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Botkyrkabyggens miljövärd Awezan Abdullah tror att mer skräp skulle hamna i papperskorgarna om de målades i en färg som
sticker ut i omgivningen.

MINDRE SKRÄP PÅ MARKEN MED INNOVATIVA IDÉER

För Botkyrkabyggen är arbetet med att förbättra den
sociala och miljömässiga hållbarheten i Norsborg ett både
viktigt och glädjefyllt arbete. Det finns exempelvis ett
extra stort behov av att förbättra just sophanteringen
i området. För Botkyrkabyggens miljövärdar i Norsborg
är det nämligen inte en ovanlighet att de möts av sopor
utanför soptunnorna när de kommer till jobbet på
morgonen. Till följd av detta satte Botkyrkabyggen i
oktober 2017 upp målet att minska antalet sopor som
ställs utanför soptunnorna i Norsborg med 20 procent
under 2018.
Som ett första steg i arbetet med att uppnå det satta
målet målade Botkyrkabyggen under hösten 2017 färgglada fotspår på asfalten som leder fram till soptunnorna på Odens väg. Fotspåren har haft en positiv effekt på
sophanteringen då andelen sopor utanför soptunnorna

har minskat sedan de målades dit. Planen är att liknande
fotspår ska målas på flera adresser i Norsborg framöver.
Som ett nästa steg i områdets hållbarhetsarbete kommer
Botkyrkabyggens sommarjobbare måla papperskorgarna
på Heimdals vägs gårdar i färgglada färger. Miljövärden
Awezan Abdullah kom på idén när hon själv hade svårt
att hitta en papperskorg när hon var ute och gick i Norsborg. Hon upplevde det som att de gröna papperskorgarna smälte in i omgivningen.
– Jag tycker att det vore roligt om papperskorgarna
målades i en stark färg som verkligen sticker ut i naturen.
Jag tror verkligen att det skulle
bli lite renare om papperskorgarna blev mer synliga i
våra områden, säger Awezan.
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Gården på Brages väg 1–13
rustades upp under 2017 med
bland annat bänkar och pingisbord för att främja umgänge.

UPPFRÄSCHADE
FASADER
Husfasaderna på Friggs vägs
1–5, 9–13 samt komplementshuset på gården målas om
under våren och sommaren.
De två husens fasader fräschas
upp och målas nu vita och
bruna, likt ritningen ovan.
Under fasadrenoveringen
målas även balkongernas kortsidors innerväggar vita. Arbetet
planeras färdigställas i juli.

ETT TRYGGARE
NORSBORG
Grannar som hjälps åt och
vakar över Norsborg ökar
tryggheten. Nu förstärks det
arbetet med områdesansvariga
trygghetsombud. Vill du veta
mer om vad ombuden gör och
bli trygghetsombud i Norsborg? Kontakta Jan Karlsson,
ordförande i Grannsamverkan
& Grannstöd:
karlssonjan33@gmail.com

STÖD FÖR GÅRDSUPPRUSTNING
Efter att ha ansökt om pengar från myndigheten Boverket har Botkyrkabyggen nu beviljats stöd för framtida upprustningar av gårdar. Stödet är
bland annat tänkt att gå till att främja sociala ytor, så som grillplatser och
idrottsplatser, och att skapa en trygg utemiljö genom exempelvis förstärkt
belysning och en större överblickbarhet över gårdarna. Detta för att öka
integrationen och trivseln i området.
Under förra året rustade Botkyrkabyggen upp gårdarna på Brages väg.
Exempelvis främjades sociala ytor genom bygget av nya bänkar och en
pergola med ledbelysning. Trivseln på gårdarna ökade även genom bland
annat planteringen av nya växter. I och med stödet från Boverket är tanken
att arbetet med gårdsupprustningar i Norsborg ska fortsätta.

