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NYA KUNDCENTER
VI PLANTERAR
I REGNSKOGEN
LÖPTRÄNING
GER NYA MÅL

Tips för en
kul sommar!

Ledare
Reflektion

God miljö – långt
borta och nära

Våra öppettider

FÖR EN TID SEDAN BESÖKTES Botkyrkabyggen

Ulf Nyqvist

av två revisorer som granskade verksamheten ur
miljösynpunkt. Efteråt var omdömena mycket
positiva och anledningen är vårt framgångsrika
miljöarbete. Förbrukning av energi, drivmedel
och kemikalier minskar stadigt.
För att i någon mån gottgöra de utsläpp vi ändå
har stödjer vi Världsnaturfondens trädplanteringsarbete. Det innebär att vi köpt 825 trädplantor som kommer att planteras i någon av världens
regnskogar.
En annan miljöinsats vi gjort på sistone är att
öppna åtta stycken rum för miljöfarligt avfall.
Till dessa är boende välkomna med sådant som
inte får lämnas i vanliga grovsoprum, till exempel olja, målarfärg och rengöringsmedel. På så vis
förhindrar vi att avfallet hamnar på ställen där det
kan göra skada.
När jag och några kollegor inom kort åker till
Almedalen på Gotland tar vi förstås båt istället
för flyg. Många som gör lite kan åstadkomma
stora resultat.

Du når både KundCenter och felanmälan
på 08-530 694 90. Men enklast gör du
din felanmälan via Mina sidor på
www.botkyrkabyggen.se

Här är de nya öppettiderna
– som gäller året om!
Besökstid:
Måndag 12.00-18.00
Tisdag-Torsdag 12.00-16.00
Fredag 12.00-15.00
Telefontid:
Måndag-Fredag 08.00-11.00
Telefontider felanmälan
Måndag–torsdag 08.00–16.00
Fredag 08.00–15.00

På nya platser
Jannicke Lindqvist blir ny förvaltare i Alby. Hon kommer närmast
från Telge Bostäder där hon
arbetat som områdeschef.

Jannicke Lindqvist
Memo Hussein är tillbaka på sin
tjänst som marknadskoordinator
efter en tids tjänstledighet.

Memo Hussein

Anna-Lena Björkslätten lämnar sin
tjänst som bovärd i Storvreten.

Taina Saarima, som en tid varit
reparatör i Storvreten, går
tillbaka till att vara miljövärd i
samma område.

Anna-Lena Björkslätten

Ibrahim Makdesi, reparatör, byter
område från Fittja till Tumba.

POSTADRESS: BOX 1, 147 21 TUMBA
TEL: 08-530 693 00 • FAX: 08-530 600 12
www.botkyrkabyggen.se

Ibrahim Makdesi
Omslagsbild: Ungdomar på Alby fritidsgård.
Foto: Niklas Björling.
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Tony Baptiste

Tony Baptiste, som tidigare arbetat
som förvaltare, projektledare och
tekniker inom Botkyrkabyggen, har
fått tjänsten som förvaltare i Norsborg. Han ersätter Kjell Gillving som
slutat i företaget.

ANSVARIG UTGIVARE: ULF NYQVIST
REDAKTÖRER: CAMILLA BORGSTRÖM/BOTKYRKABYGGEN, URSULA
STIGZELIUS/ETC • GRAFISK FORM/LAYOUT: ETC KOMMUNIKATION
DELAS UT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL INOM BOTKYRKABYGGEN.
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På gång i Botkyrka
Aktuellt
Rum för
miljöfarligt avfall
I ett försök att få bort farligt avfall från
allmänna platser i våra områden öppnades
nyligen 8 stycken rum speciellt avsedda
för miljöfarligt avfall. Dessa är öppna ett
par timmar en dag i veckan då personal
finns på plats för att ta emot sådant som
inte får lämnas i vanliga grovsoprum.
Alla berörda hyresgäster har fått
information i brevlådan samt på porttavlan.
Faller försöket väl ut kommer fler rum att
öppnas längre fram.
RUM FÖR

MILJÖFARLIGT AVFALL
Här kan du lämna:

Öppet måndagar kl 16.00–18.00

Boby planterar
träd i regnskog

Lyckad städinsats
I slutet av april samlades hyresgäster och
personal till gemensam vårstädning.
Från samtliga områden rapporterades
intensiv aktivitet. Det putsades, krattades
och rensades. Blommor planterades och

Botkyrkabyggen arbetar hela tiden aktivt
för att minska förbrukningen av bensin
och diesel inom företaget. Sedan 2011 har
förbrukningen minskat med 8 procent.
Det betyder att koldioxidutsläppen minskat
med 5 ton. För att kompensera de utsläpp
som fortfarande görs har företaget beslutat att stödja WWF:s trädplanteringsprojekt, genom att bekosta plantering av 825
nya träd i någon av världens regnskogar.

möblemang iordningställdes. Två av dem
som deltog i arbetet i Vårsta var Jenny
Holgersson och Barbro Di Meo.
Stort tack till alla som gjorde en insats!

