#1 | 12
Tips!
Bilpool i Tumba
Ny hyra i april
Klart med nytt TV-avtal

Trivs nära
skogen

Snö i sikte? s 8

Reflektion
Ledare

Rivstart på året

Ulf Nyqvist

En månad in på det nya året har vardagen återvänt. För oss är det lite av en rivstart i år. I slutet
av 2011 kunde vi se ett par stora projekt, som vi
brottats med ett tag, äntligen komma till skott.
Det blev lite av ”ketchupeffekt”: nytt TV-avtal,
nytt hyressättningssystem och hyresförhandlingen för 2012 klar. Vi gjorde vårt bästa att
snabbt få ut den viktigaste informationen, och
har ambitionen att fylla på vartefter.
Tidningen är en viktig kanal för oss att berätta
om hur vi tänker och ser på vårt uppdrag. Ibland
fungerar det inte att vänta till nästa nummer. Är
det riktigt bråttom är portanslaget ofta det första
man som hyresgäst ser. Ibland är det hyresavin
som får en ”medpassagerare”.
För den som vill läsa mer är hemsidan en möjlighet att komplettera med ny information, och
ge svar på frågor som vi får på olika vägar. Vår
hemsida, www.botkyrkabyggen.se, har varje
dag ett par tusen besökare. ❘❚

Många tjänster
på Mina sidor
Under Mina sidor på hemsidan, www.botkyrkabyg
gen.se, hittar du några uppskattade tjänster. Här
kan du också se dina hyresavier.
Du gör enkelt din felanmälan genom att gå
in här. Uppgifterna om lägenheten och dig som
hyresgäst är klara, och du behöver bara skriva in
det du vill felanmäla.
Om du inte passerar din tvättstuga och kan
boka direkt i bokningstavlan utanför, gör du enkelt
en bokning via Mina sidor.
Från februari kommer all uthyrning av garageoch P-platser att göras direkt på hemsidan. Läs
mer på nästa sida.

På nya platser
Ny på ekonomiavdelningen

Förstärkning i Alby centrum

Cynthia Osorio heter vår nya ekonomi
assistent, som började sin anställning
den 1 december. Cynthia är civilekonom
och kommer närmast från en tjänst som
ekonomiassistent på ett telecomföretag.

Göran Mejenby har nu en fast tjänst som miljövärd i Alfågeln/
Alby Centrum. Göran har tidigare varit bland annat miljövärd
och reparatör.

Tillbaka på KundCenter
i Fittja
Maria Andersson började som kundvärd på
KundCenter i Fittja i början av januari. Maria
har tidigare vikarierat på KundCenter i Alby.

Ny på tekniska avdelningen
Gustavo Peralta, blir ny byggprojektledare på
tekniska avdelningen från 1 mars. Gustavo
har tidigare arbetat på Svenska bostäder och
varit reparatör i Fittja under några år.

Nu på fast tjänst
Sanna Sütcü har fått fast tjänst som
reparatör, och arbetar nu i Norsborg.
Sanna har vikarierat som reparatör
sedan mars 2011.

Omslagsbild: Anita Gyllner-Öhlund i Riksten. Foto: Niklas Björling
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Björn har slutat
Björn Schenholm, arbetsledare för bovärdar och miljövärdar i
Fittja/Norsborg har slutat på Botkyrkabyggen.

. . . och organisationen förändrades lite
I stället för att nyrekrytera till den vakanta tjänsten, passade man
på att förändra organisationen lite. Kundvärdarna på KundCenter
i Fittja och Alby har nu en gemensam arbetsledare, Camilla Rapp.
Nygamla arbetsledare för bovärdar och miljövärdar är Jessica
Baker, Fittja, Kjell Gillving, Norsborg och Michael Bergman, Alby.
Rekryteringen av en ny arbetsledare för reparatörerna för de här
områdena var inte avslutad när tidningen gick till tryck.
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Tel: 08-530 693 00 • Fax: 08-530 600 12
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delas ut till samtliga hushåll inom botkyrkabyggen.
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På gång i Botkyrka
Aktuellt

