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Sommarjobb  
till ungdomarna

Service i sommar

Sommaren står för dörren och i år är vi glada 

att kunna erbjuda flera av ungdomarna som 

bor i våra bostadsområden sommarjobb. De 

kommer hjälpa bovärdar och utegruppen att 

hålla rent och snyggt på din gård i sommar. 

Sommaren medför även en ändring i Roslags

bostäders öppettider och servicenivå. 

Roslagsbostäders kontor hålls stängda vecka 

29 och 30, men felanmälan är öppen som 

vanligt alla vardagar kl 7–12 på telefon samt 

hela dygnet på Mina Sidor på roslagsbostader.

se. Kontaktar du oss vecka 29–30 i övriga 

ärenden blir vår återkoppling inte lika snabb 

som vanligt. Vi hoppas att du har överseende 

med det.

– vi bjuder på studiebesök i skördetider 
Välkommen på en guidad tur i den prunkande trädgården vid Färsna 
Gård den 3 sep kl 15.30. Besöket arrangeras exklusivt för dig som är 
hyresgäst hos Roslagsbostäder och i samarbete med Norrtälje Natur-
centrum. Här bjuds du på en upplevelse för alla sinnen i trädgården 
och tillsammans avslutar vi med kaffe och kaka under äppelträden. 
På Färsna praktiseras ett grönt kulturarv där mångfald och gemenskap 
ger fin balans med respekt för naturen. Ta chansen att träffa andra 
odlingsintresserade och njuta av trädgården på Färsna Gård.  
Varmt välkommen!

När? 3 september kl 15.30–16.30 

Var? Färsna Gård, Norrtälje 

För vem? Odlingsintresserade hyresgäster. Även barn är välkomna att 
vara med och leka på gården.  

Hur? Antal platser är begränsat så vänligen boka din plats genom att 
maila trivsel@roslagsbostader.se eller ringa Tove (070-773 09 78). 
Uppge hur många ni är som vill komma. Först till kvarn gäller så boka 
plats så snart som möjligt!

Obs! Corona-pandemin pågår fortfarande. Eventet genomförs 
enbart under förutsättning att det överensstämmer med Folkhälso-
myndighetens rådande rekommendationer. 

SKRIV IN 

3 SEPTEMBER 

I KALENDERN!Njut av sinnenas 
trädgård på Färsna Gård
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Sommarjobb  
till ungdomarna



Trevliga aktiviteter 
på rätt avstånd
Kom ihåg i sommar att hålla avstånd till andra och tvätta hän-
derna både nog och ofta. Det räddar liv! Att följa Folkhälso-
myndighetens anvisningar kring Covid-19 är viktigt både för 
dig själv och andra. Men självklart behöver du inte bara sitta 
hemma. Det finns massor av kul och hälsosamma aktiviteter 
att ägna sig åt i Roslagen i sommar – även på rätt avstånd från 
andra.

Här får du ett dussin sommartips! Läs mer om varje aktivitet 
på norrtalje.se (no) och roslagen.se (ro).

1. Storholmens Vikingasommar. Prova smide, tova ull, fläta korgar,  
ro vikingabåt, gå i runskola, eller baka tunnbröd över elden.  
Plats: Vikingabyn i Svanberga. 21–25 juli, 28 juli – 1 aug, 4–8 aug. 
Special! Barnens arkeologidag 28 juni (no).

2. Konstutställning: Leif Elggren. Plats: Norrtälje konsthall. Hela 
sommaren (no & ro).

3. Närodlat på Wira Bruk: Utomhusmarknad med klimatsmart och 
närproducerat. Torsdagar kl 12–15 under tiden 25 juni–6 augusti (ro).

4. Julinatta 2 juli i Norrtälje. Fart och rörelse. Det mesta öppet till  
kl 20 (no & ro).

5. Ta simmärke i Gräddö: Märkestagning för stora och små. Simlekis 
och simskola för barn. Arr: Simskolor i Roslagen. 29 och 30 juni,  
1–3 juli (no).

6. Beckbyxans dag i Älmsta: Hantverksförsäljning, ponnyridning, 
prova på rodd m.m. Arr: Roslagens Sjöfartsminnesförening. 19 juli  
kl 10–16 (no).

7. Upptäck Vikingatiden utomhus: Kulturarvstips i coronatider.  
Norrtälje museer. Hela sommaren (no).

8. Konstvandra i Norrtälje: Stadsröra. Arr: Norrtälje konsthall. Nu och 
fram till 4 juli (ro).

9. Litterär promenad längs Norrtäljeån: Kända författare med  
anknytning citeras. Arr: Anders Djerf. 14 juni–16 aug (ro).

