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T i p s!
Lär dig
städa snällt

Behåll värmen!
En stig för hälsan

Kompisar

öppnar upp vägen till Sverige

ledare
Att ta ställning

Ulf Nyqvist

Att det nyligen varit val till riksdag, kommun och
landsting har väl knappast undgått någon.
Aldrig är våra röster mer eftertraktade än i dessa
tider. Och visst kan det vara ett bra tillfälle att ta
ställning. Oavsett om det är för något eller emot.
Tog ställning gjorde även Pegah Afsharian och
Natassia Fry, två kvinnor som tyckte att det fanns
alldeles för få beröringspunkter mellan nyanlända
svenskar och etablerade sådana. Under en resa
i Mellanöstern kom de på idén med en kompis
förmedling. Väl hemma sa de upp sig från sina jobb
för att börja arbeta med projektet Kompis Sverige.
Botkyrka kommun nappade på idén och satsade
pengar under en försöksperiod.
I reportaget på sid. 8 – 10 kan du läsa om ett
kompispar där båda parter gläds åt nyfunnen vänskap
och kunskap.
För det är inte fråga om välgörenhet. Istället hand
lar det, precis som i själva livet, om att ge och ta. Eller
kanske snarare – att ge och få. 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

Anders Nilsson

Maria Holmström Fadel Khalaf

Anders Nilsson Ny förvaltare i Storvreten.
Maria Holmström Exploateringsledare med
placering på huvudkontoret i Tumba.

Konstantina
Chatzoudis

För Mathias Berglin och
Evelina Fäldt är nu trainee
året avslutat och de tillträder
varsin tjänst på avdelningen
Bygg&Teknik. Mathias
Maria Strömbom anställs som projektledare
på Fastighetsutveckling
och Evelina blir projekt
ledare på avdelningen för
Underhåll&Teknik.

Fadel Khalaf Ny miljövärd i Fittja.

Postadress: Box 1, 147 21 Tumba

Konstantina Chatzoudis Ny miljövärd i Fittja.

www.botkyrkabyggen.se

Kerstin Hansen Ny miljövärd i Storvreten.
Maria Strömbom Ny miljövärd i Tumba.

Tel: 08-530 693 00 • Fax: 08-530 600 12

Ansvarig utgivare: ulf nyqvist
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Foto: Nikl a s B j örling

aktuellt
Kul i sommar!

Under hela sommarlovet har barn och
unga deltagit i de lägeraktiviteter som
anordnats av Botkyrkabyggen i sam
arbete med föreningar i kommunen. En
sammanställning pågår, men redan nu vet
vi att väldigt många har haft väldigt roligt.

Fittja i Venedig

Ny app
– för lite
av varje

Boby Mina sidor är appen där du kan
göra en felanmälan och se dina pågående
ärenden. Du kan också se dina senaste
hyresavier, vem som är din bovärd samt
titta på planlösningen för din lägenhet.
Ladda ner appen på Google Play (för
Androidtelefoner) eller på App Store
(för iPhone).

Den dialogutställning som under våren
hållits öppen för hyresgäster på Krögar
vägen 2 i Fittja har under sommaren
kunnat ses på Arkitekturbiennalen i
Venedig. Utställningen är en del av
Fittjapaviljongen, som i sin tur anordnas
av Botkyrka Konsthall.
I utställningen visas hur Botkyrka
byggen samarbetar med hyresgästerna
på Krögarvägen 2 gällande den kom
mande renoveringen av fastigheten.

Ge oss dina synpunkter -

Vinn en månadshyra!
Den 22 september är det dags för
utdelning av hyresgästenkäten. Denna
gång till den hälft av de boende som
inte berördes förra året.
Detta är din möjlighet att tycka till
om Botkyrkabyggen som hyresvärd.

Vad är du nöjd med? Vad kan bli bättre
och på vilket sätt? Företagets personal
kommer personligen att dela ut samt
liga enkäter. Är du hemma passar vi på
att säga hej. Om inte stoppar vi mate
rialet i din brevlåda. Du kan välja mellan

att skicka svaret med posten eller fylla
i uppgifterna på nätet. All information
hittar du i broschyren.
Som tack för din insats lottar vi ut
en gratis månadshyra bland de svar vi
får in!
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Värmen
Kolla
termostaten

Håll koll i
badrummet

Låt inte badlakan och bad
rockar hänga ner framför
elementet och stänga in
värmen.

Kontrollera att termostaten
på elementet är
påslagen.