Cirkus Helsinki
50 procent rabatt
för hyresgäster
Den 4-5/2 och 11-12/2 i Hangaren Subto
pia, arrangeras Cirkusbrunch för femte
året i rad. En familjedag med förtrollande
cirkusföreställning och prova på cirkus
konster tillsammans med artisterna för
dem som vill. Vill man så kan man kosta
på sig en mumsig brunch.
I år gästspelar Finlands stolthet,
ungdomskompaniet Circus Helsinki
på Cirkusbrunch. Deras föreställning,
Jazz, bjuder på pyramider, parakrobatik,
trapets och tygnummer i luften, dans på
lina, enhjuling, fotjonglering, diabolo och
jonglering.
Med Botkyrkabyggens rabatt betalar
ni 50 kr/biljett. Brunch köps på plats för
de som vill. Här köper du biljett via den
särskilda biljettlänken: http://burl.dk/
egzefh. (Förutsatt att det finns rabattbil
jetter kvar!)
Läs mer om Cirkusbruncher och Circus
Helsinki-besök på www.subtopia.se

P-plats på nätet
Nu gör vi det enklare för våra hyres
gäster att hyra P-plats hos oss. Från
den 1 februari sköts all uthyrning av
garage- och p-platser från Mina sidor
på www.botkyrkabyggen.se. När du
anmäler intresse för en ledig/upp
sagd plats, godkänner du samtidigt
villkoren. Du får besked direkt om
p-platsen har reserverats till dig.
Eftersom du har accepterat avtalet
vid bokningen, skriver vi inte ut
något pappersavtal.
Det nya systemet betyder att du
måste registrera en intresseanmälan
för p-plats på Mina Sidor, precis som
för lägenheter eller lokaler. Du kan
prenumerera via e-post på infor
mation om vilka p-platser som blir
lediga.

Ny startsida
Har du varit inne på vår hemsida
nyligen, har du naturligtvis sett vår
nya fräscha startsida! Eftersom det
var några år sedan vår webb gjordes
om, så kändes det som om det var
dags att modernisera lite igen. Den
nya startsidan är första steget. Nästa
steg kommer i slutet av våren om
planerna håller.

Botkyrkamodellen och nya hyran
Informationen om vårt nya rättvisa
hyressättningssystem ska du ha fått i din
brevlåda, tillsammans med en lägenhets
deklaration. Stämmer uppgifterna om
lägenheten? Då behöver du inte göra
någonting. Annars rättar du det felaktiga,
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viker ihop blanketten och lägger den på
brevlådan, portot är redan betalt.
Till aprilhyran ska alla förändringarna
vara klara. Då är både den förhandlade
hyreshöjningen på 2,8 %, och första steget
på den nya rättvisa hyran klara för 2012.

Nya TV-avtalet
Mer om det nya kabel-TV-avtalet från
2 april kan du läsa på sista sidan.
Avtalet betyder att om man inte
gör något alls, så får man ändå de
vanligaste TV-kanalerna, precis som
förut. Vill man ha fler kanaler måste
man fundera på vilka och av vem man
vill beställa.
Att basutbudet minskar medför att
kostnaden för basutbudet på hyresa
vin försvinner. Kvar blir serviceavgif
ten på 5 kronor.

Ditt Botkyrkabyggen #1 | 12

Reflektion
Aktuellt

Kvällar och helger kan alla botkyrkabor numera
hyra bil från en bilpool. På vardagar fungerar
poolbilarna som kommunens tjänstebilar. Ett
smart och bekvämt sätt att vara snäll mot
miljön tycker en av de flitigaste användarna,
barnombudsmannen Ewa Hollén:
– Jag kör inte mindre nu, men renare.
TEX T: URSULA STIGZELIUS BILD: niklas björling

Bilpool – miljövänligt och
torsdagsförmiddagen ska Ewa Hollén,
som har sitt kontor i kommunalhuset i Tumba, besöka en skola
i norra Botkyrka. Redan för någon vecka sedan har hon bokat en
poolbil via datorn och för fem minuter sedan fick hon ett SMS
med registreringsnumret på den bil som reserverats åt henne.
– Jag brukar boka biltider för 2 veckor i taget samtidigt som
jag planerar in möten och besök på olika verksamheter, förklarar hon.
Barnrika Botkyrka är en av
de få, bara 7 stycken, kommuner i hela Sverige som har en
kommunal barnombudsman.
Barnombudsmannens uppgift är att bevaka att omsorg
om barnens bästa genomsyrar kommunens verksamhet
i Botkyrka.
– Jag brukar säga att jag är
barnens budbärare. Det behövs någon som står på barnens sida, konstaterar Ewa Hollén.
Botkyrkas barnombudsman kör mycket bil i tjänsten. Hon är
ofta ute på skolor och förskolor för att träffa barn och ungdomar. Möten med personal, polis och fältassistenter i hela Botkyrka ingår också i jobbet.
Den här vintriga