10. Musikkväll i Riala: Uppträdande av bl a Einar Zethelius, riksspel
man på nyckelharpa. Plats: Hembygdsgården Snåret, Rumsätra. 3 juli 
kl 18 (ro).

11. Läppstift & arsenik, historisk utställ
ning: Arr: Norrtälje museer & Torsten 
Nordströms museum. Nu och fram till 
4 juli (no & ro). 

12. Bakluckeloppis: Riala GoIF  
arrangerar för alla prylälskare.  
11 juli kl 10–14 (no).
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För er och era barns säkerhet har Roslagsbostä
der infört förbud mot att använda pooler och 
uppblåsbara simbassänger i bostadsområdena. 
Men visst är det härligt med svalkande bad! På 
sista sidan i sommarbadet tipsar vi om bad
platser i kommunen.

Grillning i kvällssolen kan vara underbart, men 
stör grilloset grannarna blir upplevelsen inte lika 
mysig. Att grilla på balkongen är förbjudet. Ta 
med grillen ut och använd den på en brand
säker plats och njut av den vackra naturen. Kom 
ihåg att ta med dig hem allt som du tog med ut! 
Ringa gärna Räddningstjänstens telefon svarare 
017628 42 00 så får du aktuell information om 
eventuella eldningsförbud.

Nu i sommar är det extra viktigt att alla slänger 
sina sopor i utmärkta kärl, så att inte sopor 
på golvet eller marken lockar till sig råttor. 
Släng aldrig plast påsar i matavfallsåtervinning 
– enbart de bruna papperspåsarna som finns 
att hämta gratis i matvaruaffären. Genom en 
sån enkel grej skapar du tillsammans med dina 
grannar en trevligare boendemiljö. Genom att 
återvinna både matavfall och förpackningar  
gör du också en jättefin insats för miljön  
– stort tack!

Första sommaren i Älmsta?
Varmt välkomna hem önskar vi alla nya hyres
gäster i vår senaste nyproduktion i Älmsta.  
Här smyckar konstnären Marie Stendahl trapp
husen med marina teman. Hennes designade 
produkter känner du säkert igen från många  
av Roslagens inredningsbutiker. Se mer på 
www.mariestendahl.se.

Viktigt inför den 
soliga årstiden

Vill du ha 
lokal information 

om Covid-19?
Sök på ordet ”corona- 

viruset” på norrtalje.se för 
aktuell information om  

läget i Norrtälje  
kommun.



Småkryp, insekter, humlor och bin gör stor nytta i ekosystemet 
och vi vill att de ska trivas i våra bostadsområden. Vissa slänter 
och områden kommer därför att hållas oklippta i sommar. Ser 
du en sån här skylt så vet du att här jobbar vi för att även de 
minsta hyresgästerna ska trivas och hjälpa oss skapa en trivsam 
och blomrik miljö.  En hyresgäst på Vasagården hörde av sig 
och berättade att hon och hennes grannar gärna önskade sig 
en sommaräng. Vi blev såklart jätte glada och Håkan Anders-
son åkte upp och sådde en äng för dem på en plats de valt ut. 
Vi satte även upp skylten som visar på vår satsning på bin i 
Roslagen. 

Operation rädda bina! 
Gör en insats så skickar Naturskyddsföreningen dig en  
frö påse som tack. Läs mer på naturskyddsforeningen.se

Roslags-
bostäder 
tipsar!

Roslagsbostäder bjuder in till

HÄRLIG SOMMARLOVSDAG 
gratis för hyresgästers barn 

Duktiga pedagoger från Norrtälje Natur-
centrum tar med sig barnen på en spännan-
de upptäcktsfärd i naturen där de får vara 
delaktiga i allt från att göra egna namnskyltar 
av eneträ till att laga lunch över öppen eld. 
Vi håller till i en skogsdunge nära samlings-
platsen. Barnen är välkomna ensamma eller i 
sällskap av förälder/föräldrar. Dagen blir fylld 
av roliga aktiviteter – vad sägs om att bygga en 
skogshinderbana eller ett insektshotell, eller få 
testa att slöjda i naturens material? 

Varmt välkomna till Roslagsbostäders 
sommarlovsdag! 

Har ni sommarlovslediga barn 
hemma? Vi anordnar en kul 
lovdag utomhus för era barn till
sammans med Norrtälje Natur
centrum i både Hallstavik, Rimbo och 
Norrtälje. Kom till den dag och ort som 
passar er bäst. Dagen är helt gratis, 
ingen föranmälan krävs och vi bjuder 
på god lunch och roliga aktiviteter! 

