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Betyg på boendet
Vårrulle på gång
Sportlovsskoj

Nytt
liv
för gamla grejer
Snön

Så här tar vi hand
om den.
s8

Reflektion
Ledare

Gott nytt år!
på det nya året börjar ljuset återkomma, och vardagen känns välbekant
igen. Ett nytt år betyder ofta nya föresatser. För oss
betyder vår stora kundundersökning att vi får betydelsefulla signaler om vad ni hyresgäster tycker
om oss. Det är både ris och ros som levereras, och
en hel del för oss att sätta oss in i.
Så här en månad in

Ulf Nyqvist

Vi är naturligtvis alltid glada för beröm och när vi
kan se att våra hyresgäster uppskattar vad vi gör,
och när vi förbättrar oss. Å andra sidan är det minst
lika bra att få kvitton på sådant som inte fungerar
eller där vi måste göra en hel del för att göra er
hyresgäster nöjdare. Ingen rolig läsning, men det
är vår utmaning: att försöka att vara lyhörda och
kreativa och hitta förbättringsmöjligheterna. På
sidan 4–5 kan du läsa mer om årets undersökning.

Våra öppettider
under vintern
Felanmälan, telefontid
Måndag – torsdag
Fredag		

8.00-16.00
8.00-15.00

KundCenter, telefon- och besökstider
Måndag
9.00-12.00
Tisdag, torsdag 9.00-12.00
Onsdag		
Fredag
9.00-13.00

13.00-18.30
13.00-16.00
13.00-16.00

En av de frågor som vi har hunnit få många synpunkter på, är hur vi tar hand om den rikliga snön,
och alla halkbekymmer. På sidan 8 försöker vi ge en
bild av vad man som hyresgäst kan förvänta sig. ❘❚

På nya platser
På ny tjänst
Elisabeth Nirholt började i januari
som projektledare på affärsområde Norra. Elisabeth har erfarenhet
från fastighetsbranschen både
som projektledare, arbetsledare
och förvaltare.
Hon kommer att vara ett stöd till
affärsområdeschefen och projektledare för mindre investeringar och
underhållsprojekt.

Nygammal arbetsledare
Hacer Ercol är ny arbetsledare
för reparatörerna på affärsområde Södra från mitten av
december. Hacer har senast
vikarierat som arbetsledare för
kundvärdarna på KundCenter
Tumba. Innan dess har hon varit kundvärd, och arbetat som
förmedlare och som husvärd.
Hacer efterträder Mats Ericson
som har slutat på företaget.

Reparatör stannar
Ibrahim Makdesi är tillsvidare
anställd som reparatör på affärs
område Norra sedan årsskiftet.
Alldeles ny på Botkyrkabyggen är
han dock inte. Ibrahim har fungerat
som vikarierande reparatör ett tag redan.

Glad pensionär
Kent Ruud gick i pension i november.
Kent började på företaget i december
1987, och var därmed en av de riktigt
”gamla i gården”.
Under åren har han varit bland annat
husvärd, miljövärd och reparatör.
Postadress: Box 1, 147 21 Tumba
Tel: 08-530 693 00 • Fax: 08-530 600 12
www.botkyrkabyggen.se
Ansvarig utgivare: ulf nyqvist
Redaktör: ursula stigzelius/Brogården
text och bild • grafisk form/Layout: etc kommunikation
delas ut till samtliga hushåll inom botkyrkabyggen.
Tryck: modin tryckoffset, stockholm 2011 • upplaga: 13 000 ex.

Omslagsbild: Elisabeth Bjuvgård och Saša Zubović på återbruket i Fittja. Foto: Niklas Björling
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På gång i Botkyrka
Aktuellt

Botkyrkabyggens underhållsbudget
har de senaste åren varit mycket ambitiös, och år 2011 är inget undantag.
Totalt ryms åtgärder för runt 220 miljoner
kronor. Det är allt från stora, synliga fasadarbeten till åtgärder som inte syns men har
stor betydelse för att huset ska fungera så
hållbart som möjligt.
Här presenterar vi ett axplock av det som
står på listan:
Under 2011 fortsätter vi att förnya fasader
på Passvägen 33-49, och på Värdshusvägen 16-24. På Alhagsvägen 94-112 blir det
både fräscha fasader och trapphus.
Vi kommer att rusta upp trapphus på flera
adresser: Branta backen 7-13 och 19-29, Storvretsvägen 25-31, Passvägen 2-32, Ringvägen
4 A-G, Nedergårdsvägen och på Frejs och Tors
väg. I trapphusen på Tors, Frejs och Odens väg
installerar vi närvarostyrd belysning
Våra hissar behöver en rejäl förnyelse.
I år är det dags för Branta backen 7–15,
Hålvägen 20–26, Lagman lekares väg 1–17
och 49, Alhagsvägen 94–112, Krögarvägen
18, 22 och Skarpbrunnavägen 71–77.
Badrumsrenoveringarna i Tuna fortsätter, i år på Tunavägen 34 och 36 samt på
Övergårdsvägen 1.