”Jag brukar boka
biltider för 2 veckor i
taget samtidigt som
jag planerar in möten
och besök.”
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– Jag är involverad i all kommunal verksamhet som berör barn
och ungdomar. Åtminstone 2–3 dagar i veckan, ibland både förmiddag och eftermiddag behöver jag åka iväg, berättar hon.
Tidigare gjorde Ewa Hollén alla de här resorna med sin
egen bil. Nu går hon istället ut till parkeringen utanför kommunalhuset i Tumba där sex parkeringsplatser är reserverade
för poolbilarna. Den här förmiddagen står fyra bilar inne. Ewa
Hollén hittar snabbt den bil som bokats åt henne och låser upp
den genom att svara på det SMS hon fått.
– Efterhand kommer det också att bli möjligt att låsa upp med
ett smartcard från bilpoolsföretaget, berättar hon.
När bilen är upplåst tar Ewa Hollén fram en handenhet ur
handskfacket och slår in en kod som ger henne tillgång till startnyckel och tankkort. Innan hon åker iväg kontrollerar hon också
att bilen är tankad och att det inte finns några skador på den.
Att istället för att skaffa en egen bil ansluta sig till en bilpool
blir allt vanligare. Fler och fler företag och myndigheter satsar också på bilpooler som ett alternativ till egna eller leasade
tjänstebilar.
Bilpoolen i Tumba är en del av Botkyrka kommuns satsning
för att minska användningen av fossila bränslen. De nuvarande
poolbilarna går på etanol men avsikten är att de efterhand ska
bytas ut mot biogasbilar när en biogaspump har kommit på
plats i Botkyrka.
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På gång i Botkyrka
4 frågor

Hallå där…
foto: niklas björling

Rebecka Hagman, Utvecklingsledare på
Botkyrka kommun och projektledare för
kommunens bilpoolssatsning.
Varför har ni inrättat en bilpool?

bekvämt
Ewa Hollén, som bor på gångavstånd från kommunalhuset,
uppskattar både att inte behöva använda sin egen bil i jobbet
och att kunna göra tjänsteresorna med bättre miljösamvete.
– Jag är supernöjd. Det är så skönt att kunna lämna bilen
hemma och det är ju också bra för miljön. Även om jag har en
relativt ny bil med bra avgasrening så är den ändå bensindriven.
Och ju fler vi blir som använder miljöbilarna i poolen istället
för egna bensindrivna bilar desto större blir miljövinsten. ❘❚

FAKTA | bilpooler
Bilpoolen i Botkyrka har inrät
tats i samarbete med företaget
Sunfleet. Som privatperson får
man tillgång till bilpoolen genom
att bli medlem i Sunfleet. Då får
man också möjlighet att boka
bil i vilken Sunfleet-bilpool som
helst i landet. I Stor-Stockholm
finns över 30 bilpooler, de flesta i
centrala Stockholm.
En bilpool kan vara öppen eller
halvöppen. I en öppen pool kan

5

alla medlemmar boka bil dygnet
runt. En halvöppen pool är under
vissa tider reserverade för vissa
användare, oftast personal på
något företag. Botkyrkas bilpool
är halvöppen, vardagar fram
till kl. 17 är den reserverad för
anställda och förtroendevalda i
kommunen som behöver bil till
tjänsteresor. Mer om bilpooler
och Sunfleet hittar du på
www.sunfleet.com

– I kommunen har vi som mål att vår egen
verksamhet ska vara fri från fossila bränslen senast år 2015 och Botkyrka som geografisk plats år
2030. Alla bilar i bilpoolen drivs med icke-fossila
bränslen. Genom att man måste boka bil i förväg
blir resandet också mer planerat.

Vilken betydelse tror ni att det här kan få för
miljön?

– Enligt en överslagsberäkning skulle vi minska utsläppen med 17 ton koldioxid per år om 100
medarbetare övergår från att resa med egen bil
till att använda bilpoolen. Dessutom ersätter en
bilspoolsbil 4-7 vanliga bilar, vilket gör att vi kan
minska den totala fordonsflottan.

Vilka är det som använder bilpoolen?

– Än så länge finns den bara i Tumba så det är
mest vi som arbetar i kommunalhuset. Men meningen är att bilpoolen ska växa och bli tillgänglig
i hela kommunen. Vi hoppas också att fler privatbilister ska upptäcka bilpoolen. Det här är en bra
möjlighet för den som bara behöver bil då och då,
till exempel för att storhandla eller göra en utflykt.

Vad gör Botkyrka kommun mer för miljön?