Appen 
Roslagsbostäder
Ladda ner appen 
gratis och få viktiga 
notiser direkt i din 
mobil. Har du en 
digital tvättstuga kan 
du även boka tvättider 
direkt i appen. Smidigt 
va?

Hyresgästföreningen 
finns på Facebook!
Följ gärna ”Hyresgäst-
föreningen i Norr-
tälje kommun” – här 
blandas rolig och viktig 
information om allt 
som rör din hyresrätt. 
Alla är välkomna!

Gratis aktiviteter
under sommarlovet 
På Norrtälje kommuns 
hemsida hittar du ett 
stort utbud av kost-
nadsfria sommarlovsak-
tiviteter under ”Mitt Lov” 
(www.norrtalje.se/mittlov). Det 
finns alltid något skoj att hitta på. 

Frågeforum på 
roslagsbostader.se 
På vår hemsida hittar du svaren 
på alla de vanligaste frågorna som 
hyresgäster ställer till Roslags-
bostäder. Du kan även själv ställa 
frågor och få svar inom 48 timmar. 
Ett enkelt och modernt sätt att få 
svar på sina frågor, även nu när 
Roslagsbostäders kontor på grund 
av coronaviruset har stängt för 
spontanbesök.

Var och när? 
Hallstavik 11 augusti kl 11–15        
Samlingsplats: Envägen bredvid 

parkeringen

Rimbo 12 augusti kl 11–15   
Samlingsplats: Vibyvägen vid lekplatsen

Norrtälje 13 augusti kl 11–15        
Samlingsplats: Väster Knutby/Lommar-
vägen vid basketplanen intill Estunavägen

För vem? 
Hyresgästers barn, 6–15 år. Barnen är 
välkomna på egen hand eller i sällskap av 
förälder/föräldrar/annan vuxen (även små-
syskon är mycket välkomna). 

Hur? 
Ingen föranmälan krävs och det är drop-in 
under dagen. Välkomna från kl 11! Vi bjuder 
på lunch kl 12–13 samt skogslek och pyssel. 
Dagen avslutas kl 15. Kläder efter väder. 
Frågor? Maila till trivsel@roslagsbostader.se 
eller ring Tove på 070-773 09 78. 

Sommarängar ger glädje för stora och små

SKRIV IN I 

KALENDERN 

REDAN IDAG!

Obs! Corona-pandemin pågår fortfarande. Eventet genomförs enbart under förutsättning att det 
överensstämmer med Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer.



Telefon: 0176-20 75 00    Hemsida: www.roslagsbostader.se    E-post: info@roslagsbostader.se 

Roslagsbostäder

KUL FÖR BARN: Vik i Hallstavik!
Bokvikning för barn 6–16 år. Hämta ut en pysselpåse 
och förvandla en gammal bok till en igelkott!  
Påsen innehåller: 1x gammal bok, instruktioner, 
svart kartong papper till ögon/näsa. 
När: 22, 23, 24, 25 och 26 juni. 
Var: Hallstaviks bibliotek

I Norrtälje kommun är badplatsen alltid nära – vi  har 
ju massor av sjöar, öar och en lång Östersjökust. Mer 
än 30 välordnade badplatser finns utspridda över 
hela kommunen – från Björkö örn och Marum i öst, 
Vängsjön i väst, Backbyn i norr och Largen i syd. På 
badplatskartan (norrtalje.se, menyn ”Kultur & Fritid”) 
finns fakta om varje badplats, till exempel om det är 
sandstrand eller klippbad, tillgång till toaletter, pplatser 
osv. Dessutom finns det alltid ett eller flera öppna bad
hus. Läs om badhusen i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik 
på norrtalje.se.  
Trevlig sommar!

Stick och bada!
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Skön sommar!
Gör egen hallonglass
Sommartid eller ska vi kalla det för glasstid! Denna glass 
är gjord av bara tre ingredienser och smakar ljuvligt gott. 
Receptet kommer från sajten grocerywealth.com som 
drivs av norrtäljebon Louise Papuçiu.

Ingredienser
• 5 dl grädde
• 1 burk kondenserad 

mjölk (397 gram)
• 250 gram färska 

hallon

Gör så här:

1.  Vispa grädden 

2. Blanda den kondenserade 
mjölken samt hallonen och 
vänd försiktigt ner grädden

3. Ställ in i frysen i 6 timmar

4. Servera 


