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T i p s!

Brandrisker i jul
Unga förebilder
Spar på energin!

Stolta kvinnor
om sina liv

ledare
Gemensam insats
ger bra resultat

Ulf Nyqvist

I detta nummer av tidningen får du inte missa reporta
get om Shaklo Altieva och hennes bok om starka och
driftiga Fittjakvinnor. Mycket intressant och tänkvärt.
Utöver det handlar tidningen denna gång mycket om
hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för en
bra miljö. Både för naturens skull och vår egen.
Det behöver varken vara svårt eller särskilt tids
krävande att göra en insats. Ofta är det väldigt små
saker som kan göra stor skillnad.
Vem hade till exempel trott att en återvunnen
konservburk kan generera energi som räcker till sju
timmars tv-tittande...
Till dig som enkelt önskar få koll på hur lång tid du
tillbringar i duschen kan en duschtimer vara till hjälp.
På våra KundCenter delar vi – med start i mitten av
december – ut 300 stycken sådana till intresserade
hyresgäster. En per lägenhet och först till kvarn gäller.
Ju fler vi är som bestämmer oss för att göra det där
lilla extra för miljön, desto större förändringar har vi
möjlighet att åstadkomma. n

Här är våra
öppettider

Du når både KundCenter och Felanmälan
på 08-530 694 90. Men enklast gör du din
felanmälan via Mina sidor på www.botkyrkabyggen.se.
Besökstid KundCenter:
Måndag		
12.00 – 18.00
Tisdag – Torsdag 12.00 – 16.00
Fredag		
12.00 – 15.00
Telefontid:
Måndag – Fredag 08.00 – 11.00
Akuta ärenden tas emot dygnet runt.

På nya platser
Elisabeth
Nyström

Mikael Kamali

Sandra Stagmo

Elisabeth Nyström, kundvärd, har flyttat från Tumba
till Alby KundCenter.
Mikael Kamali har börjat som trainee på ekonomi
avdelningen.
Camilla Rapp är åter från föräldraledighet och går in
som projektsamordnare.
Sandra Stagmo, reparatörsamordnare, är även hon
tillbaka från föräldraledighet.

Magnus Eriksson

Peter Persson

Magnus Eriksson, tidigare
projektsamordnare, arbetar
nu som boendeutvecklare.

Peter Persson, tidigare miljö
värd i Vårsta/Bremora, är
numera projektsamordnare.

Postadress: Box 1, 147 21 Tumba
Tel: 08-530 693 00 • Fax: 08-530 600 12

www.botkyrkabyggen.se

Ansvarig utgivare: ulf nyqvist
Redaktörer: camilla borgström/botkyrkabyggen, ursula
stigzelius/ETC • grafisk form/Layout: etc kommunikation

Omslagsbild: Shakhlo Altieva
Foto: Niklas Björling.
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aktuellt
Ny tjänst ger dig
svar på hemsidan
För att ännu mer effektivt kunna besvara
alla de frågor som kommer in till våra
KundCenter lanseras i mitten av december en ny tjänst på Botkyrkabyggens hem
sida. Den heter Ställ en fråga och tanken
är att du här ska kunna ställa dina frågor
utan att vara reglerad av besöks- eller
telefontid. Frågorna besvaras av våra
kundvärdar under KundCenters ordinarie
öppettider.
Du kan även se om din fråga redan
finns besvarad i tidigare inlägg eller i den
frågebank som ligger på samma ställe.

Så här går du tillväga om du har en fråga:
1. Gå in på www.botkyrkabyggen.se
2. Klicka på Ställ en fråga på startsidan
och följ instruktionerna
3. Du går själv in och kontrollerar om din
fråga besvarats
Välkommen med dina frågor!
Obs! Detta är inte ett forum för fel
anmälningar. Dessa behandlas som tidi
gare via Mina Sidor och Felanmälan tel.
08-530 694 90.

Gårdsambassadör Junior
– unga förebilder
Bethmorad på tel. 08-530 694 49
eller Andreas.Bethmorad@botkyrka
byggen.se
Uppstart i övriga områden kommer
att ske efter hand.