– Vi planerar bland annat att sortera matavfall
från villor, vi arbetar med klimatsmart mat i skolorna och jobbar på flera sätt för att göra människor mer medvetna om klimatfrågorna. I samband
med Earth Hour den 31 mars ordnar vi tillsammans med Botkyrkabyggen en stor klimatfest i
Hågelbyparken och klimataktiviteter i Tumba
och Alby. ❘❚
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FAKTA | riksten 2
Rikstens friluftsstad byggs på det område där tidigare Tullinge flygflottilj låg.
Många bostadsföretag är med och bygger de sammanlagt 2500 bostäderna i
området. Här finns både flerfamiljshus, villor, radhus och andra grupphus. Men
det är bara Botkyrkabyggen som bygger hyresrätter i Rikstens Friluftsstad.
Kvarteret Förbandet 2 är Botkyrkabyggens andra kvarter i området. Det byggdes
klart våren 2011 och alla lägenheter i området är nu uthyrda. I Kvarteret Förbandet 2
finns fem stycken låga flerfamiljshus med sammanlagt 57 lägenheter varav 14 med
fyra rum och kök, 16 stycken treor, 18 tvåor och 9 ettor.
Alla lägenheter, utom enrummarna, har balkong eller uteplats. Ettorna har istäl
let ett rymligt loft som ger extra boyta. Lägenheterna har egen ingång antingen
direkt från markplanet eller från en utomhusfarstu. I samtliga lägenheter finns
egen torktumlare och tvättmaskin.
Med buss 721 kommer man från Rikstens Friluftsstad till Tullinge station på 15
minuter.
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Botkyrkabyggens andra kvarter i Riksten består av fem låga flerfamiljshus.

Köket är Anita Gyllner-Öhlunds favoritplats – inte bara för matlagning.

”Perfekt med
skogen så nära”
Markkontakt och nära till skogen. Perfekt, tycker
Anita Gyllner-Öhlund om sin trea i nybyggda
Förbandet 2 i Riksten. Men trots att hon hade
spanat in området långt i förväg var det nära att
hon missade lägenheten här.

boet. För snart 3 år sedan gjorde de slag i saken och flyttade till
en bostadsrättslägenhet vid Tullinge station.
Men att ställa om sig till att bo i höghus efter 30 år i radhus
visade sig vara knepigare än de hade räknat med.
– Lägenheten var jättefin – men det var 6 trappor upp. Det
kunde vi aldrig förlika oss med, förklarar Anita.

TEX T: URSULA STIGZELIUS BILD: NIKLAS BJÖRLING

Det var också läget som gjorde att paret Gyllner-Öhlund

på Annabergsvägen bor
Anita Gyllner-Öhlund med maken Stig Öhlund och hundarna Buster och Diva. Lägenheten, en trea i markplanet, är ljus
och fräsch. Anita är speciellt förtjust i det rymliga, välplanerade köket.
– Här är jag mest, det är mitt rum. Inte bara när jag lagar mat,
jag sitter gärna här och läser och lyssnar på radio också, berättar
hon.
Men det Anita uppskattar allra mest med lägenheten i Riksten är ändå läget – markkontakten och närheten till skogen.
– Det här är perfekt när man har hundar, det är bara att gå rakt
ut så har vi skogen här borta. Jag trivs jättebra, säger hon.
Och så var det alltså det där med markkontakten. Ända sedan barnen var små hade ju familjen Gyllner-Öhlund bott i
radhus. Men när bägge barnen, dottern Jenny och sonen Micke,
flyttat hemifrån började Anita och Stig fundera på att krympa