NYA LÅS HÖJER TRYGGHETEN
I takt med att låssystemen behöver bytas ut inför Botkyrkabyggen elektroniska
lås till allmänna utrymmen som källgångar och cykelrum. De nya låsen ger en
högre säkerhet, så att inte obehöriga personer kommer in.
I Norsborg och på Eriksbergsåsen pågår nu planeringen för vilka lås som ska
bytas i år. Arbetet väntas starta efter sommaren och omfattar bland annat
källargångar på Skarpbrunnavägen, cykelrum på Friggs väg, Lokes väg samt
lägenhetsförråd på Heimdals väg. När de nya låsen är på plats använder
du som hyresgäst din låsbricka för att ta dig in i de utrymmen som du har
tillgång till.
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STÄRKT SKYDD FÖR
PERSONUPPGIFTER
Från och med den 25 maj 2018
hanterar Botkyrkabyggen person
uppgifter enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Vill du
veta mer om hur vi hanterar dina
personuppgifter? Läs på
www.botkyrkabyggen.se/gdpr

SMS VID
FELANMÄLAN

UTREDNING OM
NORSBORGSVÄGEN
Husen på Norsborgsvägen 1 är
byggda på 1940-talet och har en
speciell karaktär. Botkyrkabyggen
har nu startat en utredning för att se
över hur man kan åtgärda det som
behövs och ändå bevara husens
ursprungliga charm. Hittills har man
bland annat värmefotograferat
husen för att se om det finns större
värmeläckage någonstans. En ny
varmvattenberedare har också
installerats och styr- och reglerutrustningen har justerats för att få
en jämnare varmvattentemperatur.

Du som gör felanmälan via Mina
Sidor på botkyrkabyggen.se
kommer snart att kunna få avisering
via sms och e-post när reparatören
är på väg. Välj alternativet ”Nyckel i
tub” och kontrollera att vi har rätt
mobilnummer och e-postadress till
dig. När den nya funktionen är igång
kommer ett sms och ett e-postmeddelande att skickas till dig dagen
innan reparatören kommer. Lägg då
en nyckel, utan nyckelbricka, i tuben
på din dörr. När reparationen är klar
får du ett nytt meddelande.

NYA FÄRGER I
TRAPPHUSEN
Under våren har trapphusen på
Sankt Mikaels väg 2 och Skarpbrunnavägen 71–85 målats om.
Bården har tagits bort och en
färgsättare har tagit fram nya färger.
Trapphusmålningen har resulterat
i ljusa och fräscha trapphus med
väggar målade i vitt och beige.
Hissdörrarnas färg har även bättrats
på, och är målade i antingen orange
eller grått.

KUNDCENTERS ÖPPETTIDER I SOMMAR
VECKA 26-32
Tumba: Måndag–fredag 10–12
Alby: Måndag 13–18, tisdag–torsdag 13–16, fredag 13–15

DAGS FÖR SOMMARKUL
Vad ska Norsborgs barn och ungdomar göra i sommar? I samarbete med
Botkyrkabyggen erbjuder flera föreningar i Norsborg gratis aktiviteter under
juni och juli månad. Botkyrkabor mellan 6 och 15 år är välkomna till Botkyrkahallen och Brunna Idrottsplats för att leka, spela fotboll och andra
bollsporter samt åka på utflykt och bada om vädret tillåter.
Låter inte bollsporter, lek och bad särskilt intressant? Kolla då in alla våra
andra sommaraktiviteter runtom i Botkyrka på www.botkyrkabyggen.se/
kulisommar.

B
DU VET VÄL
OM ATT DU
HITTAR DE
SENASTE
NYHETERNA
OM DITT
OMRÅDE
PÅ MINA
SIDOR?
Telefon: 08-530 694 90
www.botkyrkabyggen.se
AB Botkyrkabyggen, Box 1, 147 21 Tumba
Ansvarig utgivare: Chris Österlund

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Fasadrenovering
på Friggs väg 1–5

Det här är det sista tryckta
numret av Välkommen Hem
som du får hem i brevlådan.
I fortsättningen kan du läsa
dagsaktuella nyheter om just
ditt område på
botkyrkabyggen.se/minasidor.
Vi kommer även att skicka
ut digitala nyhetsbrev. Så se
till att du har rätt e-postadress angiven under ”Mina
uppgifter” på Mina Sidor.
P.S. upptryckta exemplar
av nyhetsbrevet kommer
även att kunna hämtas på
Kundcenter.