Uthyrning i
andra hand

Med början efter årsskiftet kommer
Botkyrkabyggen att inleda ett arbete
mot olaga uthyrning i andra hand. Det
är företagets ansvar att se till att det är
den person som står på kontraktet som
också bor i lägenheten. Anledningen är vi
vill säkerställa att kösystemet fungerar på
rätt – och rättvist – sätt.
Mer om vad arbetet konkret innebär
kommer längre fram.

Stort tack!

… till alla er som svarat på frågorna i årets
hyresgästenkät. Era synpunkter bety
der mycket för oss och kan också leda
till konkreta förbättringar. Besked om
vem som vann en månadshyra kommer i
början av nästa år.

foto: Alvaro Fuentes

Botkyrkabyggens första juniorgrupp
med Gårdsambassadörer startades i
november i Norsborg.
Tanken är att dessa ska fungera som
förebilder för jämnåriga i sina bostads
områden och få andra att engagera sig
i olika aktiviteter som bidrar till trygg
het och trivsel. Satsningen sker inom
ramen för Boendekraft.
Gänget i Norsborg har redan anord
nat bland annat städning på gårdarna,
Halloweenfest och filmkväll.
Känner du någon som skulle vilja
vara med? Kontakta bovärd Andreas

illus tr ation: is tock

Kontrakt
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Julkort

Värmeljus

Julgran

Vill du inte spara dessa
– släng i soppåsen.

Lossa den lilla vekeshållaren i botten på
ljushållaren och sortera båda delarna som
metall. Vekeshållaren, som är gjord av
järn, kommer senare att skiljas från ljushållarna med hjälp av en stor magnet.

Julgranar räknas som
trädgårdsavfall. Lämna granen på
närmaste återvinningscentral.

Matavfall

Stearinljus

Sorteras som restavfall
och läggs i den vanliga
soppåsen.

Om du deltar i försöket med matavfallsinsamling lägger du som vanligt ditt matavfall
i papperspåse och därefter i den särskilda
moloken. I annat fall går matavfallet i den
vanliga soppåsen.

Julklappspapper

Sorteras som pappersförpackning.
Jo, det är faktiskt sant!

Glitter

Trasiga
adventsstakar
och ljusslingor

Sorteras som elavfall i ditt
grovsoprum eller på närmaste
återvinningscentral.

Sorteras som restavfall och
läggs i soppåsen.

Sopsortera din
Snart är julen här… och lika fort är
den över…
När helgerna passerat brukar det innebära att
det finns en hel del att ta reda på i form av
sopor av olika slag.
För att åstadkomma bästa möjliga ordning
i grovsoprum och på återvinningsstationer
kommer här en liten guide som visar var
julens lämningar hör hemma.
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4 frågor

Hallå där…

foto: m arlene ling ard

Sprayburk
med dekorsnö

Sorteras som miljöfarligt avfall på
närmaste återvinningscentral.
• Skyttbrinks industriområde,
Himmelsbodavägen 19.
• Fittja trafikplats,
Hallundavägen 4.

Julklapssnören

Sorteras som restavfall och läggs
i soppåsen. Eller spara dem och
återanvänd nästa år!

Tomtebloss
Kartonger
och wellpapp

Vanliga soppåsen.

...Johan Sandell, renhållningsarbetare
vid SRV återvinning.
Hur brukar det se ut i grovsoprum och på återvinningsstationer efter jul?

– Det brukar allmänt vara mer sopor än vanligt
och framför allt är det mycket kartong, wellpapp
och julklappspapper.

Lämnas på återvinningsstationen i behållaren
märkt pappersförpackningar.

Hämtas soporna oftare kring jul?

– Nej, de hämtas enligt samma rutiner som van
ligt. Oftast hämtas det vanliga restavfallet en gång
i veckan. Samma sak gäller i grovsoprummen.

Vilka saker är det som oftast hamnar på fel ställe?

jul
Trasiga
julgranskulor
Läggs i soppåsen.

– Rent generellt kan man säga att det slängs en
del returglas i de vanliga soppåsarna, vilket na
turligtvis inte är bra.
– Men runt jul är det största problemet alla kar
tonger, all wellpapp och allt julklappspapper som
hamnar i gropsoprum eller på marken på åter
vinningsstationerna. Alla dessa saker ska ner i behål
laren märkt Pappersförpackning på återvinnings
stationen.

Vad är viktigt att tänka på för hyresgäster?