I ett av de nybyggda husen
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fick upp ögonen för de nya bostäderna i Riksten. Anita brukade
ofta åka hit, till strövområdet kring det gamla flygfältet, för att
rasta hundarna. Tack vare det blev hon tidigt varse att Botkyrkabyggen byggde nytt här.
– Vi har ju alltid haft i tankarna att vi skulle flytta tillbaka till
hyresrätt så småningom. Så vi åkte hit och tittade tillsammans
och blev väldigt intresserade. Tänk om vi kan få en lägenhet
här, sade vi till varandra.
Ändå missade de tillfället när lägenheterna först lades ut på
Botkyrkabyggens hemsida. Och efterfrågan på bostäderna i
den andra etappen av friluftsstaden Riksten var stor, i ett nafs
var alla lägenheter bokade. Snopet, tyckte Anita. Men hon fortsatte ändå att kolla hemsidan lite då och då i hopp om att någon
lägenhet skulle avbokas.
– Och rätt som det var hade den här lägenheten blivit ledig.
Då skyndade jag mig att göra en intresseanmälan.
Den 1 juni i år kunde Anita, Stig, Buster och Diva flytta in på
76 fräscha kvadratmetrar. Det är något mindre yta än de hade
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Buster är från början en gatuhund från Spanien. Han fick ett hem hos Anita och
Stig genom en hjälporganisation för herrelösa djur.
att röra sig på i lägenheten vid Tullinge station, men fullt tillräckligt tycker Anita. Förutom kök, vardagsrum och sovrum
rymmer lägenheten ett mindre gästrum, ett rymligt badrum
och klädkammare.
– Jag tycker den är ganska välplanerad. Välbyggt är det också,
vi var lite oroliga för att det skulle vara något slags fuskbygge.
Men här hörs inte ett knyst, trots att det finns flera barnfamiljer
i huset.
Det hus där paret Gyllner-Öhlund bor är hopbyggt med
två andra hus till en radhusliknande länga. Radhuskänslan förstärks också av att alla 5 lägenheterna i huset har egen ingång,
de två på bottenplanet direkt från gatan och de tre övre från en
gemensam veranda som nås via en utomhustrappa. Dessutom
har lägenheterna i bottenplanet uteplatser åt två håll, en mind
re åt gatan och en lite större på baksidan av huset.

Nackdelar då? Ja, ett litet problem är att området verkar ligga i
någon slags radioskugga som gör att mottagningen för mobiler
är usel, berättar Anita.
– Att prata i mobilen inomhus går inte alls. Det är likadant för
grannarna, alla går ut på uteplatserna eller balkongerna när de
ska ringa. Vi blev tvungna att skaffa vanlig telefon, det hade vi
inte tidigare. Och mitt mobila bredband funkade inte alls här.
Några större nackdelar har Anita däremot svårt att se för egen
del – hon kör bil till jobbet som undersköterska på Huddinge
sjukhus och kan också ta bilen för att åka och handla. Men för
den som inte är bilburen är det förstås lite långt till närmsta affär, konstaterar hon.
– Men bussarna verkar gå ganska ofta. Och de håller på och
bygger häromkring hela tiden så det kommer nog mer service
hit så småningom. Det byggs ju bland annat en ny skola härborta.
Plötsligt hörs en djup suck från den hittills så tystlåtne
Buster under soffbordet. Hans uppfodrande blick säger att det
är dags för matte att sluta snacka och istället ta ut honom på en
av de där omtalade promenaderna.
Medan Anita tar på sig ytterkläderna berättar hon att hon
faktiskt har bott i det här området en gång tidigare i sitt liv – under helt andra förhållanden.
– Det är ganska festligt. Jag är uppvuxen i Segersjö, men när
jag var riktigt liten, det första året, bodde jag med mina föräldrar hos mormor och morfar häruppe på Eklundshovsvägen. I
en gammal villa med kallvatten och utedass. ❘❚

Tipset

Snö i sikte?
Den ovanligt långa, gröna vintern betyder både plus och minus.
För några betyder den gröna och milda
vintern en lättnad. Ingen risk att man ska
behöva oroa sig för hur man ska ta sig
fram i snömassor eller på snögloppiga
trottoarer. För andra är varje grön dag en
besvikelse: ingen tur med pulkan eller på
skidorna i dag heller. Bara grått och trist
och blöta, leriga promenader.
Men även en grön vinter kan behöva lite
vinterarbete. Det kan handla om både
enstaka snöperioder och att kylan slår till
och halkrisk uppstår. Och än är det några
”vintermånader” kvar!
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Ansvaret för snöröjning och halkbekämp
ning delar våra miljövärdar med våra entre
prenörer. Under den vanliga arbetstiden har
alla sina ansvarsområden. Kvällar/nätter
och helgdagar ansvarar entreprenörerna för
hela området.

Bra att veta och tänka på i vintertid:

• Snöar det under natten ska snöröjning
och halkbekämpning på vardagar vara klar
före klockan 7.00. Snöar det senare under
dagen har snöröjarna rimlig tid på sig, men
högst 4 timmar. Under helgtid ska det vara
klart senast klockan 10.00.