Pilotprojekt i Storvreten
Botkyrkabyggen står inför stora renoveringar de kommande åren. 10 000 lägenheter
som är byggda under miljonprogramsåren
behöver nu rustas upp.
För att kartlägga hur renoveringsbehovet ser ut kommer ett pilotprojekt
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att genomföras på Odlingsvägen 20–34
i Tumba Storvreten. Lägenheterna där
har undersökts och dialogmöten med de
boende har hållits.
Tanken är att renoveringen av huset ska
påbörjas hösten 2014.
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Reflektion
Aktuellt

Nytt och fräscht, mer utrymme och lugnare
stämning. En mer välkomnande miljö. Det blev
resultatet när KundCenter Alby och KundCenter
Tumba fick nya, mer centralt placerade lokaler i
respektive centrum.
TEX T: URSULA STIGZELIUS BILD: NIKLAS BJÖRLING

Välkommen till nya K
FRÅN OCH MED DEN 15 APRIL finns Botkyrkabyggens bägge
kundcenter på nya adresser. Tumba KundCenter har flyttat
in i en lokal vid torget i anslutning till centrum. KundCenter Alby har flyttar ner till väl synliga lokaler på entréplanet
i Alby centrum.
De nya lokalerna är betydligt mer centralt placerade än de tidigare. Tumba KundCenter låg förut en bra bit ifrån centrum
och för att komma dit var gående
tvungna att ta sig uppför en lång
backe. Alby KundCenter fanns
redan tidigare i centrum, men lokalerna låg en trappa upp och lite i
skymundan.
Dessutom är de nya lokalerna
större eller bättre anpassade vilket
har gjort det möjligt att skapa en mer inbjudande miljö. Besökare kan till exempel slå sig ner vid en liten cafégrupp och de
allra yngsta besökarna har också fått en egen hörna med några
leksaker.

”Den här lokalen är
mycket trevligare
än den gamla.”
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– Den här lokalen är mycket trevligare än den gamla. Och det
är väldigt positivt att vi har kommit närmare centrum, tycker
Kari Hartikainen, kundvärd på KundCenter Tumba.
De flesta ärenden gäller tillval och reparationer eller avtal som ska skrivas när någon flyttar in eller ut, berättar Kari
Hartikainen.
– Mest tillval, tapeter, golv, köksluckor, allt sådant. Men
många kommer också in bara för att fråga om något. Vi tar emot
och försöker lösa alla problem här, säger Kari Hartikainen.
DET HAR BLIVIT LUGNARE , mindre stressig stämning när kun-

derna inte längre behöver vänta stående och trängas vid desken,
konstaterar han. Istället kan besökarna sitta och gå igenom
golv- och tapetkataloger eller själva välja bland olika modeller
av luckor i en uppställd köksmodul. Det finns också möjlighet
att låna med sig olika materialprover hem.
Även besökarna verkar uppskatta de nya lokalerna konstaterar Kari Hartikainen och hans kollega Anette Blomgren.
– Många kunder kommenterar att det är så fräscht, ”Oj, vad
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På gång i Botkyrka
4 frågor
BILD: NIKL AS BJÖRLING

Hallå där…

… Ylva Siegfried, kundservicechef
och ansvarig för Botkyrkabyggens två
KundCenter.
Varför har KundCenter flyttat till nya lokaler?

Kundvärden Kari Hartikainen hjälper en hyresgäst tillrätta med val av köksluckor och golv.

undCenter
fint ni har fått det” säger de. Och jag tycker det känns som
att det är fler kunder som hittar hit också, berättar Anette
Blomgren.