– Att inte ställa saker på marken på återvinnings
stationen, för då kommer andra att följa efter och
göra likadant.
– Det är också viktigt att de visar sina julgäster
var de kan parkera bilen, så att de inte står i vägen
för oss när vi ska hämta soporna. Men jag tycker
att de allra flesta sköter sig jättebra. Det märks att
de anstränger sig för att göra rätt. n
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För en bättre miljö
– tillsammans

På Botkyrkabyggen jobbar vi ständigt på att minska vår miljöpåverkan. Sedan 2010 är
vi ett miljöcertifierat företag, vilket innebär att vi uppfyller högt ställda miljökrav och
arbetar aktivt med att skapa en hållbar ekologisk utveckling.
TEX T: c a mill a borgström illustr ation: C are of Haus

En målsättning, som sattes upp 2007, är att vi fram till 2016
ska ha minskat energianvändningen med minst 20 procent.
Hittills har vi – i samarbete med er hyresgäster – lyckats sänka
den med drygt 14 procent. Det är bra tycker vi.
Nedan kan du se några av våra miljöåtgärder de senaste åren.
Du får också en del tips om vad du själv kan göra för att bidra
till en gladare och mer hälsosam miljö.

dem går på gas som kommer från Himmerfjärdsverket och till
verkas av slam från avlopp och matavfall.

Eget vindkraftverk

Införandet av miljötvättstugor 2012 minskade förbrukningen
av el och vatten i tvättstugorna med cirka 24 procent.

Sedan 2011 äger Botkyrkabyggen ett vindkraftverk i Dalarna.
Från det får vi el så att det räcker till alla våra tvättstugor, hissar,
p-platser och belysning på gårdar.

Miljövänliga bilar

Alla nya tjänstebilar i Botkyrkabyggen är miljöbilar. En del av

6 ∙ Ditt Botkyrkabyggen #4 / 14

Mindre farliga kemikalier

I arbetet används kemikalier av olika slag. Sedan en översyn av
dessa gjordes har antalet minskat med två tredjedelar.

Minskad energianvändning
Sortering av avfall

Under 2013 öppnades åtta rum speciellt avsedda för miljöfarligt
avfall. Rummen är öppna två timmar i veckan, då personal finns
på plats för att ta emot sådant som inte får lämnas i vanliga grov
soprum, till exempel färgrester, olja och lösningsmedel.

Det finns mycket du själv kan göra för
miljön. Här följer några förslag:
• Sortera ditt avfall – lämna det som går till återvinning
• Duscha istället för att bada, eller duscha kortare tid
• Byt ut glödlampor mot lågenergilampor – de håller
längre och drar mindre energi

• Stäng av tv, dator och andra apparater helt när de inte
används. Undvik stand by-läge

• Gå, cykla eller åk kollektivt istället för att ta bilen
• Felanmäl kranar och toaletter som läcker

Tror du inte att dina insatser gör skillnad?
Tänk då på att:
… 11 pantade burkar sparar energi som motsvarar 5 minuters dusch.
… 1 konservburk som återvinns spar energi som räcker till 7 timmars
tv-tittande.
… matavfall från 1 familj kan hålla 1 lampa lysande i mer än 5 dygn
om det rötas.
… 1 kilo tidningar som återvinns spar energi som räcker till ett 4,5
månader långt mobilsamtal.
… om alla värmeljusformar återvanns, skulle man på ett år få 225
ton aluminium. Det räcker till att göra 18 750 cyklar.
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FAKTA | "FITTJAKVINNORS RÖSTER!" och KREATIVA FONDEN
Boken ”Fittjakvinnors röster!” av Shakhlo Altieva kom ut i
augusti i år. Utgivningen möjliggjordes genom ett bidrag från
Kreativa fonden som täckte ungefär hälften av tryck- och pap
perskostnaderna.
Kreativa fonden ger pengar till projekt som kan göra Botkyrka
till en bättre, mer intressant, roligare, grönare och mer kreativ
plats. Syftet är att möjliggöra kreativa idéer inom kultur, arbete,
utbildning, jämställdhet/jämlikhet, fritid och idrott, natur, miljö,
mat, entreprenörskap etc.
Projekten måste genomföras på plats i Botkyrka men den som

söker behöver inte vara bosatt i Botkyrka. Både enskilda personer
och organisationer kan söka anslag från Kreativa fonden.
Kreativa fonden startades 2013 och hittills har totalt 800 000
kronor till 22 projekt fördelats. Shakhlo Altievas bok var med
bland de 10 projekt som fick bidrag det första året. Boken finns
att köpa på Mångkulturellt Centrum och på biblioteket i Fittja.
Stöd ur Kreativa fonden 2014 fördelades ut i början av hösten.
Under vintern kommer stöd ur Kreativa fonden 2015 att utlysas
på Botkyrka kommuns hemsida.
Mer om Kreativa fonden på: www.botkyrka.se/kreativafonden

