Persson om dessa framtidsplaner. Besökarna hade även
möjlighet att göra en intresseanmälan på lägenheter i det
nyplanerade området.

Varje år anordnar Ronnebykommun ”Äldredagen”. I år var
det torsdagen den 2 november
på Knut Hahn skolan.
Chefen för äldreförvaltningen
Catherine Persson inledde
dagen med att berätta om hur
verksamheten i Ronneby ser ut.
Föreläsning av Peter Westlund,
forskare och författare.
Temat var hälsa ur ett salutogent perspektiv, vilket innebär
fokusering på faktorer som ger
välbefinnande och gör att man
mår bra. Underhållning med
skådespelerskan Anna Bromee. En timmes nostalgitripp i
en humoristisk och musikalisk
hyllnings-show till och om
Lillbabs och Siw Malmkvist. I år
var det besöksrekord.

Fastighetsförsäljningen

Försäljningen av ett antal fastigheter i Ronneby och Kallinge pågår och då visning och budgivningsförfarande har genomförts
förhandlar vi nu med den budgivare som har lagt högsta budet.
Det är en budgivare som är intresserad av alla områdena.
Totalt är det 642 stycken lägenheter fördelat på sex områden
som det förhandlas om.
Ronnebyhus är angelägna om att sälja sina fastigheter till ägare
som vi bedömer vara kunniga och seriösa. Mer information kommer så fort det finns.

Hjorthöjden i Ronneby

Äppelgården i Kallinge

Lindvägen Kallinge

Älgbacken i Ronneby

Hammelinsväg i Ronneby

Kallinge centrum

Ronnebyhus har nu 2219 följare på Facebook.
Häng med du också och ”Gilla” Ronnebyhus och
få information om vad som händer.

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)

Hitta tomtarna
I denna tidning
har det placerats
ut ett antal sådana här tomtar
som du ser till
vänster. Hittar du dem?
Du ska inte räkna denna
tomten.
Se hur många tomtar du
hittar. Rätt svar står längst
ner på sidan, upp och ner.

Jag undrade alltid
varför inte någon
gjorde något åt det,
tills jag insåg att
någon var jag.

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

Antal tomtar i tidningen: 16 st