Stäng
ventilen i
köket

Ventilen ovanför spisen ska
bara öppnas när du lagar
mat. Öppna/stäng genom
att dra i snöret.

Dra för
gardinerna

Fäll ner persiennerna och
dra för gardiner på natten.
Dessa hjälper till att hålla
kylan ute.

När sätts värmen
egentligen på?
Hösten närmar sig och med den följer kallare vindar och lägre utomhustemperatur.
Varje år får personal på KundCenter och Felanmälan många frågor om när värmen i lägenheterna
egentligen släpps på. Här intill beskriver Ronny Fridell, VVS–ingenjör, hur det går till.
TEX T: c a mill a borgström BILD: NIKL A S B JÖRLING
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Håll fönsterventilerna öppna
Stängs ventilerna fungerar
inte ventilationssystemet.
Öppna/stäng genom att
trycka de små spakarna
sidledes.

5 frågor

Hallå där…

foto: C a mill a Borgs tröm

Vädra rätt

Vädra snabbt –
gärna med tvärdrag –
och stäng sedan.

…Ronny Fridell, VVS–ingenjör.
När på hösten sätts värmen på?

–  Det sker med automatik när det blir kallt
utomhus. Det är alltså inget särskilt datum som
många kanske tror.

Hur går det till när värmen sätts på?

Möblera rätt

Tänk på att inte ställa soffan
direkt framför elementet. Då
stannar den varma luften bakom
soffan istället för att cirkulera
i rummet.
Undvik också att låta långa
gardiner hänga ner framför
elementet.

Efter en överenskommelse med Hyresgästföreningen
är temperaturen i Botkyrkabyggens lägenheter inställd på 20
grader.
Tycker du att 20 grader är för kallt? Tänk då på att det skulle
kosta närmare 5 miljoner kronor om året bara för att höja värmen en enda grad i alla lägenheter. En ökning som förstås också
skulle visa sig på din hyra.
Men det finns vissa saker du själv kan göra för att på bästa sätt
ta tillvara inomhusvärmen. Och det fina är att även små förändringar kan åstadkomma stor skillnad. n

–  Varmt vatten skickas ut genom rörledningarna från värmecentralen i husets källare. Ju kal�lare det är ute, desto varmare vatten skickas ut till
elementen.

Ibland tar det lång tid innan värmen kommer.
Varför?

–  V ärmesystemet är utformat så att det tar
tid innan det helt hinner anpassa sig vid snabba
väderomslag.

Varför är elementen ibland kalla trots
att det är kallt ute?

–  På elementen sitter en termostatventil som
känner av temperaturen i lägenheten. När termostaten känner att det är 20 grader i rummet stängs
vattenflödet i elementen av. Efter ett tag svalnar
elementen till samma temperatur som i rummet.
Det är därför man ibland kan känna att elementen
är kalla fast det är minusgrader ute.

Vad händer om det blir kallare än
20 grader i rummet igen?

–  D å ser termostaten till att elementen blir
v arma igen. n
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Häng med på
Botkyrkabyggens historia
– från första början till idag

I början av 1950-talet var Botkyrka en landsbygdskommun som dominerades av skog,
åkrar och ängar. Men så byggde kommunen några flerfamiljshus i Segersjö...
foto: Botk yrk abyggens bildarkiv

1985

1958 – 1963

1970 – 1975

Tuna-området byggs ut
med 924 lägenheter.

1956

Kommunen planerar för att
bygga flerbostadshus även i
Tuna och beslutar att bilda ett
bostadsbolag som ska ta hand
om fortsatt utbyggnad.

1961 – 1971

Tumba centrum byggs, 447
lägenheter samt butiksloka
ler och sociala inrättningar.

1957
Kungliga Patent- och registreringsverket godkän
ner registreringen av AB Botkyrkabyggen den 1
april. Samma dag flyttar de första hyresgästerna
in i ett åttavåningshus i Segersjö. Det har hiss!
Traktens ungar vallfärdar till 23:an för att provåka
denna märkliga modernitet.
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Norra Botkyrka bebyggs med cirka 10 000
lägenheter i Alby, Fittja, Hallunda och
Norsborg. Svenska bostäder tar hand om
exploateringen i Norsborg. Svenska Familje
bostäder köper husen i Fittja, medan Bot
kyrkabyggen svarar för utbyggnaden av Alby.
När norra Botkyrka är till hälften färdigbyggt
börjar efterfrågan på bostäder minska.