Kvinnor i Fittja
berättar

Självständiga, ambitiösa och målmedvetna. Alldeles vanliga kvinnor i
Fittja berättar om sina liv i Shakhlo Altievas bok. En bok som föddes ur
ilskan över alla fördomar om förortens kvinnor.
– Det började brinna i mig när jag förstod hur omvärlden såg på oss,
”invandrarkvinnor i Fittja”.
TEX T: URSULA STIGZELIUS BILD: NIKLAS B JÖRLING

Shakhlo Altieva kom till Sverige 2003 med en universitets
examen i företagsekonomi i bagaget. I hemlandet Uzbekistan
hade hon varit aktiv i en kvinnoorganisation. Att hon skulle
arbeta, studera och engagera sig i samhället även i Sverige var en
självklarhet för henne.
I Fittja lärde hon sig svenska i öppna förskolans studieverk
samhet för föräldrar, fortsatte på Komvux och lyckades få jobb
som personlig assistent. Under föräldraledigheten med familj
ens andra barn pluggade hon på distans.
När det äldsta barnet börjat i sex-årsverksamheten och det
yngre i förskolan läste Shakhlo vidare på Södertörns högskola.
Under hela studietiden arbetade hon också som personlig as
sistent och tolk. Idag har hon en universitetsexamen i sociologi
och arbetar på en statlig myndighet.
Det tog ett tag innan hon insåg att allt det där, för många

Shakhlo Altievas bok finns att köpa på biblioteket i Fittja. Här hölls
också releasefesten för "Fittjakvinnors röster".

människor, inte spelade någon roll. I deras ögon placerade bo
stadsadressen i Fittja ändå in henne i en anonym, ansiktslös
grupp - invandrarkvinnor i Fittja.
– När jag säger att jag bor i Fittja har jag mötts av jättekonstiga
reaktioner. Vi kvinnor som bor här klumpas ihop som arbets
lösa, isolerade kvinnor som inte kan svenska, inte vill jobba, är
bidragsberoende och föder barn efter barn.
Ju mer Shakhlo förstod hur utbredd bilden var av Fittjas
kvinnor som deprimerade bidragsmottagare utan framtidstro
eller ambitioner, desto mer irriterad och arg blev hon.
– Det stämmer ju inte! Jag känner inga kvinnor i Fittja som är
arbetslösa. Mina grannar och vänner har kämpat hårt för att lära
sig svenska och ta sig in på arbetsmarknaden.
Så föddes idén att skriva en bok som gav en mer rättvis bild
av Fittja och kvinnorna som bor där. Shakhlo har alltid tyckt
om att skriva och hade redan efter några år i Sverige börjat skri
va krönikor i olika tidningar. Ett anslag från Kreativa fonden i
Botkyrka hjälpte henne att förverkliga sin idé.
Hennes första tanke var att skriva om kvinnliga förebilder,
kända, framgångsrika kvinnor från Fittja, berättar Shakhlo.
– Men sedan började jag tänka om – varför skulle jag göra
kändisar ännu mer kända? Varför inte skriva om vanliga kvin
nor i Fittja, deras liv och framtidsdrömmar?
Boken ”Fittjakvinnors röster!” kom ut i somras och
innehåller 6 intervjuer med kvinnor bosatta i Fittja. En är barn
skötare, en lärare, en egenföretagare, en författare, en högskole
studerande och en studerar på Komvux. Flera av dem har
Shakhlo Altieva först lärt känna som småbarnsmammor på
öppna förskolan i Fittja. Det gäller även en sjunde kvinna, foto
grafen Justyna Meyer, som finns med i boken genom sina bilder.
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”Men sedan började jag
tänka om – varför inte
skriva om vanliga kvinnor
i Fittja, deras liv och
framtidsdrömmar?”