FAKTA | NYA KUNDCENTER
KundCenter Alby har lokaler
på entréplanet i Alby Centrum
bredvid mataffären.
KundCenter Tumbas lokaler
ligger i anslutning till centrum
granne med biblioteket och
snett emot Medborgarkontoret.
Den nya adressen är Tumba
Torg 103.
KundCenter har också fått
nya öppettider. Öppettiderna är
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desamma både i Alby och Tumba
året om, oavsett årstid. Enda
undantaget är röda dagar och
aftnar, dag före röd dag.
Telefontid:
Måndag-fredag 8.00-11.00
Besökstid:
Måndag: 12.00-18.00
Tisdag-torsdag: 12.00-16.00
Fredag: 12.00-15.00

– Framförallt för att det ska bli lättare för våra
kunder både att hitta till, och ta sig till KundCenter. Nu finns både KundCenter Tumba och KundCenter Alby i respektive centrum på platser som
många passerar på väg till och från tunnelbanan
eller pendeltågen.

Finns det andra fördelar med de
nya lokalerna?

– Ja, de är större och annorlunda utformade.
Vi har fått en mer välkomnande, mindre stresssig miljö. Våra möjligheter att ge god service ökar
när det finns utrymme för att låta besökarna få
tid på sig.

Varför öppnar ni inte KundCenter på
fler ställen?

– På KundCenter ska hyresgäster och bostadssökande kunna få hjälp med allt från avtalsskrivning och lägenhetsbyten till tapetval och köksluckor. För att kunna garantera en hög servicenivå
har vi valt att koncentrera krafterna till två stora
KundCenter.

Varför har ni ändrat öppettiderna
på KundCenter?

– Vi har koncentrerat öppethållandet till eftermiddagarna. På så sätt kan fler svara i telefon på
förmiddagarna då väldigt många ringer till oss.
Att vi nu har samma tider året om både i Alby och
Tumba hoppas vi också ska underlätta för hyresgästerna.
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Stolt sponsor av

Kul i sommar
TEX T: CAMILLA BORGSTRÖM BILD: NIKLAS BJÖRLING

SOMMARLOVET NÄRMAR SIG och det brukar innebära spring
i benen, kreativitet och upptäckarlust.
Är det något vi på Botkyrkabyggen vill stödja är det god
verksamhet för barn och ungdomar i våra områden.
För första gången arrangerar vi därför – i samarbete med
några av kommunens idrottsklubbar och kulturföreningar –
sommarlovskurser. Vi kan erbjuda låga avgifter och ett brett
utbud. På programmet står bland mycket annat spontanidrott,

hockey-skola, bollsporter, dans, akvarellmålning och trädgårdsdesign.
Vi hoppas att detta ska bidra till spännande upplevelser och
ett minnesvärt sommarlov.
För anmälan samt ytterligare information, kontakta respektive förening via mejl.
Glad sommar!
önskar vi på Botkyrkabyggen

Boodla

– med Boodla Gula Villan
..............................................................................................

Släpp loss din fantasi
och kreativitet!
Rita, gjut betong, snickra,
måla och trädgårdsdesigna.
När: 17 juni – 20 juni
Var: Gula Villan, Alby
För vem: Flickor 14 – 20 år.
Avgift: Anmälan: agnes@boodla.se

Fotbollsskola

– med Arameiska/Syrianska
..............................................................................................

Full fart på fotbollsskorna!
När: 24 juni – 30 juni
Var: Brunna IP
För vem: Flickor och pojkar,
7 – 14 år. Indelas i grupper.
Avgift: 100 kr/vecka
Anmälan: arameiska.syrianska@gmail.com
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Hockeyskola - prova på – med Botkyrka hockey
..............................................................................................................................................................................................

Skridsko- och ishockey- skola på is!
Utrustning finns att låna.
När: 11 augusti – 17 augusti
Var: Ishuset Tumba
För vem: Flickor och pojkar, 6 – 16 år. Indelas i grupper.
Avgift: 100 kr
Anmälan: Senast 28 juni till Kansli.BHC@live.com
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Fotbollsskola

Handboll Camp

..............................................................................................

..............................................................................................

Bli en mästare på dribblingar och målpass!

Handbollsskola för dig
som vill prova på!

När: 12 augusti – 14 augusti
Var: Brunna IP
För vem: Flickor och pojkar,
6 – 13 år. Indelas i grupper.
Avgift: 100 kr
Anmälan: Senast 8 augusti
till www.nif.se/fotboll

När: 31 juli – 2 augusti
Var: Tumba Idrottshus
För vem: Flickor och pojkar,
6 – 12 år.
Avgift: 100 kr
Anmälan: Senast 1 juli till
info@handbollcamp.se

Spontanidrott

Bollidrottsskola

..............................................................................................