• Hyr du parkeringsplats, så säger avtalet
att du själv ska ta bort snön på din plats,
det är inte entreprenören skyldig att göra.
Felparkerade bilar är ett stort hinder för
plogbilen. Ibland måste vi avbryta arbetet
helt för att komma tillbaka senare, vilket
innebär onödiga kostnader och problem
för övriga trafikanter. Du hjälper oss att
göra ett bra jobb om du parkerar rätt.
• Du kan alltid göra en uppskattad insats
genom att hjälpa oss med att skrapa bort
snö, sand och is som hamnar på trösklar
vid ytterdörrar. Det gör att ytterdörren
lättare stängs ordentligt.
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Det händer i:
Tumba, Tullinge, Tuna, Segersjö,
Storvreten, Vårsta/Bremora.

kundcentertumba@botkyrkabyggen.se

Hyresgästerna om 2011
Det här är ett axplock av vad hyresgästerna
på Södra var mest nöjda med 2011. Uppgifter
na kommer från en genomgång som gjordes
på Dialoggruppsmötet den 5 december 2011.
Munkhättevägen: Grillplats, dartkvällar, bra
samarbete med bovärd och miljövärd, dropin-kaffe och renovering av lokalen.
Riksten: Projekt ”Gröna fingrar”, motorgräs
klipparen, gårds- och vårstädning.
Bernströmsvägen: De nedtagna träden, vår
städning och adventsfika och julpyssel.
Tumba C: Trasig lekutrustning har tagits bort,
ny gångväg, adventsfika och bra samarbete
med bovärd och miljövärd.
Bremora: Välkomstskyltar och blomlådor,
samarbetet mellan lokala hyresgästfören
ingen, hyresgäster och Botkyrkabyggen,
dialogen om Bremoras utveckling, bokcafé,
julbasar, hundpromenader, bomöten och
Bremorabladet.
Segersjö: Välkomstskyltar och blomplante
ringar.
Hamringe: Bra styrelse i lokala hyresgäst
föreningen, renovering av lokalen, Seppan
bladet, infoplatser och nya arbetsgrupper.
Hålvägen 20: Vindskydd och E-4 bord, jul
belysning, miljövärden och utbytta hissar.

Vi är på rätt väg
När jag tittar tillbaka på året 2011, så känner jag att vi är på rätt väg.
Vi har genomfört 100 % av de planerade underhållsåtgärderna.
Nya bostäder har kommit till i Riksten, Norrhagen och Tullingeberg. Vi är glada för
det goda betyg våra nyinflyttade har gett oss i de mätningar som har genomförts.
Vi har en väl etablerad dialoggrupp med ideella boenderepresentanter från våra
sex olika områden. Gruppen träffas regelbundet för att utvärdera, diskutera olika
behov och planera framåt. Boinflytandefrågorna har varit centrala för oss.
Dialogen mellan Botkyrkabyggen och våra hyresgäster kommer att bli allt viktigare
i framtiden. Dels i vår dagliga förvaltning och dels i olika projekt eller andra små
och stora händelser i bostadsområdet. Därför är det viktigt att fortsätta att
utveckla vårt sätt att föra en dialog och att våga pröva nya mötesformer för att nå
fler intresserade människor.
Vi ska fortsätta med de mötesformer som fungerar bra, men också våga prova
nya sätt att mötas. Vi har tidigare provat oss fram genom områdesvandringar,
traditionella möten, städdagar, gemensamt fika med mera. Gemensamma möten för
oss samman och leder till bland annat trygghet, gemenskap, ökad områdes- och
vikänsla.
Från Botkyrkabyggens sida betyder ökade kunskaper om våra hyresgästers
behov och önskemål också att vi kan prioritera rätt saker och få veta vad som
fungerar och vad som inte fungerar. En ovärderlig kunskap när vi vill nå allt fler
nöjda hyresgäster. Arbetet innebär också att vi kan ha roligt tillsammans.
Det jag ser, hör och känner är att vi uppnår konkreta förbättringar ute i våra
områden i form av till exempel nya lekplatser, rustade kvarterslokaler och välskötta
parkmiljöer.
Personligen gläds jag också åt de många positiva kontakter jag själv fått med er
hyresgäster.
Jan-Erik Sandh
Affärsområdeschef Södra

ViBo – var med
och påverka
Bor du i Storvreten och vill göra en insats i
ditt område?
Vi på Botkyrkabyggen vill ta tillvara på
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engagerade hyresgäster i området samt
öka gemenskap och boendeaktiviteter.
Vill du hjälpa till? Göra en insats? Bli
ViBo-Värd och jobba ideellt i området.
Välkommen att kontakta oss som arbetar i
ditt område!
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Det händer i:
Fittja, Norsborg,
Eriksberg
ViBo – var med
och påverka
Alla som bor i Fittja, Norsborg och Alby bjöds
in till en ViBo-konferens i mars för att prata
om trygghet, jämställdhet och integration.
En hel del förslag på hur bostadsområdet
kan göras mer tryggt diskuterades och flera
av dem har redan blivit verklighet, bland an
nat nattvandring och trygghetsvandring.
Garageburarna. I Fittja fanns idéer om att
riva garageburarna, men när hyresgästerna
bjöds in till ViBo-möten framkom att de ville
ha garageburarna kvar av trygghetsskäl. Då
blir det så!
Helt, rent och tryggt. En målsättning är att
göra våra områden hela, rena, snygga och
trygga – det är något vi gör tillsammans,
du som bor här har värdefull kunskap som
verkligen behövs.