Foto: kenneth harkevall

Många underhållsprojekt

Vårrullen
– festival för ung film

Gröndalsvägen 14 har fått ny fasad.
På www.botkyrkabyggen.se
kan du se mer av vad vi
planerar att göra
under året.

Mata fåglarna
på bästa sätt

Lätt avhjälpta hinder
Botkyrkabyggen är ett av fyra bostadsföretag som har medverkat i ett treårigt
utvecklingsprojekt, ”Tillgängliga bostadsområden”, tillsammans med Handikappförbunden och Hyresgästföreningen.
Nu är projektet avslutat men i flera av våra
områden fortsätter arbetet med att genom
enkla åtgärder bidra till förbättrad tillgänglighet. Ett exempel på sådana åtgärder kan
vara att första och sista trappstegen får en
svart-gul markering, för att det ska synas
ordentligt var trapporna börjar och slutar.
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Att vara en liten fågel så här års innebär
en ständig jakt på mat, de behöver massor för att överleva kylan. Vill du hjälpa
dem genom att lägga ut mat, kan det
vara bra att tänka på några saker:
Använd ett fågelbord eller en fröautomat så matstället hamnar en bit ovanför
marken. Då undviker du att frön blandas
med spillning och minimerar risken för
att fåglarna blir tagna av någon katt som
sitter och lurar i buskarna. Dessutom
kan frön på marken locka till sig både
råttor och möss!
Undvik att mata fåglar direkt från
lägenheten om du bor i flerbostadshus,
det kan medföra förorening av fasaden.
Om du lärt småfåglarna att du står för
maten – tänk på att inte sluta mata dem
för tidigt.

Lördagen den 16 april är det dags för årets
Vårrulle – Stockholmsregionens största
filmfestival för unga filmare. Det är också
en festival som arrangeras av unga. Sedan
2003 har över 150 unga festivalarbetare
från Botkyrka utbildats i projektledning
och målet är att de senare i sitt yrkesliv
ska ta plats i mediebranschen.
Vårrullen drivs av Xenter Botkyrka i
samarbete med Film Stockholm och har,
förutom själva festivaldagen, aktiviteter
under hela året.
Senast fredagen den 28 mars 2011 ska
årets filmbidrag ha kommit in.

Berätta om
vardagens traditioner
Två konstnärer från Helsingfors finns under
januari-februari i Fittja för att söka efter sådant
som har med traditioner och vanor att göra och
som har betydelse för oss i vår vardag.
Det kan vara en muntlig historia eller någon aktivitet som du gör i din vardag tillsammans med nära och kära och som är speciellt
för just er. Det kan vara egna minnen eller
historier som färdats från en generation till
en annan som till exempel vaggvisor, healingmetoder eller matlagningsrecept.
Har du något att berätta om?
Kontakta Sasha Huber eller Petri Saarikko,
tel 530 612 25 eller via e-post: studio@
residencebotkyrka.se
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Aktuellt

Mer inflytande över ditt boende, fler
områdesvandringar, fortsatt arbete för
att öka tryggheten i bostadsområdet - och
bättre städning i entréer, trapphus och
tvättstugor. Det lovar Botkyrkabyggen dig
som hyresgäst under 2011.
TEX T: URSULA STIGZELIUS BILD: NIKLAS BJÖRLING

Josef Lantz och Jan-Erik Sandh, affärsområdeschefer i
norra respektive södra Botkyrka vill satsa på ökad trygghet
och mer inflytande för hyresgästerna..

Ökat inflytande för
tycker överlag att personalen, både bovärdar, miljövärdar, reparatörer och de som arbetar på KundCenter gör ett bra jobb. Lägenheterna och själva
bostadsområdena får lägre betyg i en nöjd-boende-undersökning som gjordes under 2010.
Minst nöjda var hyresgästerna med städningen av entréer
och tvättstugor. På
den punkten är betyget påtagligt lägre
än 2009. Vilket är lite
överraskande eftersom det inte städas
mindre ofta nu än tidigare påpekar Josef
Lantz, affärsområdeschef i norra Botkyrka.
– Men uppenbarligen har det hänt något. Möjligen kan det ha att göra med att städentreprenörerna
provat att ersätta våttorkning med torrstädning. Vi diskuterar
nu som bäst med våra entreprenörer hur städningen ska förbättras, säger Josef Lantz.
Förutom bättre städning tänker Josef Lantz och hans medarbetare i norra Botkyrka fokusera på att ta itu med nedskräpBotkyrkabyggens hyresgäster