..............................................................................................

I spontanidrottsskolan
är det fotboll som gäller!

Vill du prova på olika
bollidrotter?

En gemensam utflykt ordnas.

Här får du chans att testa
basket, handboll, tennis,
rugby, innebandy m.m.

– med Norsborgs IF

– med Konyaspor

När: 10 juni – 30 juni
Var: Alby idrottsplats
För vem: Flickor och pojkar,
13 – 15 år.
Avgift: Anmälan: Ingen anmälan
krävs. Kom när det
passar dig!

– med Tumba Handboll

– med Balrog

När: 24 juni – 7 juli
Var: Botkyrkahallen
För vem: Flickor och pojkar,
6 – 12 år. Indelas i grupper.
Avgift: 100 kr/vecka
Anmälan: info@balrog.com

Subfuzion open
space

– med Subtopia/Subfuzion
..............................................................................................

Fritt fram för fantasi
och skaparglädje!
Här får du prova på olika
kreativa uttryck, t.ex. dans
och målning med akvarell,
acryl och kol.
När: 8 juli – 19 juli
Var: Subtopia
För vem: Flickor och pojkar
från 10 år.
Avgift: 100 kr
Anmälan: Senast 1 juli till
cesar.fulgencio@subtopia.se
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Det händer i:
TUMBA, TULLINGE, TUNA, SEGERSJÖ,
STORVRETEN, VÅRSTA/BREMORA

kundcentertumba@botkyrkabyggen.se

FOTO: TOBIAS FISCHER

Nytt och fint
Tumba: Ett rum för miljöfarligt avfall har
öppnats på Munkhättevägen 85. Detta hålls
öppet för boende på Munkhättevägen 53–85.
Besiktning av ventilationsdon har utförts på
Kyrkvärdsvägen 27–37.
En sittgrupp har ställts i ordning på baksidan av Gröndalsvägen 12B.
Vårsta/Bremora: Linjemarkeringar på
p-platser målade.
Vårstavägen 21 och 25: Bokningsrum
och wc tillhörande tvättstugorna har
målats.
Vårstavägen 31A–B och 35 A–B:
Belysningen i trapphusen utbytt.
På Ringvägen 4A–G är entrébelysningen
i trapphusen utbytt.
Storvreten: Trapphusmålning pågår på
Harbrovägen 32, 34, 36 och 38 samt på
Branta Backen 2, 4, 6, 8 och 10.
Hissrenoveringen på Grytstigen 15, 18 och 21
är nu avklarad. Näst på tur står Grytstigen 8.
Tre rum för miljöfarligt avfall har öppnats i
Storvreten.
• Storvretsvägen 33. Detta hålls öppet
för boende på Storvretsvägen 15–33.
• Passvägen 37. För boende på Passvägen
33–47.
• Harbrovägen 6. För boende på Harbrovägen 4–18.
Tullinge: Takomläggning pågår på Stendalsvägen i Tullinge. Detta är den första
etappen av tre i området.
Tuna: Ny sittgrupp placerad mellan Tunavägen 24 och Övergårdsvägen 1.
Maskinrengöring av entréer samt grovstädning av väggar i punkthusen pågår.
Bänkar och bord utbytta vid Röda borgen.
En grillplats kommer också att ställas i
ordning framöver.
Grovsoprummen: I samtliga områden
har grovsoprummen märkts upp med
tydligare skyltar.
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Kvartersklubben Skyttens medlemmar Laila Ahl, Hanseric Aldervall och Inger Alfsson vid busshållplatsen de själva bidragit till att få på plats.

Hyresgäster med ”egen” hållplats
Det dröjde inte många veckor efter att
inflyttning skett i de tre fastigheterna
på Tullingebergsvägen 1 A, B och C förrän en kvartersklubb bildats.
En fråga som kom upp redan vid kvartersklubben Skyttens första möte var
behovet av en busshållplats i närheten.
Fastigheterna ligger mitt i en backe och
de närmaste hållplatserna fanns nedanför backen respektive uppe på backkrönet. Båda varianterna bekymmersamma
för en stor del av de äldre hyresgästerna.
Kvartersklubbens initiativtagare,
Hanseric Aldervall, gick ut med en
intresseanmälan som skrevs på av drygt
130 hyresgäster från de 84 lägenheterna.
Därefter skrev Hanseric brev till Botkyrka kommun, SL och Kreolis, som är
det företag som sköter busstrafiken.
Till en början gick det trögt. SL menade att det var en fråga för kommunen,
medan kommunen tyckte att det var
Kreolis sak. Man såg problem med en