1966 – 1972

Nästa stora bostads
projekt blir Storvreten.
Totalt byggs 2 130
lägenheter i området
under de här åren.

Botkyrkabyggen
köper husen i Fittja
och Norsborg.
Bolaget får över en
natt fler än dubbelt
så många lägen
heter som tidigare.

1976 – 1984
Botkyrkabyggen hamnar i ekonomisk
kris och hotas av konkurs, bland an
nat på grund av outhyrda lägenheter.
Regeringen skjuter till pengar och
Stockholms kommun stödköper aktier i
Botkyrkabyggen. Ekonomin stabiliseras.

2014

Andelsägarmetoden införs i
två fastigheter på Eriksbergs
åsen. 43 hushåll betalar för
en andel i fastigheten och
blir därmed ansvariga för sina
lägenheter gällande det inre
lägenhetsunderhållet.
Det stora renoverings
programmet inleds med ett
pilotprojekt i Storvreten. n

2010 – 2011
1989 – 1993

Boinflytandet utvecklas,
bland annat startar ett
boråd i Norsborg och
ett förvaltningsråd på
Albyberget.

1987

Botkyrka kommun
köper tillbaka de
aktier som Stock
holms kommun
stödköpte när
Botkyrkabyggen
hotades av konkurs.
Botkyrkabyggen
blir helägt av Bot
kyrka kommun.

1997 – 2000

Ny organisation med
husvärdar som ansvarar
för var sitt område och
har lokal på plats.
Sommaraktiviteter
för barn.

2001 – 2003

Vitaliserat Boendeinflytande, VIBO,
startar som ett treårigt samarbets
projekt mellan Botkyrkabyggen och
Hyresgästföreningen. Blir senare en
del av det löpande arbetet.
Botkyrkabyggen köper in tio
tjänstecyklar för att minska bilåkan
det i företaget.

2005

Botkyrkabyggen
köper ett hus med
49 lägenheter i det
nya bostadsområ
det Tumba Park.

2009

I Riksten, Tullinge, har
nio hus med totalt 50
lägenheter nyproducerats.
I Tullingeberg påbörjas
bygge av 85 lägenheter.

Produktion av 53 nya
lägenheter i lågenergihus i
Norrhagen, Tullinge.
Botkyrkabyggen köper ett
vindkraftverk i Hedbo
berget utanför Rättvik.
I Alby byggs tio lägen
heter om till etagelägen
heter genom att en helt ny
modul lyfts upp på taken.

2006

Husvärdarna specialise
rar sig och blir antingen
bovärdar, miljövärdar eller
reparatörer. Under hösten
påbörjas markarbetena för
ett nytt höghus i Segersjö.
Det blir inflyttningsklart i
november 2007.

2013

Den största försäljningen av fastigheter i
Botkyrkabyggens historia genomförs, då
1 300 lägenheter på Albyberget övertas av
Mitt Alby. Därmed stärks bolagets ekonomi
inför kommande renoveringar.
Ditt Botkyrkabyggen #3 / 14 ∙ 7

Det blir många skratt när
Tina Rudberg och Tanja
Nestorovic träffas.

FAKTA | KOMPIS SVERIGE
Kompis Sverige sammanför nyanlända med etablerade svenskar i
syfte att skapa nya vänskaper. De tilltänkta kompisarna matchas
utifrån intresse och livssituation och är alltid av samma kön.
Den första träffen ordnar Kompis Sverige, sedan är det upp
till kompis-paret att komma överens om när de ska träffas och
vad de ska göra tillsammans.
–  Men kompisarna ska kunna ses sex timmar i månaden det
första halvåret för att kontakten ska bli meningsfull, förklarar
Pegah Afsharian som tillsammans med Natassia Fry är verksam
hetsledare för Kompis Sverige.

