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Ta del av hela utflyttningsprocessen – se
hur det går till när man som hyresgäst väljer
att säga upp sitt avtal hos Roslagsbostäder.

Lär känna nya hemsidan 6
Vi ser fram emot att samla alla nära och kära på kalas igen. Tills dess får vi njuta av livets små goda stunder, som smaken av solvarma smultron.

Med hopp om kalas med farmor,
faster och hela tjocka släkten!

Roslagsbostäder lanserade en helt ny hem
sida i början av mars och här möts du av
ett lätt språk, en luftig design och en enkel
struktur som gör det lätt att hitta.

Nysatsning på sponsring 8
Framöver kommer vår sponsring att ha ett
betydligt större fokus på att leverera ett
konkret mervärde för våra hyresgäster. Tipsa
gärna den organisationen som du engagerar
dig i att söka sponsring från Roslagsbostäder.

Välkommen att
söka sommarjobb
Är du 16–18 år och bor i våra bostadsområden?
Ta chansen och sök ett kul sommarjobb hos Roslags
bostäder! Vi söker sommarjobbare för enklare trädgårdsarbete i våra bostadsområden.
Jobbet inkluderar skötsel och vattning av blommor,
ogräsrensning, enklare målningsarbeten och att hålla
rent och snyggt i våra områden. Ett omväxlande
arbete utomhus under sommaren.

Vintern börjar släppa sitt grepp och ljuset har kommit tillbaka. De första solstrålarna värmer våra kinder. Vaccinationerna mot Covid-19 är påbörjade och Norrtälje kommun ligger
förhållandevis långt fram med drygt 13 % av befolkningen över 18 år som fått den första
sprutan. Allt det här ger oss hopp. En känsla om framtidstro och lättnad över att få blicka
framåt och våga tro på goda tider efter pandemin. Än är det långt kvar, men vi på Roslagsbostäder ser redan fram emot att få planera roliga Bodagar ute på områdena tillsammans
med Hyresgästföreningen och få möjlighet att träffa er alla igen.
Vi ser även fram emot att framöver kunna öppna våra ge
mensamhetslokaler igen för barnkalas och pysselstunder.
Att få dricka kaffe tillsammans och språka om stort och
smått. Tills dess uppmanar vi er att fortsatt enbart träffa
era närmare, umgås tillsammans ute med avstånd och
underskatta inte styrkan i ett telefonsamtal. Ingenting
värmer så mycket som ett samtal från en gammal vän som
bara ringer för att kolla läget. Vem vill du ringa?
I det här numret av Bonytt kan du läsa om flera framtids
blickade arrangemang. Vi bjuder in till samodling
på Färsna gård och till sommarlovsdagar i
juni, allt såklart med en förhoppning om
att kunna genomföras med hänsyn till
pandemiläget.
På den tekniska sidan så framtids
säkrar vi vårt fastighetssystem genom
en stor uppgradering i april vilket
bland annat innebär att Mina Sidor
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håller stängt ett par dagar. På tal om uppgradering, har du
sett vår nya hemsida? Tack till alla er som i kundenkäten
föreslog att det var dags att modernisera – vi lyssnade och
har nu en ny tillgänglig hemsida fylld med massor av bra
tips och trix för ett trivsamt boende.
Till sist har jag en avslutande uppmaning till alla härliga
Bonytt-läsare! Svara på hyresgästenkäten som kommer i
din brevlåda i maj! Det är tack vare den vi får reda på vad
som är viktigast för just dig i ditt boende och resultatet
från enkäten är grunden för vår utveckling av både våra
bostadsområden och tjänster. Tack för att du tar dig
tid att svara antingen via datorn, mobilen eller
på pappersenkäten.
Med hopp om en vår fylld av vaccin och
solsken önskar jag dig en trevlig läsning.
Elin Ross,
Marknadsansvarig
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Ansök på
roslagsbostader.se

Odla ätbart tillsammans
med andra
10
Nu bjuder Roslagsbostäder in alla hyresgäs
ter till en tillsammansodling på Färsna gård i
Norrtälje. Odlingen drar igång redan nu i vår.
Senare i år blir det skördefest!