Året som gick
Det här är en del av det som har hänt under
2011 för att öka tryggheten:
Trygg parkering. Närvarostyrd belysning har
installerats i flera garage och trapphus och
parkeringsplatser har blivit trygghetscertifierade. En trygghetsparkering för cyklar
finns på Värdshusvägen 32.

Året som kommer
Det här kommer att hända framöver för att
öka tryggheten ytterligare:
Certifieringar. En del hus kommer att trygg
hetscertifieras. Vi genomför områdesbesikt
ningar i våra områden.

kundcenterfittja@botkyrkabyggen.se

Grannsamverkan. Vi fortsätter att bjuda in till
Granntimmen och att nattvandra i våra om
råden. Det kommer successivt att etableras
grupper i grannsamverkan och framför allt
kommer vi att fortsätta lyssna och ta hänsyn
till vad du som hyresgäst tycker och vill.

Vi satsar på trygghet!
Året som gått har varit händelserikt – nu tar vi nya tag inför 2012!
Att känna sig trygg där man bor är viktigt, därför kommer miljövärdarna att
utbildas i tillsyn av lekplatser och några av våra fastigheter att trygghetscerti
fieras. Tillsammans med andra aktörer fortsätter vi att trygghets- och natt
vandra och städintervallerna har utökats i allmänna utrymmen i hela området.
Förra året genomförde all personal en miljöutbildning som ett led i att bli mer
miljömedvetna, något vi jobbar ständigt med. Energisparåtgärder behövs för
att nå miljömålen, en åtgärd är att byta ut trapphus- och garagebelysning till
närvarostyrd ledbelysning.
På Krögarvägen 4 i Fittja finns sedan flera år ett BoCenter och nu har vi äntligen
öppnat ett även på Odens väg 17 i Norsborg. Vår förhoppning är att framöver
kunna öppna ett BoCenter även i Alby. BoCenter är en naturlig träffpunkt för
öppen verksamhet, stöd och inspiration. Här ges föreningar möjlighet att ha
verksamhet – säkert finns det något för dig också!
Ett stort tack till alla fantastiska hyresgäster för ett toppenår!
Josef Lantz
Affärsområdeschef Norra

Nattvandringar. I samarbete med andra orga
nisationer genomförs kontinuerligt nattvand
ringar i garage och på gårdar. Buskage har
rensats och beskurits.

Ditt Botkyrkabyggen #1| 12

Foto: maqsood khawaja

Lär känna grannen. I Norsborg bjöd vi in
till Granntimmen för att det är viktigt att
grannar känner varandra. Hyresgästerna
har också inbjudits att delta i utbildning i
grannsamverkan.

Vid invigningen av BoCenter i Norsborg närvarade bland andra Botkyrkabyggens styrelseordförande Bo Johansson, Karrany Mohammed, ordförande i Eritreanska Kulturföreningen, samt
Ranjith Sivanesan, ordförande i Hallunda-Norsborgs Föreningsråd.
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Det händer i:
alby

kundcenteralby@botkyrkabyggen.se

ViBo – var med
och påverka

Foto: emelie carlsson

År 2011 inleddes med en ViBo konferens i
mars. Ledorden var som alltid delaktighet
och engagemang. Temat för årets konferens
var trygghet, jämställdhet och integration.
Konferensen innehöll bland annat ett ”open
space”, diskussioner i smågrupper kring
frågan, ”Hur kan vi aktivt skapa ett trygg
are bostadsområde?”.
I diskussionsgrupperna kom det fram
flera olika förslag på hur vi kan göra Alby
till en tryggare plats, bland annat genom
grannsamverkan och nattvandring. Flera av
tipsen och tankarna har vi burit med oss och
arbetat med under året för att göra Alby helt,
rent och tryggt.