hållplats i en backe och dessutom skulle
ett nytt stopp innebära ruckad tidtabell.
Men Hanseric och de andra gav sig
inte. Samtliga inblandade inbjöds till
möten där frågan diskuterades. Och
den 5 mars 2012, bara tre månader efter det att intresselistan gick ut, kunde
hållplatsen invigas.
– Det var förstås en fantastisk känsla
när bussen började stanna i vår backe,
säger Hanseric, som vill framhålla att
man har goda möjligheter att påverka när
man är många som går samman.
Härnäst på dagordningen står en lekplats för kvarterets barn. Och Hanseric
har planen klar.
– Jag tänker mig att vi bjuder in barnen som själva får göra en skiss över hur
de vill ha det. Sedan är det bara att börja
bearbeta kommunen som äger marken.
Kvartersklubben Skytten håller sina möten i
kvarterslokalen på tisdagar klockan tio.
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Det händer i:
FITTJA, NORSBORG,
ERIKSBERG
Fittja: En insats för att få bort dålig lukt
har gjorts i trapphus på Krögarvägen.
Brandtrappan har högtryckstvättats
med skum från plan 3 och ner till källarvåningen.
Trapphusmålning pågår på Krögarvägen
28, 30, 32, 34 och 36.
P-garaget på Värdshusvägen har
renoverats.
Renovering av hissar har utförts på
Krögarvägen 6, väster sida. Inom kort
ska samma sak ske på höger sida.
Miljöfarligt avfall: Rum för miljöfarligt
avfall har öppnat på två platser i området.
• Värdshusvägen 20. Detta hålls öppet
för boende på Värdshusvägen 6 – 42.
• Krögarvägen 24. För boende på
Krögarvägen 2 – 36.
Norsborg: Fönstertätning pågår i vissa
lägenheter på Lokes, Frejs, Tors och
Odens väg.
Trapphusmålning utförd på
Odens väg 1 – 5 och 9 – 13.
Stamrensning har utförts på
Hundhamravägen 1 – 7.
Med start i juni kommer 173 gamla
garageportar att bytas ut.
Miljöfarligt avfall: Ett rum för miljöfarligt
avfall har öppnat på Tors väg 2. Detta
hålls öppet för boende på Tors väg 1 – 15
och 2 – 16.

Aktuellt i området
Brandsäkerhet: En utbildning i brandsäkerhet kommer att hållas i Fittja och
Norsborg efter sommaren. Vad gör man
om det börjar brinna i lägenheten? Ska
man stanna kvar eller springa ut?
Brandmän berättar om hur man förhindrar
bränder, men också vad man gör när
en olycka inträffat. Närmare info kommer
i din port framöver.
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Fittja is Peace: För fjärde året i rad arrangerades nyligen Fittja is Peace. Ungdomar,
organisationer och artister samlades i en
fredsmanifestation där alla ställde upp
gratis. Bakom festivalen står fritidsgården

Fittjapulsen och Studiefrämjandet, men
också Botkyrkabyggen, Södertörns brandförsvarsförbund, Polisen och Ungdomens hus
var involverade i arrangemanget. Allt ekonomiskt överskott gick i år till Musikhjälpen.

FOTO: TOBIAS FISCHER

Nytt och fint

kundcenteralby@botkyrkabyggen.se

Mot
nya
mål
Dilara Bardakci, Patrick Tornéus (ledare), Nora Khalil, Esra Kulbay är alla engagerade i Löparakademin, föreningen som vill lära ungdomar att sätta upp mål och sedan arbeta för att nå dem.
Löparakademin är en ideell förening som
lär högstadieelever att sätta upp och nå
mål genom löpträning. Föreningen finns
på flera ställen och startade nyligen
verksamhet i Fittja. Två gånger i veckan
samlas ett tjugotal ungdomar och ledare
till träning och workshop. Målet rent
konditionsmässigt är att ungdomarna
ska orka springa en mil. När det gäller
övrig målsättning är den individuell för
var och en. För en del handlar det om
att hitta sätt att bättra på betygen inför
gymnasievalet.
Nora Khalil, 16 år, tycker att det bästa
med Löparakademin är just att det handlar om mer än att bara springa.
– Att man får lära sig att sätta upp
och fullfölja sina mål är jätteviktigt. Jag
kommer absolut att fortsätta träna och