Fyll i hyresgästundersökningen och påverka!
12
Ta chansen och lämna dina åsikter och tankar
om våra fastigheter och vår service. Årets
stora enkät skickas ut den 5 maj både digitalt
och postalt. Dina svar används för att leverera
ännu bättre service till dig och alla andra
boende.

Vårlig inspiration

Hur vill du få
information?
Gör ditt val på Mina Sidor
för att inte missa viktig
information.
Välj mellan SMS,
E-post eller notifikation
i Roslagsbostäders app.

14

Flera olika och roliga tips på aktiviteter som
passar när du inte ska träffa så mycket folk.
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H U R G Å R DET T IL L ?
Därför kommunicerar vi direkt med
våra hyresgäster – inte via media
I lokaltidningen fick vi under mars månad ta del av artiklar som beskriver
ett antal personers upplevelser i kontakten med oss på Roslagsbostäder.
Det var ingen rolig läsning. Som alltid när det handlar om att ta emot
negativ feedback så finns det vissa delar där man önskat ytterligare förklaring och andra delar man tar till sig som områden för förbättring.
Vi litar på att ni som våra hyresgäster tänker på att det finns två sidor av myntet i varje
historia och att ni fortsätter vara både källkritiska och reflekterande när ni tar del av
texter i både tidningar och social media.
VD, styrelseordförande och vice styrelseordförande svarade
tydligt och sakligt på alla frågor som lokaltidningen ställde.
Oavsett om vår uppfattning om en specifik situation är
densamma som hyresgästens eller inte, så kommer vi alltid
att hålla den kommunikationen direkt med hyresgästen och
inte via tidningen. Vi kommer aldrig kommentera enskilda
fall i tidningen, även när det kliar i fingrarna att bemöta kritiken måste vi sitta på händerna. Det gör vi för hyresgästernas
trygghet. Alla våra hyresgäster ska känna sig trygga i vetskapen
att vi på Roslagsbostäder aldrig någonsin kommer att diskutera
enskilda ärenden i tidningen. Våra ärenden är en del av vår
relation och det är den relationen vi värnar om.
Som fastighetsbolag lyder vi under hyreslagen som är den

>>Vi är ödmjuka inför
uppgiften att på ett
vänligt och tydligt
sätt kommunicera
både positiva och
negativa besked.<<

del av jordabalken som reglerar hyresgästens och hyresvärden
rättigheter och skyldigheter mot varandra. När vi tillämpar
dessa regler finns det en risk att vi ibland upplevs som fyrkantiga. Vi har förståelse för det och är ödmjuka inför uppgiften att
Eva Lenngren
på ett vänligt och tydligt sätt kommunicera både positiva och
negativa besked.
För oss är det viktigt att dels behandla alla hyresgäster lika, dels att behandla alla
lika bra. Som ett led i vårt pågående arbete med att förbättra vår service och våra
tjänster ser vi nu över våra arbetsprocesser med målsättningen att ytterligare förbättra
dem under året. Vår ambition är att förbättra vår kommunikation med er i individuella ärenden och på så sätt förhoppningsvis mjuka upp de, ibland upplevda, hårda
kanterna.
Vi vill ständigt förbättra oss som hyresvärd och det är oerhört viktigt för oss att du som

hyresgäst är nöjd. Hyresgästerna är våra kunder. Och nöjda, det är en stor del av er.
Hela 92,5 % skulle rekommendera oss som hyresvärd enligt vår senaste kundenkät som
utfördes av det fristående undersökningsföretaget AktivBo under 2020*. En otroligt fin
siffra som vi är mycket stolta över att fortsätta förvalta.
För att lyckas med det uppdraget har vi förstått att vi måste ta ett omtag i hur vi
presenterar viktig information. Den måste bli lättare att förstå och presenterad på ett
bättre sätt. Vår nya och mer lättillgängliga hemsida är ett viktigt steg. Ett annat steg är
att skriva mer och oftare om hur olika processer går till.
Att alla kan ha olika uppfattning vad gäller ansvar, rättigheter och skyldigheter när
man ingår ett hyresavtal är naturligt. Därför har vi valt att göra en ingående ”så här
fungerar det”-serie i fyra delar i Bonytt. I den här serien ska vi berätta om flera olika
händelser som man som hyresgäst kan komma att stöta på under tiden man valt att bo
hos oss. Först ut är det sista steget, men också det steget som innehåller flest fallgropar för missförstånd, nämligen avflyttningsprocessen där uppsägning, besiktning och
avflyttning ingår.