”Varje bovärd kommer också
att få disponera en del
pengar för att snabbt kunna
åtgärda saker som kommer
upp under vandringarna.”
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ningen utomhus och på fortsatt arbete för att öka tryggheten.
Det sistnämnda innebär till exempel att förbättra belysningen och röja bort skymmande buskage på platser som upplevs
som otrygga.
Missnöjet med städningen är enligt undersökningen störst
i norra Botkyrka men även i södra Botkyrka kommer bättre
städning högt upp på önskelistan.
Jan-Erik Sandh, affärsområdeschef i södra Botkyrka,

vill överhuvudtaget satsa på att bättre ta till vara hyresgästernas
synpunkter på problem och brister i boendet.
– Vi vill visa att vi bryr oss om de saker som inte fungerar.
Därför kommer bomötena att få ett litet annorlunda innehåll
med större utrymme för att diskutera till exempel störningar
och bristande underhåll, förklarar Jan-Erik Sandh.
Det kommer också att bli fler områdesvandringar i södra
Botkyrka. Totalt 20 stycken, en i varje bovärdsområde, är inplanerade under året.
– Områdesvandringarna är väldigt uppskattade av dem
som är intresserad av utemiljön och det brukar bli jättebra
diskussioner.
– Varje bovärd kommer också att få disponera en del pengar för att snabbt kunna åtgärda saker som kommer upp under
vandringarna, berättar Jan-Erik Sandh.
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På gång i Botkyrka
4 snabba

Hallå där…
foto: privat

Irene Florésten, hyresgäst i TumbaKulturen och styrelserepresentant i
lokala hyresgästföreningen.
Vad tycker du är bra i ditt bostadsområde?

mer trivsel
är väldigt glädjande
tycker både Josef Lantz och Jan-Erik Sandh. De kopplar också
två delområden, ett i Fittja och ett i Alby, som sticker ut positivt genom påtagligt förbättrade omdömen, direkt till personalens insatser. Bovärdar och miljövärdar som tagit itu med
problem i sitt område och kanske dessutom tagit initiativ till
uppskattade aktiviteter.
– Den här bovärden på Krögarvägen i Fittja skördar sådant han
jobbat på i många år. Dessutom har bovärd och miljövärd hunnit
arbeta ihop sig och samarbetar väldigt bra, säger Josef Lantz. ❘❚
Att personalen får så bra betyg

FAKTA | nöjd boende index
Nöjd-boende-undersökningar
genomförs regelbundet i de flesta
större bostadsföretag. Med hjälp
av hyresgästernas svar på en enkät sammanställs ett Nöjd Boende
Index som visar i vilken utsträckning hyresgästerna är nöjda med
sitt boende och sin värd.
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2010 års NBI ligger för Botkyrkabyggens del kvar på samma
nivå som 2009. Visserligen var
hyresgästerna mer nöjda med
Botkyrkabyggen som värd men
istället gav de lägenheter och
bostadsområden lägre betyg än
2009.

– Det mesta är bra här, det är ett trevligt område
och bra gemenskap. Både bovärdar och de som jobbar på felanmälan är trevliga och är det något som är
fel i lägenheten så kommer de med en gång.

Vad tycker du är mindre bra?

– Vi fick dålig information kring det här med
Aptus, systemet med elektroniska nyckelbrickor.
Dessutom fick vi betala för det fast installationen
inte var klar. Och så är det dåligt att man inte har
underhåll på lägenheterna. Bor man i en hyresrätt
så ska underhållet ingå i hyran tycker jag. Allt annat
är positivt.

Vad tycker du behöver förbättras?

– Informationen. Den kommer så sent att vi som
hyresgäster inte får någon möjlighet att påverka.
När det händer nya saker, som till exempel det här
med de elektroniska nyckelbrickorna och även
stadsnätet, får vi inte reda på det förrän det redan är
bestämt. Och så borde man komma ut och berätta
om sådana planer på bomötena istället för att bara
skriva i tidningen och på hemsidan.

I den senaste nöjd-boende-undersökningen blev
betyget i Tumba-Kulturen lägre än året innan.
Vad tror du det beror på?