Året som gick
Under året som gått har nattvandringar
organiserats och kommit igång i Alby. Detta
är ett samarbetsprojekt som startats av
Botkyrka kommun i samarbete med olika
föreningar. Projektet ska skapa ett socialt
engagemang och några av våra hyresgäster
har redan engagerat sig i de nattvandringar
som genomförts under 2011. Vi hoppas och ser
fram emot ett ännu större deltagande under
nästa år.
Dalen: Under 2011 har belysningen kon
trollerats kontinuerligt och buskage har
beskurits för att öppna upp kring gångvägar
och gårdar.
I oktober gick vi en gårdsvandring tillsam
mans med hyresgästerna för att få ytterli
gare synpunkter på vad som kan förbättras
och göras för att öka tryggheten.
Berget: Även på berget har belysningen bytts
ut och buskage har tagits bort, ett arbete
som kommer att fortsätta under 2012. Vi har
kontrollerat de elektroniska låsen i portarna
med jämna mellanrum för att försäkra oss
om att de fungerar som de ska.
Året har inneburit en satsning på grannsam
verkan och nästa år kommer även ett projekt
med trygghetsvandringar att starta.
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Gröna prickar, favoritplatser, Röda prickar, platser som känns otrygga.

Framtidskarta för Alby
I slutet av maj anordnade Botkyrka kom
mun ett möte om utbyggnaden av Alby.
Samtliga hyresgäster var inbjuda att
lämna synpunkter på hur de vill att Alby
ska se ut i framtiden.
Var ska man bygga och hur? Hur
ska man underlätta för trafiken och för
gående och cyklister?
Många åsikter kom fram och många av
dem berörde tryggheten i området. Efter

Året som kommer
År 2012 kommer fokus fortfarande att ligga på
tryggheten i våra områden. Vi kommer att ha
en fortsatt översyn av utebelysningen, vi kom
mer att utveckla och arbeta ännu tydligare
med nattvandringar och grannsamverkan.
Rent och säkert: Under 2011 har vi arbetet

mötet fick Botkyrkabyggens personal i
Alby märka ut sina favoritplatser i om
rådet, respektive de platser som kändes
mer otrygga, på en karta.
Kartorna hängdes sedan upp i Kund
Center för att även fånga upp hyres
gästernas synpunkter och tankar. Våra
samlade åsikter kommer att vara grunden
för Albys framtida utveckling.

hårt för att minska nerskräpningen i trapp
husen. Trapphusen ska vara fria från sopor
och andra saker. Detta är inte endast för
hyresgästers trivsel utan även för tryggheten
och säkerheten, vid en eventuell brand är
trapphuset hyresgästens väg ut.
Arbetet kring nedskräpning i trapphus,
källare, grovsoprum och runt om i området
kommer att fortsätta under 2012.
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Nytt kabel-TV-avtal från 2 april
Vårt nya avtal med Com Hem skiljer sig lite från det gamla. Här är de viktigaste föränd
ringarna. Mer detaljerad information hittar du på vår hemsida, www.botkyrkabyggen.se.

Tjänster som du köpt från Com Hem

Bredband, telefoni och digital-tv från Com Hem kommer att fungera som vanligt.
De tjänsterna påverkas inte.

Färre TV-kanaler i basutbudet

Idag har alla ett basutbud av analoga TV-kanaler via det gamla TV-uttaget.
Efter den 2 april minskar det, och kvar är SVT1, SVT2, SVT24, Barn & Kunskapskanalen,
TV4 samt FTV. Vill du ha fler TV-kanaler måste du själv teckna avtal om digital TV.

Fler TV-kanaler via Com hem

Med en digital box från Com hem, kan du teckna avtal om fler digitalkanaler. Du beställer
från Com Hem, www.comhem.se.

Mer att välja på hos Botkyrka stadsnät

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

Du kan hitta flera leverantörer av digitala TV- kanaler hos Botkyrka stadsnät,
www.botkyrkastadsnat.se. Med dem kan du teckna avtal om digitalbox och kanaler.
Här kan du också hitta andra tjänster att välja på, som Internet och telefoni från ett flertal
leverantörer.
OBS! Det är inte samma digitalbox för Com hem som för stadsnätet.

HÄR GÅR DET UNDAN!
Tv, telefoni och bredband med ljusets hastighet

I slutet av december slutförde vi arbetet med att ansluta Botkyrkabyggens
alla 12000 lägenheter och lokaler. Nu har du och alla andra hyresgäster tillgång till 250 tv-kanaler och bredband med högsta hastighet och kapacitet.
På vår hemsida ﬁnns information om vårt breda utbud och hur du kommer
igång med tjänsterna. Klicka på Botkyrkabyggens logotyp på startsidan.
Vad väntar du på?

www.botkyrkastadsnat.se