Eva Lenngren, VD
* Resultat från kommunikationsenkät med ett urval (500) hyresgäster i december 2020. Enkäten utfördes av det fristående undersökningsföretaget AktivBo AB.

Del 1: Avflyttning

I den här serien berättar vi om olika händelser som man som hyresgäst kan komma
att stöta på under tiden man bor hos Roslagsbostäder. I kommande nummer av
Bonytt kommer vi informera om hur den som vill byta lägenhet ska gå till väga.

Vad händer efter att jag
sagt upp min lägenhet?
I del 1 av 4 i vår nya serie ”Hur går det
till?” får du ta del av hela avflyttningsprocessen. Vi vill på ett enkelt och
informativt sätt beskriva hur det går till
när en hyresgäst väljer att säga upp sitt
avtal hos Roslagsbostäder. Vi följer med
på hela resan; från att uppsägningen
kommer in till att nycklarna lämnas in på
vårt distriktskontor.
Utflyttningen kan delas upp i fem delar:
1. Uppsägning
2. Besiktning
3. Visning
4. Flyttstädning
5. Avflytt

Uppsägning

Inom Roslagsbostäder är det våra uthyrare som
hanterar alla kontraktsrelaterade händelser och
därav även uppsägningar. Alla uppsägningar
ska vara skriftliga. På ditt hyresavtal finns en
särskild kolumn där det står ”Uppsägning”.
Om du inte har kvar ditt hyresavtal så finns det
en uppsägningsblankett att skriva ut från vår
hemsida. Uppsägningen ska sedan postas till
oss eller lämnas in på något av våra kontor.
Uppsägningstiden är 3 månader och den
skriftliga uppsägningen ska vara Roslagsbostäder tillhanda, det vill säga ha inkommit till vårt
kontor, senast den sista dagen i månaden för att
räknas som uppsagd den månaden.
Det finns några få undantag där
uppsägningstiden är 1 månad:
• Om du flyttar till en annan lägenhet inom
Roslagsbostäder
• Vid dödsfall (vid uppsägning inom en månad
från dödsfall)
• Vid en överenskommelse mellan den inflyttande och utflyttande hyresgästen om minst
1 månads tidigarelagd utflytt.
När Roslagsbostäder mottagit din uppsägning
skickar vi en skriftlig bekräftelse på att din
lägenhet och andra samdebiterade produkter
(till exempel P-plats) är uppsagda. En besiktning av din lägenhet kommer också bokas
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in. Den sker vanligtvis inom två veckor från
uppsägningen.

Besiktning

En besiktningsman kommer till lägenheten
och bedömer skicket på alla ytskikt, det vill
säga golv, väggar, tak och fast inredning.
Besiktningen genomförs enligt en standardmall som används vid alla besiktningar. Detta
för att alla hyresgäster ska få en besiktning
som håller samma standard och som utgår
från samma kriterier och krav. Skicket noteras
i ett protokoll antingen som normalt slitage
eller som överslitage. Överslitage betyder att
skicket för sin ålder är sämre än beräknat
och att det behöver bytas ut. Om du får en
notering om överslitage så finns det i vissa fall
möjlighet för dig att åtgärda överslitaget själv
under uppsägningstiden, exempelvis fackmannamässigt tapetsera om väggar. Roslagsbostäder gör enligt hyreslagen inga åtgärder under
uppsägningstiden.
Väljer du att åtgärda överslitaget innan
avflytt, kontakta besiktningsmannen för att
boka in en tid för att få detta färdiga arbete
godkänt innan avflytt. Boka ett tillfälle senast
8 dagar innan avflytt. Är arbetet godkänt
sker ingen debitering. Om du inte åtgärdar
överslitaget – eller om inte arbetet är utfört
fackmannamässigt – så debiteras du vid utflytt
för åtgärden minus åldersavdrag. Vad ett
eventuellt överslitage kostar att återställa står
på besiktningsprotokollet som du får skickat
till dig efter genomförd besiktning. Det finns
också att läsa på ”Mina Sidor”. Läs protokollet
noga och kontakta besiktningsman vid frågor.