– Det är nog mycket det här med införandet av
nyckelbricksystemet. Vi ville ju inte ha det överhuvudtaget men fick ingen möjlighet att välja. Och
när det sedan dessutom fungerade så dåligt med installationen blev många väldigt irriterade. ❘❚
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FAKTA | verdandi
Second hand-verksamheten är en del av Verdandis sociala
företag, Trappsteget. I Fittja finns också en annan Trappstegsverksamhet, Systugan.
Förutom Garaget i Fittja, vars fullständiga namn är Garagetsöder finns även en motsvarande verksamhet i Sundbyberg,
Garaget-norr. De sociala företagen syftar till att skapa arbete
åt människor som varit långtidsarbetslösa, sjukskrivna eller
av andra orsaker har svårt att få jobb på den vanliga arbetsmarknaden. Företagen ska bära sina egna kostnader men
behöver inte ge någon vinst till ägaren.
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FAKTA | garaget
Garaget ligger på Krögarvägen 24 i Fittja, med ingång från
baksidan av huset genom Verdandis lokaler. Butiken har öppet
tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 11-18 samt lördagar 11–15.
Måndagar och fredagar är hämtningsdagar, då är butiken stängd.
I butiken säljs begagnade, men hela, saker bland annat möbler, kläder och porslin till låga priser. Garaget har en överenskommelse med Botkyrkabyggen om att få hämta sådant som går
att återanvända från grovsoprummen och sälja det i butiken. Du
kan också själv lämna det du vill bli av med direkt i butiken.
Garaget åtar sig även att hämta skrymmande föremål liksom
att tömma dödsbon. Har du något du vill skänka?
Ring 0734 60 36 89
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Rätt tid för
återbruk
En blommig kaffeservis i 12 delar. En låda med osydda broderisatser.
Kompletta matsalsmöblemang, soffor, fåtöljer, skidor, cyklar och böcker.
Mängder av skor, kläder och leksaker. Allt väntar på nya ägare i Garaget.

Habte Gebrehiwot ansvarar för verkstaden.

TEX T: URSULA STIGZELIUS BILD: NIKLAS BJÖRLING

har i dagarna öppnats en butik
för återbruk och försäljning av begagnade grejer, allt från möbler och elektronik till prydnadssaker och tyger.
Butiken har fått namnet Garaget, och är också inrymd i ett
före detta garage.
Lokalen är stor, mycket större än jag hade väntat mig. Och
här finns Allt. En avdelning för leksaker, en för elektronik och
en för tyger och sybehör. Kläder upphängda på ställningar och
skor prydligt uppradade i hyllor.
I det öppna utrymmet i mitten av lokalen står flera soffgrupper. Och i ett hörn av lokalen finns fräscha matsalsmöblemang,
kompletta med bord och tillhörande stolar. På borden står travar med porslin.
– Mycket av de allra finaste sakerna kommer från dödsbon
som vi fått ta hand om. Resten är sådant som lämnats direkt till
oss eller i grovsoprummen. Det är helt otroligt vilka grejer folk
slänger, säger Elisabeth Bjuvgård, arbetsledare för återbruksverksamheten.
På Krögarvägen i Fittja

en begagnatbutik utan en hel
verksamhet för återbruk som drivs av Verdandi. Genom en
överenskommelse med Botkyrkabyggen får Garaget disponera
det före detta garaget och ta hand om användbara möbler och
prylar som lämnats i grovsoprummen.
I gengäld ser Garagets personal till att hålla ordning i grovsoprummen. Saša Zubović och Habte Gebrehiwot packar in sig
i en skåpbil modell större för att ge sig ut på den dagliga rundan
till grovsoprummen. Det första soprummet är ganska tomt.
Det är bara en stor orange säck för byggskräp som står vid sidan
om sorteringsvagnarna.
– Du skulle ha kommit i måndags, då var det fullt med grejer och skräp både i och utanför det här soprummet. Nu har det
inte hunnit komma så mycket nytt, säger Saša Zubović.
Saša och Habte tar itu med den orangea sopsäcken och kan
konstatera att den fyllts på med hushållssopor ovanpå byggskräpet. Det är inte ovanligt.
För Garaget är inte bara
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– Vi har hittat både ruttna matrester och blöjor bland grovsoporna. Det skulle behövas någon slags kurs om det här med
sopsortering, tycker Saša Zubović.
Resten av innehållet i säcken sorteras över till rätt sorteringsvagn, elektronik, brännbart eller icke-brännbart. Till sist sopar
Saša Zubović av golvet. Sorterings- och städjobbet är en del i
överenskommelsen med Botkyrkabyggen, ett åtagande som
Garagets personal sköter även om det inte finns något att hämta
i soprummet.
på Värdshusvägen. Den är
betydligt mer välfylld men det mesta underkänns direkt. Tre
trasiga, smutsiga sängbottnar ratas liksom en röd soffa utan
sittkuddar. En blå- och vitrandig fåtölj granskas noggrant. Den
är hel och fin, en klassisk modell men klädseln är lite solkig.
– Jag tror vi tar den, bestämmer Habte Gebrehiwot och lastar
in fåtöljen i skåpbilen.
Ett par slalomskidor och några små glasskålar får också följa
med ut till bilen. En begagnad TV lämnas däremot kvar i soprummets elektronikvagn. I Garaget väntar redan 9 fungerande
tjock-TV på nya ägare.
Nästa stopp är miljöstugan