Kompis Sverige ordnar också regelbundet kostnadsfria
aktiviteter, allt från picknicks till hockeymatcher och konserter,
för deltagarna.
Verksamheten drivs av Röda Korsets Folkrättskrets, sedan
november förra året med stöd av Botkyrka kommun. För närva
rande fokuserar Kompis Sverige därför på att matcha nyanlända
som bor i Botkyrka kommun. I hela Stockholmsområdet har
200 kompis-par matchats ihop sedan starten i maj 2013.
Läs mer och kontakta Kompis Sverige på www.kompissverige.se

Kompisskapet
öppnar dörrar

De gillar att fynda i second-handbutiker, lyssna på musik och fika tillsammans.
Och det är sällan tyst någon längre stund vid fikabordet. När Tina Rudberg och
Tanja Nestorovic träffades klickade det direkt.
TEX T: URSUL A STIGZELIUS BILD: NIKL A S B JÖRLING

Tanja Nestorovic kom till Sverige i januari förra året
och började ganska snart fundera på hur hon skulle bära sig åt
för att lära känna några svenskar. Både för att lära sig svenska
snabbare och för att lära sig mer om Sverige.
–  Jag tror det är jätteviktigt när man kommer till ett nytt land
att lära sig så mycket som möjligt om det. Inte bara språket, utan
också om kulturen och traditionerna.
Dessutom ville hon helt enkelt få en kompis i Sverige, förklarar Tanja Nestorovic.
–  Jag är en jättesocial person, jag kan inte bara sitta hemma
och titta på TV. På SFI satt de arabiska tjejerna tillsammans
och andra som talade samma språk för sig, jag var den enda
från Serbien.
När Kompis Sverige kom till SFI och berättade om sin verksamhet anmälde sig Tanja direkt och efter några veckor parades
hon ihop med Tina Rudberg. Första gången de sågs var vid en
träff som KompisSverige ordnade för nya kompis-par på ett
kafé. Tina och Tanja blev kvar tills kaféet skulle stänga.
–  Det kändes så himla lätt att prata med Tanja. Vi pratade om
allt från familj, relationer, skillnader mellan svenskar och serber
till böcker och matrecept, berättar Tina Rudberg.
Tina anmälde sig till Kompis Sverige för att hon ville lära
sig något om en annan kultur. Men också för att kunna hjälpa
till att ge en bra bild av Sverige och öppna några dörrar till det
svenskasamhället. Hon har själv bott utomlands, både i USA
och i Frankrike.
–  S å jag vet att det kan vara svårt att navigera sig fram. Och
för egen del har jag verkligen saknat att träffa människor
med annorlunda bakgrund. Tidigare reste jag mycket och

Vid fikabordet pratar de om allt
från senaste shoppingfynden
till serbisk och svensk kultur.

som student träffade man ju hela tiden utländska studenter,
förklarar hon.
Kompis Sveriges verksamhet går ut på att skapa kontakter
mellan nyanlända invandrare och personer som är etablerade i
Sverige. För att kontakten ska ha förutsättningar att utvecklas
till vänskap försöker man para ihop kompisar som matchar varandra så bra som möjligt.
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–  Jag såg ju att hon blev glad, men så säger hon att hon ska
döda mig?
–  Vi säger så i Serbien, förklarar Tanja och skrattar, fortfarande
lite generad, åt minnet av Tinas min.
Det var nog tur att de redan kände varandra ganska väl vid
det laget. Sedan den där första träffen, i december förra året,
har Tina och Tanja setts åtskilliga gånger. Både på tu man hand
och tillsammans med sina respektive män, Tinas Judson och
Tanjas man Predrag som är anledningen till att Tanja flyttade
till Sverige. Tanjas man kommer också från Serbien men har
bott i Sverige i 13 år.

Tanja och Tina har bland annat intresset för språk och
olika kulturer gemensamt. Tina, som är logoped, arbetar på en
språkförskola. Och Tanja pratar redan efter mindre än 2 år i Sverige påtagligt bra svenska.
Men att kulturskillnader ändå lätt kan leda till missförstånd
blev de varse för en tid sedan.
Tina hade varit utomlands och hade med sig en present till
Tanja. Tanja blev förtjust men uttryckte spontant sin glädje med
ett direktöversatt serbiskt uttryck, ”jag ska döda dig”. Tina förstod ingenting:

I Serbien arbetade Tanja som bartender och i en data
butik. Nu jobbar hon, sedan några månader tillbaka, som vårdbiträde på två demensboenden i söderförort och är helt inställd
på att fortsätta inom vården.
Tanja och Tina har bland annat gått på museér och konserter
tillsammans men också shoppat i secondhand-butiker eller,
som den här dagen, bara träffats hemma hos varandra för att fika
och prata.
–  Det har varit jätteroligt att höra Tanja berätta om Serbien,
säger Tina. Sedan har jag också fått se den andra sidan av Sverige,
ta del av Tanjas erfarenheter av hur det är att läsa svenska på SFI
till exempel, vad som fungerar och vad som inte fungerar när
man kommer ny till Sverige. n

tipset

Var rädd om miljön – städa snällt!
Oavsett om det är storstädning på gång
eller bara en liten uppfräschning kan det
vara bra att välja bort rengöringsmedel
med farliga kemikalier. Det finns en
mängd så kallade husmorstips som gör
hemmet lika rent och väldoftande med
endast naturliga hjälpmedel. Dessutom
är de bättre för hälsan – både vår egen
och miljöns.
Mikrovågsugn