Visa lägenheten

Under uppsägningstiden har Roslagsbostäder
möjlighet att visa lägenheten för dem som får
erbjudande om att hyra den efter dig. Det är
din skyldighet enligt hyresavtalet att låta oss
visa lägenheten. Uthyraren på ditt distrikt
kontaktar dig för att boka en passande tid för
visning. Du som hyresgäst behöver inte göra
något speciellt inför en visning mer än att se
till att uthyraren får tillgång till lägenheten
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Har du
några frågor
eller funderingar är
du välkommen att
kontakta oss så
hjälper vi
gärna till.

via exempelvis nyckel i tub. Det är självklart
också trevligt för intrycket om den blivande
hyresgästen möts av en städad lägenhet och de
allra flesta väljer att städa inför visningar, men
det är inget krav. Under coronapandemin har
vi temporärt pausat alla visningar.

Flyttstädning

När utflyttningsdagen närmar sig är det
dags att ta tag i flyttstädningen för att lämna
lägenheten ren och fin till nästa hyresgäst. En
bra tumregel vid flytt är att allt man tagit dit
– det tar man bort. Det kan gälla exempelvis
hyllor, kakeldekor, gardinstänger, lampor och
diskmaskiner eller tvättmaskiner. En flyttstädning är betydligt mer krävande än en vanlig
städning, den innehåller fler moment och tar
betydligt längre tid. Se därför till att du planerar tillräckligt med tid för att städa.
Tillsammans med avflyttningsbekräftelsen
får du en broschyr från oss som beskriver alla
moment i en flyttstädning samt en checklista
så du enkelt kan kryssa av vartefter du blir
klar. Checklistan finns även att läsa på vår
hemsida. I och med att du lämnar in nycklarna till lägenheten anser du att lägenheten är
städad utifrån checklistan. Vi utför sedan en
städbesiktning efter att nycklarna är inlämnade. Om någon av punkterna i checklistan inte
är uppfylld kan Roslagsbostäder komma att
anlita en städfirma och du får då betala kostnaden. Föredrar du att boka en flyttstädning
själv hos en professionell städfirma så är det
många gånger att föredra. Du kan fokusera din

tid på att flytta och känna dig lugn med att
arbetet blir väl utfört. Kom ihåg att det är du
själv som måste godkänna städfirmans flyttstädning, så stäm gärna av med checklistan.
Roslagsbostäder har förhandlat fram en
rabatt på just flyttstädning med ett par städfirmor i kommunen, se vilka på vår hemsida.
Det blir ett klart förmånligt pris för flyttstädningen om du väljer en flyttfirma som ger
rabatt och kombinerar det med möjligheten
till RUT-avdrag.

Avflyttningsdagen

Så har dagen kommit när det är dags att lämna lägenheten och flytta till ditt nya boende.
Senast kl. 11.00 ska du då lämna samtliga
nycklar samt lägenhetens Bopärm till ditt
distriktskontor. Infaller avflyttningsdagen på
en lördag, söndag eller helgdag ska nycklarna
samt Bopärmen lämnas in senast kl. 11.00
nästföljande vardag.
Du lämnar in samtliga nycklar enligt
nyckelkvittensen, glöm inte eventuell bokningscylinder/tag till tvättstugan eller postfacksnyckeln. Lämnar du inte in dina nycklar
är vi av säkerhetsskäl tvungna att byta cylinder
vilket du då får betala.
Vi hoppas att den här artikeln och första
delen i den här beskrivande serien gett dig en
tydlig bild över avflyttningsprocessen.
Besök vår hemsida om du vill ta reda på
mer. Under ”För hyresgästen” har vi samlat all
viktig information om ett hem hos Roslagsbostäder.
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Besök nya
roslagsbostader.se

Här söker bostadssökande
intresseanmälningar på
lediga lägenheter och du
som hyresgäst kan även
söka ledig P-plats.