Öppna förskolan har fått ett eget kapitel i boken. Både Shakhlo
själv och de intervjuade kvinnorna poängterar vilken stor bety
delse öppna förskolan haft för dem. Inte bara för att träffa andra
barn och vuxna, utan också för stödet de fått från personalen,
de tre kvinnor som arbetar där.
”Värmen jag fick från personalen glömmer jag aldrig. Jag me
nar det, aldrig!” skriver Shakhlo i boken.
De kvinnor som presenteras i boken har olika etnicitet och
bakgrund. Några av dem är födda i Sverige eller har kommit hit
som barn, andra senare i livet. Men gemensamt för deras berät
telser är att de vittnar om arbetslust, ambitioner och framtids
tro. Abbyan som driver ett eget bokförlag, Zewe, ensamstå

ende mamma som är engagerad i kvinnojouren och Nadia som
har läst in hela grundskolan som vuxen och nu, trots problem
med dyslexi, siktar på en högskoleutbildning.
Shakhlo Altieva hoppas att hennes bok ska kunna inspi
rera andra kvinnor genom att visa på föredömen, vanliga kvin
nor som kämpar för att skapa en bra framtid åt sig och sina barn.
Men hon vill också anlägga moteld mot fördomarna om Fittja,
berätta om verklighetens Fittja.
– Kvinnorna i boken kan ju inte representera alla kvinnor i
Fittja. Men ändå – vi finns här, vi är vanliga kvinnor som bor
och trivs här i Fittja. n

tipset

Brandrisk är mer än bara brinnande juleljus
Julmånaden december är Sveriges
allra mest brandfarliga månad. Den
största orsaken till det är alla kvarglöm
da levande ljus i våra hem.
Men det är viktigt att också vara
medveten om att det finns annat som
snabbt kan starta en brand. Ju mer du
vet om hur du ska handskas med ditt
hems elektriska utrustning ju tryggare
är du. Här följer några allmänna förhåll
ningsregler som kan hjälpa dig att hålla
olyckan borta.

•V
 ar noga med att stänga av spisplatt
orna.
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• Håll alltid brännbart material, såsom
papper, kartong och tyg, bort från
spisen.
• Överbelasta inte eluttag och förgre
ningsdosor.
• Se till att elektrisk utrustning som
blir varm – som laddare, datorer,
tv-apparater och värmefläktar – får
tillräckligt med luftcirkulation. Täck
inte över dem!
• Använd aldrig lampor,
kontakter, sladdar eller
elektriska apparater som
verkar skadade, luktar el
ler låter konstigt.

Och förstås…

• Använder du levande ljus – ställ dem
långt ifrån gardiner och annat bränn
bart material.
• Blås alltid ut levande ljus då du lämnar
rummet.

Min lokal
Sjukgymnasten
Maria Lindman
instruerar en
besökare i
gymet.

Rehabilitering
på nära håll
Ont i ryggen, stel nacke eller andra besvär i leder och muskulatur? Eller behöver du
hjälp med träning efter en operation, sjukdom eller skada? Nu finns hjälp att få på
nära håll för den som bor i Tumba eller Storvreten.
TEX T: URSULA STIGZELIUS BILD: NIKLAS B JÖRLING

I samma hus som vårdcentralen i Storvreten finns sedan i vå
ras Aleris Rehab Storvreten. Här arbetar 5 sjukgymnaster med
bedömning, behandling, träning och rådgivning vid värk, ned
satt rörelseförmåga eller andra besvär i leder och muskulatur.
– Besvär med rygg och nacke är väldigt vanliga. Problem som
ofta förvärras av spänningstillstånd som exempelvis uppstår i
samband med stress, säger enhetschefen Mildred Ehnstedt.
Den ursprungliga anledningen till problemen kan vara allt
från förslitningsskador och Artros till efterverkningarna av en
stroke eller sjukdomar som MS och Parkinson. Sjukgymnastik
kan inte bota, men med rätt träning och behandling går det att
lindra smärta och motverka symptom som stelhet och balans
problem förklarar Mildred Ehnstedt.
En stor del av behandlingen går ut på att guida patienterna till
eget ansvar för sin träning och rehabilitering.
– Vi vill ju att så många som möjligt ska bli självständiga. Jag
som sjukgymnast kan aldrig ta över ansvaret för ditt problem.
Men jag kan coacha dig, hjälpa dig att hitta övningar och trä
ningsformer som passar just dig.