Blanda saften från en citron med vatten
i en skål och ställ in i mikron. Kör på
full effekt cirka en minut. Den ingrodda
smutsen löses upp och kan enkelt torkas bort med en trasa.
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Vägg och skåpluckor

Blanda flytande såpa och vatten i en
sprayflaska (En del såpa, två delar vatten). Spraya och torka nerifrån och upp
för att undvika rinn-märken.
Badkar

Ingrodd smuts i badkaret? Dela en
grapefrukt på mitten, häll på lite salt på
snittytan och gnid på smutsfläckarna.
Skölj med duschslangen.
Ugn

Blanda flytande såpa och vatten enligt
beskrivning ovan och häll i en sprayflaska. Spraya ugnen invändigt. Sätt ugnen

på 100 grader och låt stå i
20 minuter. Stäng av och
låt svalna. Därefter kan du
enkelt torka bort ingrodd
smuts med en fuktig svamp
eller trasa.
Köksvask

Luktar det illa ur köksvasken? Koka ett
par deciliter vinäger och häll ner i vasken.
Disktrasa

Du kan enkelt förlänga livet på din
disktrasa genom att koka den i vatten
med lite diskmedel i. Detta gör att alla
bakterier dör.

Min lokal

Anders och Emil
låser i Botkyrka
I butiken finns allt som har med lås att göra, från små färggranna nyckelbrickor till
tunga låscylindrar och säkerhetsskåp. Men framförallt säljer Anders Gustafsson och
Emil Norrhage på Botkyrka Lås, yrkeskunskap.
TEX T: URSUL A STIGZELIUS BILD: NIKL A S B JÖRLING

En halvtrappa ner på Victoriavägen i Segersjö ligger
Botkyrka Lås butik och verkstad. På väggen i butiken hänger
låsmästaren Anders Gustafssons gesällbrev och mästarbrev.
Även kollegan Emil Norrhage är utbildad låssmed.
Yrkeskunskaperna är en förutsättning för deras firma. De
säljer ju inte bara lås och nycklar utan framförallt låstjänster,
montering, installationer och reparationer av allt från dörrstängare, gallergrindar och enklare lås till hela passersystem.
–  Det är olika varje dag, man kan stå och svetsa ena dagen och
nästa är det något med elektronik. Det blir aldrig monotont, det
är därför jag älskar det här jobbet., säger Anders Gustafsson.
Det är Anders Gustafsson som tar hand om de flesta ute

FAKTA | BOTKYRKA LÅS
Botkyrka Lås ligger på Victoriavägen 32 i Segersjö.
Butiken, som öppnades i januari år, har öppet måndag –
torsdag 8.00 – 18.00 samt fredag 8.00 – 15.00. Lunch
stängt 12.00 – 13.00. Företaget har också en onlinebutik.
Botkyrka Lås AB ägs av Anders Gustafsson och Emil
Norrhage som både har lång erfarenhet av låsbranschen,
30 respektive 14 år. Aktiebolaget startade förra året men
Anders Gustafsson har själv haft egen firma sedan 2008.

jobben medan Emil Norrhage sköter butiken och merparten av
kontorsarbetet. Inne-jobben i verkstaden delar de på.
I verkstadsdelen råder en minutiös ordning.

–  Det måste man ha när man arbetar med lås, säger Emil
Norrhage och visar ett skåp med prydligt storlekssorterade
låsstift.
Ur skåpet plockar han fram ett stift i exakt den storlek som
behövs till det lås han håller på att ”lägga ihop”. För den som
tror att alla moderna lås kommer fabriksfärdiga och bara är att
skruva fast, tror fel. Idag säljs ofta låssystem där en nyckel ska
passa till flera lås. Vill husägaren till exempel bygga till och
sätta in fler lås måste de nya låsen skräddarsys för att passa in i
systemet.
Verkstans stolthet är den nya datorstyrda nyckelkopieringsapparaten, en av förutsättningarna för Botkyrka Lås licens för
att sälja och montera Assa-lås. Assa-låsen säljs nämligen med
kopieringsgaranti, bara den låssmed som har monterat låset
kan göra nya nycklar till det.
Med hjälp av laser skär apparaten på 7 sekunder till
en nyckel exakt efter den förebild som matats in i datorn. Den
nya nyckeln blir alltså precis likadan som originalet, påpekar
Emil Norrhage.
–  Det är en av skillnaderna mellan en låssmed och skomakaren som kopierar nycklar. Vi utgår ju från originalnycklar och
garanterar att den nya nyckeln fungerar. n
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Hit går
din hyra