Här kan du läsa mer om våra
bostadsområden i Hallstavik,
Älmsta, Rimbo och Norrtälje.

Här har vi samlat allt om ditt
boende. En digital bopärm fylld
med allt viktigt gällande ansvar
och rättigheter men även en
massa tips och tricks för ett
behagligt boende.

Här söker du snabbt
och enkelt reda på just
det du är intresserad
av att läsa mer om.
Ett tips! Använd få viktiga ord för att få bästa
träff, exempelvis
”fordonsplats” om hur
du söker parkeringsplats.

I början av mars lanserade Roslagsbostäder en helt ny hemsida.
Gå gärna in på roslagsbostader.se, surfa runt och känn dig som
hemma. Vi är alltid intresserade av att lyssna till vad du som
hyresgäst tycker, så lämna gärna ett omdöme på startsidan.
Det var just hyresgästernas åsikter, tillsammans med nya
EU-direktiv om webbtillgänglighet, som drev oss till de
här förbättringarna. I vår senaste kundenkät i slutet av
2019 var det flera som föreslog att det var dags att modernisera.
Nu är den nya hemsidan här och det ska bli kul att
presentera några utvalda delar och några av våra nya funktioner för er. Målet har varit en hemsida som
är lätt att ta till sig för alla. Med ett lätt språk,
en luftig design och en enkel struktur har vi
idag skapat en mer tillgänglig informationskälla för både hyresgäster och bostadssökande. Välkommen på en rundtur!
Rent tekniskt är hemsidan uppbyggd enligt

Skulle det bli ett driftstopp, exempelvis ett större ström-

avbrott eller en vattenavstängning i en fastighet, så kan
vi meddela det snabbt via en notis högst
upp på sidan. Håll utkik där!
Bland de nya funktioner som vi är
mest glada över finns den förbättrade sökfunktionen som gör att du som besökare
snabbt kan få fram rätt information.
Vi har även introducerat flera formulär. Många gånger kan tröskeln att
kontakta hyresvärden vara hög, exempelvis om du ska tipsa oss om en förmodad
olovlig andrahandsuthyrning. Steget är
Elin Ross
lägre när man får möjligheten att fylla i
ett formulär och själv välja om man vill
vara anonym eller inte, jämfört med att ringa eller skicka
ett mail från sin privata e-post.

Här finns all information om vad du
kan göra om ett fel
uppstår i lägenheten,
i tvättstugan eller
om något är trasigt
på gården.

>> Med ett lätt språk,
en luftig design och
en enkel struktur har
vi idag skapat en mer
tillgänglig informa
tionskälla <<

den internationella standarden för webbtillgänglighet, vilket gör den lättare att ta till sig
– framför allt för de som läser hemsidor med
hjälp av olika former av uppläsningsverktyg.
När man för musen över en länk så lyser
länken upp – detta så att man enklare ser var på sidan man
befinner sig.
Färgerna på vår nya hemsida är få och konsekvent
använda, allt för att göra det lätt för ögat.
Det finns en sektion dedikerad för våra hyresgäster, en

digital Bopärm kan man säga, där allt som rör ens hem
hos Roslagsbostäder finns samlat. Undrar du något så finns
svaret med stor sannolikhet där – men om det saknas är du
varmt välkommen till vårt frågeforum där du kan se frågor
andra ställt och även själv ställa frågor och snabbt få svar.

6

På den nya hemsidan finns massor av tips för dig som
hyresgäst. Allt från instruktionsvideos på hur man rensar
vattenlås till hur man som felsöker i proppskåpet eller
frostar av frysen.