Sjukgymnastik kan också behövas av
rent konditionsmässiga skäl, för att träna
upp rörlighet och styrka efter en operation
eller en långvarig sjukdom till exempel.
På mottagningen i Storvreten finns ett
fullt utrustat gym med motionscyklar och
andra träningsredskap. Här kan patienter
träna under ledning av en sjukgymnast,
på egen hand efter individuellt utformade
träningsprogram eller i grupp tillsammans
med andra besökare med liknande besvär.
Två dagar i veckan har också en dietist mottagning i Storvre
ten för att ge råd och information om kost och matvanor som
kan bidra till bättre hälsa.
Arbetsterapeuterna, som i stor utsträckning arbetar med
hembesök, utgår från Aleris Rehabs mottagning i Tullinge.
Men på måndagar, under den öppna hjälpmedelsmottagning
en, finns även en arbetsterapeut på plats i Storvreten. n

– Vi har patienter i
alla åldrar, berättar
enhetschefen,
Mildred Ehnstedt.

FAKTA | aleris rehab storvreten
Aleris Rehab Storvreten ligger på Storvretsvägen 9. Här
arbetar 5 sjukgymnaster som tar emot patienter på bokade
tider alla vardagar. En dietist har mottagning i Storvreten
2 dagar i veckan. På måndagar 13.00–13.30 är det öppen
hjälpmedelsmottagning för utprovning av enklare hjälpmedel

som rollatorer, griptänger och wc-förhöjningar.
Mottagningen i Storvreten är en filial till Aleris Rehab Tullinge
och tidsbokning görs via Tullingemottagningens telefon. Aleris
Rehab är en del av den privata vårdkoncernen Aleris som också
arbetar med sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa.
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SeniorBo
– Tryggt, socialt
och bekvämt för dig
som är 65+

Har du fyllt 65 år och önskar förändra ditt boende? Kanske
skulle Botkyrkabyggens SeniorBo kunna vara något för dig.
Med trygghet, tillgänglighet och gemenskap som ledstjärnor
inrättar vi, med början efter årsskiftet, senioranpassade bostä
der på två utvalda adresser exklusivt för dig som passerat 65.
Det framtida boendet på Tullingebergsvägen 1b i Tullinge
och Gröndalsvägen 12b i Tumba kommer att tillhandahålla
det där lilla extra som ger goda förutsättningar för ett aktivt liv
som senior.

Exempel på vad SeniorBo erbjuder är:

• Särskild SeniorBo-värd i fastigheten
• Närhet till bra kommunikationer
• Möteslokal
• Närhet till service
• Gästlägenhet
• Trygghetsåtgärder i både lägenhet och hus
Mer information om SeniorBo kommer längre fram.

Skulle du vara intresserad av att bo i ett SeniorBo-hus?
Börje Lindblom,
Segersjö

Absolut, tryggheten
är väldigt värdefull.
Det vore också trev
ligt att ha tillgång till
en samlingslokal där
man kan umgås med
andra hyresgäster. Men i slutänden är det
förstås en ekonomisk fråga.
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Monica Åberg,
Tumba

Det låter som en bra
idé. Just tryggheten
känns viktig när
man börjar bli lite
äldre. Det vore också
roligt att bo i ett hus
där det finns möjlighet till samvaro om
man önskar det.

Kine Younedem,
Fittja

Jag tycker det låter
som en bra idé. Det
är bra att man tänker
på oss äldre. Men
det är inte aktuellt
för min egen del att
flytta till något sådant boende.