Har du någon gång funderat över hur Botkyrkabyggen använder dina hyrespengar?
Här nedan får du svar på den frågan. Siffrorna är generella och kan variera mellan olika
områden, men de ger ändå en bra bild av hur hyresintäkterna fördelas.

1 055 kr

479 kr

792 kr
Om din hyra är 5  000 kr
fördelas pengarna såhär:

555 kr Avskrivningar – Kostnader för
värdeminskning av fastigheter

1 055 kr Uppvärmning, el, vatten och
sophämtning – Botkyrkabyggen har ett
eget vindkraftverk men måste också
köpa el av elbolag

543 kr Omkostnader fastigheter –
Fastighetsförsäkring, lokalkostnader,
servicefordon

479 kr Reparationer och fastighets
skötsel – Här hamnar kostnader för t.ex.
städbolag och hissreparatörer
792 kr Underhåll – Planerade
underhållsåtgärder på fastigheterna
292 kr Administration – IT-kostnader,
företagsförsäkring och konsultkostnader
375 kr Personalkostnader – Löneoch utbildningskostnader för anställda i
företaget

50 kr Tomträttsavgälder – Hyra för
mark på vilken fastighet står
334 kr Räntenetto – Kostnad för
fastighetslån
189 kr Skatt – På årets resultat och på
fastigheter
336 kr Vinst – Återinvesteras i
företaget, t.ex. genom nyproduktion
–––––––––––––––

= 5  000 kr

292 kr
375 kr
555 kr

543 kr

334 kr
189 kr
336 kr

Tycker du att du får valuta för dina hyrespengar?
Christel Heijler,
Storvreten

–  Ja, jag är i det
stora hela jättenöjd.
Felanmälan fungerar
och miljövärdarna
gör ett fint jobb med
utemiljön. Men jag
försöker själv vara en aktiv hyresgäst.
Deltar till exempel i områdesvandringar
och kommer med synpunkter. Då har
man en chans att påverka.
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Sven-Erik
Däckfors, Tuna

–  Ja, åtminstone
om man jämför
med vad det kostar
att hyra i andra
områden. Servicen
har de visserligen
dragit ner på, förut fick man ju renoverat
med vissa årsintervall. Men felanmälan
funkar bra och gräsmattor och sådant
sköts hyfsat.

Madeleine Lindström, Tumba

–  Nja, alla tycker
väl att hyran är för
hög? Felanmälan
fungerar ok, men
det verkar inte som
personalen som
sköter utemiljön kan sina saker. Det har
till exempel hänt att de beskurit buskar
som jasmin och rosenspirea precis innan
de ska blomma.

Det händer i:
kundcenteralby@botkyrkabyggen.se

Tumba, Tullinge, Tuna, Segersjö,
Storvreten, Vårsta/Bremora
Aktuellt i området

Storvreten: Installation av närvaro
styrd belysning har genomförts eller
kommer att genomföras i tvättstugor
på följande adresser: Storvretsvägen
15 och 23, Passvägen 7, 17, 31 och 41,
Hålvägen 6 och 18, Branta Backen 6
och Stenvägen 15.
Värmepumpsinstallation är påbörjad på
Toppvägen 3, 5 och 7. Näst på tur står
Odlingsvägen 14, 16 och 18.

Bremora i bild

Tullinge: I samtliga trappuppgångar
monteras spärrar till balkongdörrar. På
Bernströmsvägen pågår arbeten med att
bredda parkeringsplatserna samt skapa
nya platser.
Tuna: Installation av värmepump pågår
på Tunavägen 34, 36 och 38 samt på
Övergårdsvägen 1 och 3.
Vårsta/Bremora: På Vårstavägen
håller ventilationen på att byggas om.
Hamringe: Byte av altandörrar och
målning av fasader på Röda radhusen
pågår. Samtidigt byts också varmvatten
beredare i husen.