"Det är helt otroligt vilka grejer folk slänger."
Saša och Habte röjer också upp i soprummet för att underlätta för sophämtarna. Sängbottnarna ställs på högkant så det
blir plats att komma in. En trasig stol och ett slitet soffbord åker
i vagnen för brännbart.
Den här dagen går det ganska fort att tömma skåpbilen när vi
kommer tillbaka till Garaget. Men när bilen blivit mera välfylld
kan det ta en bra stund att sortera och ta hand om alla grejer.
Kläder och tyger ska gås igenom och tvättas om de är ofräscha,
el- och elektronikprylar testas.
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Alla som arbetar här har långa perioder av arbetslöshet och/
eller sjukskrivning bakom sig. Elisabeth Bjuvgård var sjukskriven på heltid i sju år innan hon blev utförsäkrad för ett år sedan.
Abbas Ghazimoradi har slitit ut ryggen i ett matt-tvätteri och
varvat sjukskrivning på hel- eller halvtid i flera år.
– Har man varit arbetslös länge har man ofta något arbetshandikapp. Men i ett socialt företag ska alla kunna arbeta 100 procent utifrån sin förmåga, förklarar Raoul Hansson, ombudsman i Verdandi Stockholms distrikt och ansvarig för Garaget.
haft några inkomster
är Elisabeth Bjuvgård i dagsläget den enda här som får en lön.
Den bekostas av det handledararvode som Försäkringskassan
betalar ut till företag som tar emot långtidsarbetslösa för arbetsträning eller praktik.
Garagets övriga personal får än så länge lita till Försäkringskassans aktivitetsstöd eller andra bidrag.
– Men så fort pengarna börjar komma in och vi fått utgifterna
betalda ska vi börja anställa, till att börja med på deltid. Syftet är
ju att skapa arbete, säger Raoul Hansson.
Eftersom Garaget hittills inte

– Det här med återbruk känns helt rätt, säger arbetsledaren Elisabeth Bjuvgård.
– Vi ställer inte ut något i butiken som inte fungerar, förklarar
Abbas Ghazimoradi som ansvarar för el-avdelningen och visar
en låda med trasiga bandspelare, kameror och andra apparater
som ska tillbaka till grovsoporna.

Saša Zubović och Abbas Ghazimoradi
håller tummarna för att de snart ska kunna få lite lön för allt slit.
För ett slitgöra har det varit att komma på plats och sortera upp
överflödet från soprummen.
– Men vårt mål är ju att få ett arbete och blir det så är det värt
det, säger Habte Gebrehiwot. ❘❚
Habte Gebrehiwot,

Garaget drivs av Verdandi som ett socialt företag. Syftet

är alltså i första hand att erbjuda arbete åt människor som har
svårt att få vanliga jobb. När verksamheten ger vinst ska den
inte tillfalla ägarna utan återinvesteras i företaget och ge lön till
medarbetarna.

Snö & halka
Så tar vi hand om snön

Vintern har hittills bjudit på rejält mycket snö. Det betyder mycket
extra arbete för oss.
för snöröjning och
halkbekämpning delar våra miljövärdar med våra entreprenörer. Under den
vanliga arbetstiden har både miljövärdar
och entreprenörer sina ansvarsområden.
Kvällar/nätter och helgdagar ansvarar
entreprenörerna för hela området.
Vår utgångspunkt är att alla ytor som
snöröjs och halkbekämpas alltid ska vara
säkra att gå och färdas på. Men när det kommer stora mängder snö på kort tid, kan det
vara svårt att klara av allt på en gång.
Ansvaret

Det här gör vi:

• Snöar det under natten ska snöröjning
och halkbekämpning vardagar vara gjord
före klockan 7.00. Snöar det senare under
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dagen har man rimlig tid på sig, men högst
4 timmar. Under helgtid ska det vara klart
senast klockan 10.00.
• Generellt skall minst 1,5 meter vid entré
och soprumsdörr hållas rena från snö
och is. Utanför portar och dörrar mot gata
skall det vara halkbekämpat. I första hand
används saltfri sand och stenkross, men i
utsatta lägen används en blandning mellan sand och salt.

Bra att göra och tänka på:

• 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:
alby
ViBo – var med
och bestäm
Julgröt: I lokalen på Notariebacken 11 bjöds
hyresgästerna på julgröt den 11 december,
det var både gott och uppskattat!
Julbord och utomhusmiljö: På ett välbesökt bomöte på Lagman Lekares väg
i oktober beslutades att hyresgästerna
skulle bjudas in till ett julbord. Sagt och
gjort, den 18 december dukades ett smarrigt julbord upp.
Dessutom gjordes en rundvandring i området för att se hur utomhusmiljön skulle kunna
förbättras och en hel del åtgärder kommer
att utföras framöver med utgångspunkt ifrån
de önskemål som framfördes då.
Ny motionslokal: En fin motionslokal
med bland annat motionscykel, löpband,
crosstrainer och pilatesboll finns nu på
Notariebacken 33.
Både motionslokalen på Notariebacken 33,
bastun på Notariebacken 31 och kvarterslokalen på Notariebacken 11 bokas genom
bovärd Elisabeth Nyström, tel 530 694 14,
eller via e-post:
elisabeth.nystrom@botkyrkabyggen.se