Det händer i:
kundcentertumba@botkyrkabyggen.se

Tumba, Tullinge, Tuna, Segersjö,
Storvreten, Vårsta/Bremora
Storvreten: På Passvägen 2–32 har
det monterats 2 stycken bommar som
hindrar biltrafik på gården. På Pass
vägen 35–37 har det anlagts en ny
trappa med ledstång. Samma sak på
Passvägen 1 och 15.
Aptus passersystem har installerats till
vindarna på Odlingsvägen 14 och 18 samt
Toppvägen 3–7 och Hålvägen 20–26.
Komplettering av Aptus även till grov
soprum som saknat detta.
Grovsoprummen på Hålvägen 20 och
24 har fått begränsad öppettid, 08.0020.00 alla dagar.
Viss uppdatering av utrustning på lek
platser har gjorts.
Asfaltsarbete klart på Storvretsvägen
23-25 samt Toppvägen 17.
Dräneringsarbete har utförts på Hål
vägen 18 samt Passvägen 31. Detta för
att minska halkrisken i vinter, då vatten
som blir stående på platsen riskerar att
frysa till is.
Det har också hållits möte med snöröj
ningsentreprenören för att förbereda
inför vintersäsongen.
Tuna: Ny belysning har installerats i
portar samt på gårdar.
Tullinge: En ny kompost har – på
initiativ av Boendekraft – installerats
bakom grovsoprummet på Bernströms
vägen.
Uteplatserna på Alice Tegnérs väg har
färdigställts. På Sågstuguvägen 37 har
ett nytt staket kommit på plats.

foto: c a mill a borgs tröm

Nytt och fint

Träffpunkt Segersjö
I oktober startades en ny verksamhet
för daglediga i Tumba Folkets Hus,
Segersjö. Bakom idén står Byggnadsföreningen Heimdal som driver Folkets
Hus.
Tanken är att man varje vardag mellan klockan 11 och 15 ska kunna träffa
vänner eller grannar över en fika eller
en enklare hemlagad lunch. Möjlighet
finns att låna dator, spela spel eller läsa

Aktuellt i området
Segersjö: Vissa källardörrar i områ
det kommer att bytas ut. Dränering på
Kyrkvärdsvägen 38-42 pågår.
Storvreten: Vid samtliga lekplatser
pågår uppsättning av informationstavlor.
Byte av utomhusbelysning är på gång i
hela området.
På Stupvägen och Passvägen pågår
installation av gallergrindar i trapphusen.
Detta för att hindra obehöriga att ta sig
upp på vinden eller ned i källaren.

en tidning. Det går också att få hjälp
att skriva ut något från sin dator.
För den som så önskar planeras
även en del aktiviteter framöver.
I byggnaden förekommer redan
bridgespel, syjunta, måleri, yoga och
keramikverkstad. Förhoppningen är
att Träffpunkts besökare lite längre
fram ska få möjlighet att vid något
tillfälle pröva på dessa aktiviteter.
Renoveringsarbete har påbörjats på
Odlingsvägen 20-34.
Tuna: I punkthusens tvättstugor pågår
ommålning.
Tullinge: Nya förråd i källaren på Alice
Tegnérs väg är på gång.
Hamringe: För att få bort ved från
fasader byggs nu vedbodar vid Vita Vil
lorna.
Riksten: Sex nya parkeringsplatser
väntas bli klara inom kort.
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Det händer i:
kundcenteralby@botkyrkabyggen.se

Fittja, Norsborg, Eriksberg
Nytt och fint
FITTJA: Gårdsupprustningen på Värdshus

vägen 6-14 är nu slutbesiktigad och klar. En
ny trapp har monterats och ny växtlighet
är planterad. Anläggning av nya gräsytor,
asfaltering och plattsättning har genom
förts. En del träd har tagits ner för att öka
sikt och trygghet. Lagning av trasig vägg på
Värdshusvägen 10 har utförts.

Aktuellt i området

Möte om Krögarvägen

I mitten av november hölls möten på
Krögarvägen 2, till vilka hyresgäster i fastig
heten inbjudits. Personal från Botkyrka
byggen och NCC deltog och presenterade
en sammanställning av de synpunkter från
hyresgäster som inkommit vid Öppet Husdagarna i maj. De renoveringsförslag som
framlades godtogs utan invändningar.
Första steget i arbetet blir en renovering
av hissarna i fastigheten. Detta beräknas
komma igång efter årsskiftet.

NORSBORG: Utbyte av dörrar till cykel
rum, grovsoprum och andra allmänna
utrymmen pågår. Nedtagning av träd i
anslutning till parkeringsplatser pågår.