Nytt och fint

Bremora/Vårsta: Fyra nya bord med
bänkar har placerats på kullen.
Tuna: Närvarostyrd belysning har mon
terats i samtliga tvättstugor.
Stambytet på Boställsvägen 7 och 9
samt på Nedergårdsvägen 7och 9, är nu
avslutat.
Riksten: En rabatt har planterats vid

Gösta Frohms väg 2.

Under vår och sommar har utemiljön
i Bremora rustats upp ordentligt.
Vissa saker har Botkyrkabyggen stått
för, annat har den lokala Hyres

Segersjö: Nya portar har monterats,
efterjustering pågår. Två nya trappor har
kommit på plats – på Segersjövägen
38, källarvåningen på gaveln, samt på
Segersjövägen 17.
En ny rabatt har iordningställts på bak
sidan av Segersjövägen 29. Segersjö
parken har försetts med nya lekredskap.
Sommarungdomarna har målat ett fler
tal bänkar och rensat bort sly på baksidan
av Segersjövägen 1 – 5.
Tullinge: På Sågstuguvägen 37–41 har
staket och bänkar målats. För att öppna
upp området mer har en del träd fällts.

gästföreningen
tagit initiativ till.
Mycket av arbet
et har utförts av
hyresgästerna
själva.
På Vårstavägen
13 A–C har ett
växthus kom
mit på plats och
i anslutning till
detta har den
stora sandlådan
g jorts om till
potatisland.
På gård 31 – 33
har en mysig och
välg jord uteplats med grillmöjlig
heter ställts i ordning.
I området har det också planterats
perenner, buskar och träd.

På Alice Tegnérs väg har tvättstugan
renoverats. Arbetet med dränering och
avloppsbyte avslutas inom kort.
Staketet vid lekplatsen på Bernströms
vägen har tagits bort.
Samtliga förråd har märkts upp.

Jubileum på
Bernströmsvägen

I slutet av augusti firade fastigheter
på Bernströmsvägen i Tullinge 60 år.
Dagen firades med tipspromenad,
femkamp, fika och underhållning av
liveband.
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Det händer i:
kundcenteralby@botkyrkabyggen.se

Fittja, Norsborg, Eriksberg
Aktuellt i området

Nytt och fint

Fittja: Gårdsupprustningen på Värdshus
vägen pågår. I arbetet ingår bland annat ny
markbeläggning, nya lekredskap samt ny
belysning.

Fittja: Sommarungdomarna har arbetat
med att göra fint i områdets planteringar.
På baksidan av Värdshusvägen 14 har en
mattvätt satts upp.
I samtliga Fittjas punkthus har bottenplanet
i trapphuset klätts med epoxigolv. Detta för
att skydda betongen från skador.
Installationen av värmepump på Värdshus
vägen 16 – 38 är klar.

Norsborg: På Skarpbrunnavägen 57, 65
och 67 kommer hissarna att renoveras un
der hösten. Det innebär bland annat byte
av maskineri samt ny korginredning.
Beskärning av buskar och träd, för att skapa
öppna ytor och fri sikt, kommer att pågå i
området resten av året.

I garagen på Odens, Lokes och Heimdals
väg har ledbelysning installerats. Detsamma
gäller i trapphusen på Skarpbrunnavägen.
På Brages väg har ny lekutrustning mon
terats. Flera andra lekplatser har komplet
terats med gummiplattor.
Sommarungdomarna har målat grovsop
rum samt staket.

Norsborg: På Hundhamravägen har
passersystemet byggts ut till att omfatta
fler dörrar.

Foto: Botk yrk a kommun/Dan Hell s tröm

Nyinvigning av Fittja Äng

Den 27 augusti nyinvigdes den mycket
populära mötesplatsen Fittja Äng. Den
nya parken har försetts med en lekyta
för mindre barn samt ett rekreationsområde för alla åldrar. Platsen har också
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utrustats med ny belysning samt nya
planteringar och träd.
Upprustningen av Fittja Äng har kommit till genom kommunens dialogarbete
med boende och föreningsliv i området.