kundcenteralby@botkyrkabyggen.se

Grönt och gult i nästa kvarter!
Under de senaste åren har Albydalen genomgått en rejäl förnyelse.
Inte bara etagelägenheternas något
spektakulära ”takboxar” har väckt
uppmärksamhet. Även de nya, mer
djärva färgsättningarna på husen och
de uppfräschade utemiljöerna har
bidragit till ett positivt lyft i området
som innebär att den tidigare upplevda
monotonin i området brutits.
Nästa etapp av fasadrenoveringen
berör Alhagsvägen 94–112 och garaget
G22, där de första byggbodarna redan
är på plats. Precis som i tidigare etapper kommer entrépartierna att bytas ut
helt och portar och trapphus rustas.
Färgerna på fasaden kommer att
avspeglas i färgsättningen i entréer
och hissar där gult, grönt och vitt
är grundfärgerna i den här etappen.
Entréerna får klinker på väggarna och
nytt undertak och i resten av trapphuset blir väggarna ordentligt upputsade
och ny hiss installeras.

Alhagsvägen 94–112 ska fasadrenoveras i år.
Alltsammans inleds med upprustningen av entréer och trapphus, arbetet
med fasaderna startar lite längre fram
i vår och under december beräknas
hela etappen vara klar.

Halloweenfest
En riktigt kul halloweenfest bjöds barnen
på Albyberget in till den 5 november, i en
mysig, halloween-dekorerad lokal.

Nytt och fint
Planteringar: På gårdarna vid Rådmansbacken 3-13 och Notariebacken 25-37 ska
planteringar göras i ordning och markarbeten utföras.
Sittplatser: På gården vid Notariebacken 25-27 och Notariebacken 1-9 ska en
del sittplatser fräschas upp och två nya
anläggas.
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Aktuellt i området
Ny områdesindelning: En ny områdesindelning har gjorts, där hela Alby delats in i sex
ungefär lika stora områden:

5. T ingsvägen 1-27, Albyvägen 8-14 och
Alhagsvägen 6-24
6. Alhagsvägen 26-120

1. Rådmansbacken 3-13, Notariebacken och
Advokatbacken

Vilka personer som kommer att arbeta i ditt
område kommer att anslås i porttavlan.

2. R
 ådmansbacken 15-31, Domarebacken
och Fogdebacken

Storstädning: Tvättstugorna på Tingsvägen, Advokatbacken och Notariebacken
kommer att storstädas under våren.

3. L agman Lekares väg 1-69 och 30-38.
4. L agman Lekares väg 2-28, Lagfarts
vägen 4-48 och Servitutsvägen

Trygghetsfrämjande åtgärd: Buskar ska
tas bort vid nedre garaget på Advokatbacken under våren.
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Det händer i:
Fittja, Norsborg,
Eriksberg

kundcenternorra@botkyrkabyggen.se

Nytt och fint

ViBo – var med
och bestäm
Facebook: Du känner väl till att du kan följa
oss via facebook? På www.facebook.com
hittar du oss under namnet ”Botkyrkabyggen Norra”. Här möts våra funderingar,
idéer, frågor och synpunkter som rör våra
områden. Hoppas vi ses där!
Trädfällning: I början av året kommer två
träd mellan Hundhamravägen 5 och 7, ett
träd mellan Hundhamravägen 3 och 5, samt
ett träd vid Frejs väg 1-3 att tas ner enligt
önskemål från hyresgästerna.
ViBo-konferens: Lördag 19 mars hålls
årets ViBo-konferens, som kommer att
ha ett kvinnoperspektiv på trygghet, jämställdhet och integration. Mer information
om det kommer att finnas i porttavlor, på
hemsidan och på vår facebook-sida ”Botkyrkabyggen Norra” framöver. Men boka in
dagen redan nu.
  

Nytt glas: Glaset i trapphusen på Värdshusvägen 14 och 16 ska bytas under våren.
Målning i trapphus: På Hundhamravägen 1
ska trapphuset målas på bottenvåningen och
den långa gången mot Hundhamravägen 3.
Fasadrenoveringar: Nu är fasaderna
renoverade även på Värdshusvägen 26–36.
Fasaden har tvättats, balkongplattor har
reparerats, nya balkongräcken monterats,
väggar inne i balkongen har målats och en
ny skivbeklädnad satts upp på den vägg
som vetter in mot lägenheten. Alla gamla
balkonginglasningar har rivits och hyresgästerna har erbjudits möjlighet att beställa
en ny, bättre typ av inglasning.
Nästa etapp: Planeras att starta under mars
och innefatta Värdshusvägen 16–24. De kommande åren planeras för en liknande fasadrenovering även på de resterande fastigheterna
på Värdshusvägen och Krögarvägen, därför