ser positivt på framtiden.
Dilara Bardakci, 15 år, är också glad
över sitt val att engagera sig.
– Jag hade ingen hobby och tyckte att
det lät som en kul grej.
Hon tycker också att resultaten kom
snabbt.
– Jag mår bättre nu, har mer självförtroende och vill mer. Jag har nya
mål i livet.
Esra Kulbay, 16 år, instämmer.
– Löparakademin är bra för mig. Jag
mår bättre, är piggare och har till och
med fått bättre betyg i skolan. Jag
vill fortsätta både att springa och att
plugga. Jag vill bli något och få ett
bra jobb.
Ledaren Patrick Tornéus gläds åt
tjejernas goda resultat.
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Det händer i:
ALBY

kundcenteralby@botkyrkabyggen.se

Ann-Marie Empanty och Belinda Ngwe, båda 33 år
– Medborgarkontoret i Alby tipsade oss om Matslaget så vi har lagat Ndole. Det är en kamerunsk
grönsaksgryta. Det vore jätteroligt att tävla i tv,
inte minst för att visa vårt hemlands mat.

Alby tävlar i Matslaget
I höst börjar ett nytt folkligt matlagningsprogram i SVT där svenska städer tävlar
mot varandra om titeln ”Sveriges mest
välsmakande ort”. Artisten och Albyprofilen Dogge Doggelito representerar
Alby och några av de boende i området
kommer att få chansen att tillsammans
med honom tävla i tv. Uppgiften blir att

Nytt och fint
Alby centrum: Trapphusmålning pågår vid
Vårdcentralen/Alby Centrum. Ny närvarostyrd LED-belysning har installerats i trapphuset vid Vård-centralen samt i brandtrappan vid Folktandvården.
Albydalen: Albyvägen 8–14 har fått ny
LED-belysning. Samma adress har fått
ny belysning på innergårdarna.
Markupprustning på Alhagsvägen
110–120 pågår.
Renovering av hissar har utförts på
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bjuda på den godaste maträtten med
lokal anknytning.
Den 14 maj hölls en uttagning där
Albybor fick möjlighet att visa upp sina
favoriträtter för att tävla om en plats
vid Dogges sida i tv-sändningarna.
Dogge provsmakade själv de cirka 20
rätter som presenterades och kommer

Lagfartsvägen 15, 18 och 21. Samma
åtgärd på Lagfartsvägen 24 väntar
härnäst. Byte av radiatorventiler pågår
på Alhagsvägen.
Miljöfarligt avfall: Ett rum för miljöfarligt
avfall har öppnats på Lagman Lekares väg
38. Detta hålls öppet för boende på Lagman
Lekares väg 1–60 och 30–38.

Aktuellt i området
Brandsäkerhet: En utbildning i brandsäkerhet kommer att hållas i Alby efter

Agneta Nordensreng, 63 år
– Jag praktiserar på kvinnojouren här i Alby
och vi bestämde oss för att delta. Vi håller på att
göra en kokbok med recept från alla kvinnors
hemländer så det här var liksom nästa steg. Vi
har lagat grönsaksgryta och kyckling.
utifrån det att välja vilka tre personer
han vill ha med i sitt lag. Serien spelas
in i sommar och då ska Albylaget sätta
ihop en trerätters meny som de sedan
ska tävla med i en duell med ett lag från
annan ort. Vinnarna utses av en jury
som bedömer smak, presentation och
tradition.

sommaren. Vad gör man om det börjar
brinna i lägenheten? Ska man stanna kvar
eller springa ut? Brandmän berättar om hur
man förhindrar bränder, men också vad man
gör när en olycka inträffat. Närmare info
kommer i din port framöver.
Albydagen: Den 25 maj firades Albydagen,
bland annat med uppträdande av gruppen
El Medico. Andra aktiviteter var klättervägg, sång- och dans samt fotbollsturnering.
Mat från världens alla hörn stod
på menyn.
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Kom in och besök oss!
KundCenter Tumba
Tumba Torg 103,
bredvid Nordea.
Inga-Lisa, Anette,
Elisabeth, Kari, Ylva,
Kent, och Pernilla

KundCenter Alby
Alby Centrum,
entréplan.
Magdalena, Ylva,
Heli, Helena, Jimmy
och Maria

Här är de nya öppettiderna – som gäller året om!
Besökstid:
Måndag 12.00-18.00
Tisdag-Torsdag 12.00-16.00
Fredag 12.00-15.00

Telefontid:
Måndag-Fredag 08.00-11.00
Tel. 08-530 694 90

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