Vid festligheterna överlämnades parken
symboliskt till fittjaborna av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel
Melki (s).

kundcenteralby@botkyrkabyggen.se

alby
Promenadsugen? Testa Hälsans Stig!
Du vet väl om att du bor i ett
område som har ett promenadstråk som kallas Hälsans
Stig? Slingan är fyra kilometer lång och löper i omväxlande miljö. Varje kilometer
finns utmärkt så att du ska
kunna hålla koll på hur långt
du gått och karta finns att
hämta på www.hjart-lung.se
eller på Medborgarkontoret
i Alby Centrum. Slingan har
ingen start- eller slutpunkt
utan kan påbörjas var som
helst och avslutas där man så
önskar.
Tanken med stigen är att
den ska inspirera till motion
för folkhälsans skull. De tre

Aktuellt i området

UTEMILJÖN: Markprojektet på Servituts

vägen är i full gång. I arbetet ingår ny
markbeläggning, nya planteringar samt nya
lekredskap och parkmöbler. Arbetet beräknas
vara klart i mitten av november.
FASADERNA: På Lagfartsvägen 4 – 48
och Lagman Lekares väg kommer fasad
renovering att utföras framöver. Planen är att
arbetet ska slutföras innan årsskiftet.
HISSRENOVERING: På Lagman Lekares

väg 16, 18, 34, 36 och 38 sker en renovering
av hissarna under hösten. Nytt maskineri
samt ny korginredning.
ALBY CENTRUM: En uppfräschning av Alby

Centrum gällande tak, plåt och fasadtvätt på

blå strecken på
loggan står för
Hälsan, Solen
och Livskraften.
Hälsans Stig
finns på ett
100-tal platser i
Sverige och Albys närmaste ”grannstig”
finns i Fittja. Vill du ta en tur även på
den kan du svänga av vid Albysjön och
ta sikte mot Ängsbadet så kommer du
på rätt spår. Också Fittjas hälsostig är
fyra kilometer.
Hälsans Stig i Fittja-Alby har kommit
till genom ett samarbete mellan Landstinget, Hälso-Teamet, Tekniska Förvaltningen, Fittjas och Albys Föreningsråd,
Alby Ungdomsråd, Botkyrkabyggen
och Realia.

går. Byte av fjärrvärmecentral
kommer också att genomföras.

och källarförråd på Albyvägen
8 – 14.

Nytt och fint

RENA FÖNSTER: Fönstren
i samtliga trapphus samt i
de flesta av tvättstugorna är
tvättade.

SOMMARJOBB: Sommar
ungdomarna har skrapat och
målat staket, oljat utemöbler
samt målat källargångar.
Dessutom har de tagit reda på
mycket skräp och sopor som
hamnat på fel plats i området.
MOLOKERNA: Många av
molokerna har förstärkts.
NY BELYSNING: Ny närva
rostyrd belysning har instal
lerats i trapphus, tvättstugor

Hyresgäster
i drejartagen

I somras tog Gårdsambassa
dörer / hyresgäster på
Alhagsvägen 16 initiativ till en
gemensam aktivitet, då boende
i området fick pröva på att dreja
sig en egen skål. Aktiviteten
lockade både stora och små
och var mycket uppskattad.
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1

Fixa själv!
Uppstår det problem i din lägenhet är Botkyrkabyggens personal
snabbt på plats för att hjälpa dig. Men det finns vissa saker du
som hyresgäst kan ordna lika bra – och ännu snabbare. På denna
sida visar vi hur du kan lösa enkla problem på egen hand.

2

I alla Botkyrkabyggens lägenheter sitter en brandvarnare. Den är din livför
säkring om det skulle börja brinna. Det är ditt ansvar som hyresgäst att se
till så att batteriet fungerar. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan
anledning betyder det att batteriet håller på att ta slut. Byt då ut det så snart
som möjligt.

Så här byter du batteri i brandvarnaren

3

1 Lossa brandvarnaren från sitt fäste i taket genom att vrida den försiktigt åt
höger så långt det går.
2 Ta ur batteriet som sitter på baksidan av brandvarnaren. För att få ur batteriet
måste du lossa det från den lilla plastlappen.
3 Sätt i det nya batteriet genom att fästa det ordentligt i hålen i plastlappen och
lägga det på plats i håligheten.

4

Du sätter tillbaka brandvarnaren genom att passa
in de båda piggarna på fästet i taket i de båda
hålen på brandvarnarens baksida. Vrid se
dan försiktigt åt vänster så att det fäster.
4 Testa det nya batteriet genom
att hålla in knappen som sitter
undertill. Om det tjuter fungerar
batteriet som det ska. Kontrol
lera också röksensorn genom
att blåsa ut en tändsticka under
brandvarnaren. Börjar det då
tjuta är din brandvarnare fullt
fungerande. Ljudet tystnar så snart
röken skingras.

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