Vill du vara ViBo-värd i Fittja,
Norsborg eller Eriksberg?
Känner du ett engagemang för din
närmiljö och har idéer om hur området
skulle kunna utvecklas till det bättre, i
stort som i smått? Det kan till exempel
handla om olika typer av aktiviteter, men
även om upprustning av den yttre miljön
eller den inre om det gäller gemensamma
utrymmen, du väljer själv beroende på
vad du tycker är intressant och kul. Det
handlar om ideella insatser i samarbete
med Botkyrkabyggens personal och
andra engagerade hyresgäster, nivån
idéerna och sitter inne med önskemål
bestämmer du!
som vi inte har en aning om.
Vi tycker att det är du som bor i omVi hoppas att du kontaktar oss om du
rådet som ska ges möjlighet att påverka
är intresserad, så kan vi berätta mer.
hur det ska se ut och fungera här.
Vi behöver dig – vi behöver varandra!
Vi tror att det är du som
har
de
bästa
ViBo = Vitaliserat
Boinflytande.
KVALITÉT:
Workwear
Process
Plotter
MOTIV:
Botkyrkabyggen, Hyresgästför., VIBO
DATUM:

Företagsgatan 34
Box 498
503 13 Borås
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Tel: +46 33 180 11 80
Fax: +46 33 12 64 75
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STORLEK: B=85 H=58

LEVERANS:

Normal

KUND:
KONTAKT:

Fellesson
Mirna

49
FÄRG:

Svart, Vit, Orrange 144, Röd 187

ANTAL:

100

Express

är det inte längre möjligt för dig som bor där
att beställa en balkonginglasning nu.
Tänk på att det inte är tillåtet att göra hål i
den nyrenoverade fasaden eller balkongen
för att till exempel montera en parabol – då
blir du ersättningsskyldig.
Gårdsupprustning: Nu är det snart dags
för sista etappen av gårdsupprustningen på
Krögarvägen. Den innefattar Krögarvägen
28–36 och kommer att starta under mars.
Bättre belysning: På Hundhamravägen 1–7
är belysningen bytt till bättre lysrörsarmaturer på nedre botten.
Fönstertätning: Med början på Krögarvägen 2-6 i slutet av januari ska alla tätningslister bytas i fönstren. Därefter fortsätter vi
på Värdshusvägen 26–42, Friggs väg 1–5,
4–8, 9–13, 12–16. Arbetet kommer att vara
klart under våren.
Entrépartier: Under året kommer entrépartier
att bytas ut successivt på Krögarvägen.
Ökad trygghet: En del trygghetsskapande
åtgärder görs genom att byta och komplettera belysning i trapphus och korridorer på
Värdshusvägen.

Aktuellt i området
Trygghetsvandringar: Har du idéer om
hur utemiljön skulle kunna förbättras sett
ur ett trygghetsperspektiv? Kom med på
våra trygghetsvandringar då vi går igenom
området för att se vad som kan göras.
Vandringar är inplanerade till den 22 mars
i Norsborg och 29 april i Fittja. Kontakta
Björn Schenholm Ristborg så berättar han
mer, tel 530 693 31, e-post:
bjorn.schenholm@botkyrkabyggen.se
Elevarbete: Eleverna i åk 8 i Fittjaskolan har
åtagit sig att skapa en uppförandekodex,
som bland annat innebär att de ska utbilda
eleverna i 5:e klass i uppförande. För detta
får de
pengar till
en skolresa som BotkyrkaMail
GODKÄND:
Telefon
byggen, kommunen
och Graflunds sponsrar.
Fax
DATUM:___________________
AV:_______________________

OBS! Detta korrektur är inget färgprov! För exaktare färgangivelse hänvisar vi till Pantone -skalan för bestruket papper
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Det händer i:
Tumba, Tullinge, Tuna, Segersjö,
Storvreten, Vårsta/Bremora.

kundcentertumba@botkyrkabyggen.se

ViBo
– var med och bestäm

Nya bostäder i Tullinge

Områdesvandringar: Under våren och
hösten 2011 bjuder vi in till en områdesvandring i ditt område. Det kommer att finnas
möjlighet att påverka skötsel och satsningar
på den yttre miljön. Kom och tyck till! Vi på
Botkyrkabyggen bryr oss om vad du tycker.
Förutsättningar: Miljövärden har 100 000
kronor per område för snabba åtgärder.
Finns behov av dyrare åtgärder lämnas dessa
till arbetsledare Teknik för mer långsiktig
planering.
Närmare information med datum kommer
att sättas upp på anslagstavlan i ditt område
och på "Nyheter i ditt område” på:
www.botkyrkabyggen.se