Inom kort kommer du även att kunna rapportera störning-

ar direkt via vår hemsida. På hemsidan har vi även lagt ut
mycket bra information gällande ventilation och hur man
själv kan påverka och skapa ett trivsamt inomhusklimat i
sin lägenhet.
Läs gärna och dela din anonyma feedback på start
sidan. Vi hoppas du kommer att gilla hemsidan och dess
innehåll lika mycket som vi.
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Sponsring för
ett bättre samhälle

Viktig information!

– och mervärde för våra hyresgäster

Den 12–15 april kan du inte använda Mina Sidor
eller Roslagsbostäders app då vi uppgraderar
Roslagsbostäders fastighetssystem.
Klockan 17.00 måndagen den 12 april inleds ett planerat underhållsarbete av Roslagsbostäders fastighetssystem, vilket bland
annat påverkar ”Mina sidor”. Underhållsarbetet beräknas vara
klart under torsdagen den 15 april.
Bonytt-redaktionen har träffat Helen Österman, IT-chef på
Roslagsbostäder, för att få veta varför det här görs och hur det
kommer att påverka hyresgästerna.
Varför sker det här avbrottet?

– Det är ett planerat avbrott som är en följd
av något väldigt positivt, nämligen att vi uppgraderar vårt fastighetssystem till en modernare och
säkrare version. Fastighetssystemet är ett av våra
viktigaste system och innehåller all information
om våra fastigheter. För att långsiktigt kunna
utföra vår fastighetsförvaltning på bästa sätt
behövs bra system, så den här uppgraderingen
ser vi verkligen fram emot, berättar Helen.
Hur påverkar det hyresgästerna?

– Huvudsyftet med uppgraderingen är att
byta den plattform som systemet är uppbyggt
på. Den gamla versionen har en mycket
gammal plattform, vilket gör att den är lite
fyrkantig och ibland har svårt att anpassas till
andra mer moderna datamiljöer. Den nya versionen bygger på en helt ny plattform, vilket
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Hur kan hyresgästerna komma i kontakt
med er under de här dagarna?

– Felanmälan är öppen under
avbrottet, men eftersom vi kommer
att arbeta manuellt ber vi er att endast
anmäla akuta fel som inte kan vänta till
veckan efter. Växeln är öppen som vanligt
12–15
april men många i personalen deltar
Helen
framtidssäkrar både vad gäller
i utbildningar gällande det nya systemet
Österman
säkerhet och möjligheten att inunder dessa dagar och kan ha svårt att svara
tegrera med andra mjukvaror. För hyresgäster- på samtal. Lämna gärna ett meddelande om
na märks det inte någon större skillnad efter
hur vi kan hjälpa till så återkommer vi så snart
uppgraderingen eftersom de stora förändringsom möjligt.
arna gäller plattformen i sig.
Vi påminner om avbrottet veckan innan
Helen förklarar dock att just från den 12
genom att skicka ut ett meddelande till de
april kl 17 och fram till någon gång under
hyresgäster som valt att ta emot information
den 15 april så ligger fastighetssystemet och
från oss genom SMS, e-post eller notis i
alla funktioner som är knutet till det helt
appen. Vill du också få en påminnelse? Logga
nere. Hyresgäster kommer bland annat inte
in på Mina Sidor eller i appen idag och välj
att kunna logga in på Mina Sidor eller i Roshur du vill bli kontaktad.
lagsbostäders app.
– Om ditt område har en digital tvättstuFinns det något mer kring uppgraderingen
gebokning och du brukar sköta tidsbokning
som är viktigt att förmedla?
av tvättstugan via ”Mina sidor”, så behöver
– Hyresavierna kommer efter uppgradu under de här dagarna gå till tvättstugan
deringen att få ett nytt utseende med vår
och boka eller ändra din tid på displayen där,
nya tillgänglighetsanpassade logga, avslutar
förklarar Helen.
Helen.
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Som en del av Allmännyttan ska Roslags
bostäder främja tillväxten i kommunen,
skapa goda bostadsmiljöer och ta ett extra
ansvar för samhällspåverkande aktiviteter.
För att ta reda på mer om Roslagsbostäders
nysatsning på just sponsring har Bonyttredaktionen träffat Tove Videfors, bosocial
samordnare, och Elin Ross, marknads
ansvarig.
Varför förändrar Roslagsbostäder sitt arbete med
sponsring?