Foto: c a mill a borgs tröm

UNGDOMENS HUS: Fasaden har målats
om. En aktivitetsplan av gummiplast och
en av konstgräs har anlagts i anslutning till
huset. Belysningen har förstärkts och en
läktare har byggts intill. En ny trappa leder
upp från vägen och bänkar har iordning
ställts.

NORSBORG: På Skarpbrunnavägen 57-69
och 71-85 har nya tak anlagts.
På Hundhamravägen har det installerats
närvarostyrd belysning i alla allmänna
utrymmen.
Nya lekredskap har monterats på Skarp
brunnavägen, Brages väg och Friggs väg.
Närvarostyrd belysning har monterats
i korridorer och källare på Hundhamra
vägen.

Återvinn med hjälp av din låsbricka
Snart blir det lättare för dig som är
hyresgäst hos Botkyrkabyggen att
återvinna dina sopor samt saker du
inte längre har användning för. Med
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början en bit in på nästa år kommer du
som är Fittjabo att kunna komma in på
ÅtervinningsCentralen med hjälp av din
vanliga låsbricka. Inget annat kort behövs.

Du kommer inom kort att få en broschyr hem i din brevlåda. I den kan du
läsa om vad du kan lämna på stationen
samt hur du går tillväga.

kundcenteralby@botkyrkabyggen.se

Foto: innana

alby

Familjeförening
fixar fågelholkar
Under höstlovet samlades barn och
unga i Inanna Familjeförenings lokaler
på Segersbyvägen för att skapa färgglada bostäder åt fåglar.
Verksamheten är ett samarbete mellan Inanna och Naturskyddsföreningen i
Botkyrka-Salem.
Hittills har det blivit drygt 150 fågel-

Nytt och fint

ASFALTERING: På Servitutsvägen 1–3

har både körbanan samt delar av gårdarna
asfalterats.
RENOVERINGAR: En stor renovering av

holkar som satts på plats i olika delar av
norra Botkyrka.
– Framåt vårkanten går vi ut i skogen
för att se om några fåglar flyttat in,
berättar Dinka Elia, föreningens ordförande.
Inanna Familjeförening startade 2010
och har stort fokus på sin skapande

verksamhet för barn.
– Vi vill få dem att lämna sina datorer
och tv-spel en stund för att ta del av allt
det fantastiska som finns att upptäcka i
naturen.
Verksamheten är i första hand till för
medlemmar, men vissa delar hålls öppna
för allmänheten.

Detsamma gäller för den översta takdelen
i Alby Centrum. Där har även det övre
fläkthuset målats.

Aktuellt i området

lekplatsen på Alhagsvägen 6 har genomförts.
Renovering av tvättstugor klar på Servituts
vägen 3, Lagfartsvägen 3 och 22 samt på
Alhagsvägen 94 och 116.

FASADERNA: Nästa etapp i arbetet med
fasadrenovering inleds efter årsskiftet och
kommer att beröra Lagman Lekares väg
1–69.

TAKEN: Yttertak har renoverats på Alhags
vägen 94–102, 110–112 och 114–120.

BELYSNING: Ny närvarostyrd entrébelys
ning planeras framöver i området.
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BYT UTTAG!
Spara pengar med Stadsnätet!
Du har ett uttag laddat med möjligheter och mycket lägre
priser. I Botkyrka Stadsnäts uttag hittar du mer än 250 tvkanaler, ultrasnabbt internet och telefoni från flera olika
tjänsteleverantörer. De konkurrerar om att få just dig som
kund. Besök vår hemsida idag och jämför tjänster och priser
med det du har idag. Vi törs lova att de är lägre. Byt uttag
och spara pengar.
Det är enkelt att få lägre pris. Gör så här:
1. Anslut datorn till vårt uttag*
2. Öppna din webbläsare – du kommer direkt
till vår tjänsteportal
3. Välj leverantör och tjänst

Behöver du hjälp? Gå in på hemsidan och ladda ned lathunden eller titta på instruktionsfilmerna. Du kan också ringa vårt
supportnummer 0771-700 100.
Välkommen till vårt uttag, våra låga priser och vårt nät!
*Botkyrka Stadsnäts uttag är fyrkantigt och finns i ditt vardagsrum

botkyrkastadsnat.se

Nyheter hittar du på www.botkyrkabyggen.se
Kontakta oss gärna på info@bokyrkabyggen.se
Nästa nummer kommer i mars - vi ses då!