Nu växer 53 nya bostäder fram på den
gamla trädgårdsmästartomten i Tullinge.
De fem husen på Banslättsvägen 1–9 är
inflyttningsklara till hösten 2011.
Tre tvåvåningshus rymmer 4 tvårumslägenheter och 4 lägenheter med 4 rum
och kök. Här inryms också ett gruppboende med 8 lägenheter i samarbete med
Botkyrka kommun. I två högre hus finns
12 enrumslägenheter, 11 stycken tvåor
och 14 fyror.
Bostäderna ligger nära centrum och

Nytt och fint

Aktuellt i området

Kvarterslokalerna: Under 2011 kommer vi
att inventera samtliga kvarterslokaler på
Södra. Syftet är att öka standarden och se
till att alla lokaler har spis med möjlighet
att laga mat. Vi tror att mer lättillgängliga
och trivsamma kvarterslokaler ger ökad
granngemenskap och ökad trygghet.
Under 2011 rustar vi minst en kvarterslokal
som referensobjekt och senast 2013 ska vi
ha rustat alla Södras kvarterslokaler.
2011 Inventering
2012 Projektering
2013 Genomförande

Ny arbetsledare: Vi önskar Hacer Erkol
välkommen som ny arbetsledare Teknik och
för Södras reparatörer.

Stadsnätet: Stadsnätet är installerat i
Segersjö, Tuna och Tumba C och våra
hyresgäster kan nu ansluta sig till Botkyrka
stadsnät. På tur står nu Hamringe och
Storvreten.
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Foto: lotta gry-cars

Bernströmsvägen: Kör igång med gymnastik på tisdagar kl. 18.45 och torsdagar
9.45 i gympalokalen i 7c. Start tisdag den
11 januari och torsdag den 13 januari. Spel
afton på söndagar från 15.15 i lokalen på
baksidan av 7c med biljard, dart eller något
sällskapsspel. Start den 16 januari.

Skräpplockardagar: Under vecka 17 är du
välkommen att delta i årets nationella städvecka. Detta innebär att vi som jobbar och
bor, tillsammans samordnar olika städdagar
i samtliga bostadsområden. Helg eller vardagkväll bestäms i kvarteret där du bor och
det är miljövärdarna som samordnar oss.
Vad gör man? Vi plockar skräp. Alla kan
bidra till att göra Sverige till världens renaste
land genom att göra det skräpfritt. Du vet
säkert var en insats behövs! Under veckan
städar även skolorna sina områden samt
närliggande natur.
Nationella städveckan är ett samarbete med
organisationen Håll Sverige Rent www.hsr.se

pendeltågsstationen i Tullinge. Husen får
bullerdämpande fasader och fönster. Alla
2:or och 4:or har balkong eller uteplats,
medan 1:orna har ”fransk balkong”.
Samtliga lägenheter förses med
utrustning för individuell mätning av
varmvatten och el. De två högre husen
blir också så kallade lågenergihus
med en energianvändning på maximalt
65 kWh/m2/år.
Förmedlingsstart våren 2011.
Se www.botkyrkabyggen.se

Bomöten: Under våren och hösten 2011
kommer du som boende inbjudas till Bomöte
i ditt område. Fokus ligger på att fånga upp
det som är bra idag, men också sådant som
inte fungerar. Vi kommer att prata om problem och sådant som du vill förbättra. Mötet
arrangeras av Botkyrkabyggens personal
och annonseras ut på våra anslagstavlor.
Brandsäkerhet: För din säkerhet och
trivsel – inga pulkor, barnvagnar och cyklar
i trapphusen. Pulkor, barnvagnar och
cyklar ska ställas i särskilda rum - inte i
entréer och trapphus. Botkyrkabyggen utför regelbundna brandskyddskontroller i
trapphus och källare. Föremål i trapphusen
ökar brandrisken. Vid brand måste utryckningspersonal kunna komma fram och inga
hinder får finnas.
Tänk också på att underlätta för städpersonalen. Ditt trapphus blir inte ordentligt
städat om det står föremål i trapphusen.
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Foto: kjell hansebjer

Mycket att göra på sportlovet i Botkyrka
Mellan den 28 februari och 4 mars är det
sportlov i alla Botkyrkas skolor. Det bjuds både
på inomhus- och utomhusaktiviteter den här
veckan. Vad sägs t ex om badmintonspel till
sportlovspris på Botkyrka Rackethall? Eller ett
besök på Tumba bruksmuseum, som håller extra
öppet med aktiviteter för alla barn.

Fredag den 4 mars, kl. 10 – 12 är det öppet hus
på Botkyrka brandstation med uppvisning av
räddningsinsats kl. 11.
Från Harbrostugan och på Brantbrink och Lida
kan man åka både pulka, skidor och skridskor.
Läs mer på till exempel www.botkyrka.se eller
www.lida.nu.

Nyheter hittar du på www.botkyrkabyggen.se.
Kontakta oss på info@botkyrkabyggen.se.

Nästa nummer kommer i
april – vi ses då!