– Vi har sponsrat olika organisationer i kommunen under många år, vilket har varit jätteroligt.
Men nu är det dags för ett omtag, säger Elin. Vi
uppmanar både gamla och nya organisationer som
tillsammans med oss vill arbeta med social hållbarhet
att söka sponsring från Roslagsbostäder när vår nya
digitala ansökan öppnar i vår.
Tove berättar vidare:
– Framöver vill vi se sponsring som en slags
social investering, alltså mer hur Roslagsbostäders
sponsringsengagemang kan komma våra hyresgäster
till nytta och skapa ytterligare trivsel, gemenskap
och inkludering i kommunen. Som bostadsbolag
har vi en stor påverkansgrad när det gäller våra
bostadsområden, men vi kan nå ännu längre i vårt
samhällsansvar genom att samarbeta med kunniga
och engagerade organisationer med redan etablerade
verksamheter.

BONYTT NUMMER 1 2021

Hur skiljer sig det nya upplägget från det gamla?

– Från och med nu ska vi lägga ett betydligt större fokus
på att sponsoring ska leverera mervärde för våra hyres
gäster och därmed även för vårt samhälle. Våra sponsrings
samarbeten ska fokusera på gemensamma initiativ för
samhällsengagemang och arbeten för social hållbarhet vilket
känns jättekul och helt rätt i tiden, säger Elin.
– Ett exempel är vårt samarbete med
Coompanion, där vi bidrar ekonomiskt
till deras nystartade och spännande projekt
Stadsbruk Roslagen i utbyte mot att de
anordnar en tillsammansodling för våra
hyresgäster. Ett riktigt vinn-vinn, fortsätter
Tove.
– Roslagsbostäder har satt ambitiösa mål
inom flera hållbarhetsområden där samarbeten med lokala organisationer kan bli en
framgångsfaktor.
– Varje år kommer vi se över våra sponsringssamarbeten och utvärdera nya möjligheter att samarbeta med föreningar som
tillsammans med oss vill skapa ett samhälle
fyllt av gemenskap, inkludering och inflytande, berättar Elin.
– På vår hemsida, www.roslagsbostader.se/
sponsring, kan du läsa mer om vår nysatsning på sponsring
och hur ansökningsprocessen går till. Tipsa gärna den
organisationen som du engagerar dig i att söka
sponsring via vårt digitala formulär som
lanseras inom kort, avslutar Elin Ross.

>> Våra sponsrings
samarbeten ska
fokusera på gemen
samma initiativ för
samhällsengagemang
och arbeten för social
hållbarhet vilket känns
jättekul och helt rätt i
tiden.<<
Elin Ross
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Inbjudan till
tillsammansodling

Ska du skaffa bil?
Så här hyr du
en fordonsplats
Visste du att Roslagsbostäder har över 2200
parkeringsplatser, carports
och garage i kommunen?
Dessutom finns det ofta
flera p-platser lediga.

>>Kötiden varierar
kraftigt beroende
på var man vill ha
sin plats. <<
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mpanion.se

Medelsvår
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Anmäl dig genom att maila till pascal.letter@coo

Lätt

5

Alla som vill vara med deltar utifrån sina
egna förutsättningar. En del har kanske odlat
hela livet och har en massa fin kunskap att dela
med sig av, medan andra är nybörjare. Vissa vill
hänga vid odlingen dagligen och rensa ogräs,
medan andra dyker upp mer sporadiskt för att
kolla hur det växer.
En projektledare från Coompanion
kommer att hålla ihop oss som ”tillsammans
odlargrupp”.

Rätt lösning till Sudokun på sidan 15:

6

Vår starka förhoppning är att
tillsammansodlingen kan genomföras enligt plan men på grund
av rådande omständigheter och
ovisshet kring Covid-19 så kan
anpassningar och förändringar ske
med kort varsel. Vi informerar alla
anmälda deltagare om detta sker.

1

10

Deltagande i odlingen kostar
75 kronor för Roslagsbostäders
hyresgäster. Anmälan görs direkt
till Coompanion via mail. Då får
du information om betalning och
när första träffen sker. Begränsat
antal platser så först till kvarn
gäller!

3

Anmäl dig idag!

Har ditt odlingsintresse vuxit sig större än din balkong? Önskar
du odla ihop med andra? Vill du ha ett härligt fritidsintresse
där vi i lättsam gemenskap hjälps åt med odlingen?
Tack vare det nystartade projektet ”Stadsbruk Roslagen”
har vi fått möjlighet att bjuda in våra hyresgäster till en
tillsammansodling på Färsna gård i Norrtälje. Vi hoppas att
du vill vara med och skapa detta ihop med oss!

4

– ett roligare sätt att umgås och odla

Under våren och sommaren 2021 har Roslagsbostäders hyresgäster tillgång till odlingsbar
mark på Färsna gård. Vi lägger tillsammans upp
en plan för odlingen – vad vill vi odla, när ska vi
börja, hur ska vi få det att växa. Och självklart
planerar vi en gemensam skördefest med egenodlade grödor när sensommaren närmar sig!
Till skillnad från individuell odling på ett
kolonilottsområde odlar vi allt tillsammans och
delar på skörden.

För att hyra en fordonsplats måste du först ha ett aktivt hyres
avtal med oss och sedan ställa dig i vår kö genom att logga
in på ”Mina sidor” och klicka på ”Aktivera” på raden vid
”Fordonsplats”.
Kösystemet för fordonsplatserna fungerar på samma sätt
som för våra bostäder, det vill säga man samlar ett poäng per
dag i en fordonsplatskö. Sedan söker man en lämplig plats
under rubriken ”Sök ledigt” på roslagsbostader.se. Där ser du
enkelt hur många platser som är
lediga i ditt område. Det är endast
personen som står på lägenhetens hyresavtal som kan hyra en
fordonsplats. Kötiden varierar
kraftigt beroende på var man vill ha
sin plats. Vissa områden har ingen
kötid över huvud taget medan den
längsta kötiden (i centrala Norrtälje) kan vara flera år.
Oavsett var du bor kan du ställa dig i kö till alla fordonsplatser som Roslagsbostäder har, men de som bor i området
där en ledig fordonsplats finns har förtur. Du kan hyra max
två platser och det får endast stå besiktade personbilar där.
Husvagnar, släp och båtar får inte stå på fordonsplatsen.
Just nu har vi ca 70 lediga platser i kommunen. Aktivera
din plats i kön och sök en plats nära dig.
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I MAJ KOMMER ÅRETS HYRESGÄSTENKÄT:

Var med och påverka!
Sist Roslagsbostäder gjorde en heltäckande hyresgästundersökning (november 2019) fick vi en bra svarsfrekvens på 57,7 %.
I år hoppas vi att ännu fler hyresgäster tar chansen att lämna sina
åsikter och tankar om våra fastigheter och vår service. Med hjälp
av dina enkätsvar kan vi utvecklas och leverera ännu bättre service
till dig och alla andra som bor inom Roslagsbostäder.
Den 5 maj skickas enkäten ut både digitalt och postalt. Har du din e-postadress
registrerad hos oss får du enkäten både i
pappersform i brevlådan och via e-post. Välj
det svarssätt som passar dig bäst och svara
via datorn, mobilen eller ifylld och inskickad i kuvert. Även ni som bara får enkäten i
brevlådan kan välja att svara digitalt, följ då
instruktionerna i brevet.
Vi tar emot informationen helt anonymt
från företaget som hjälper oss med enkäten,
så vi kommer inte att veta vem som lämnat
vilket svar. Det är viktigt att du inte skriver in
några namn eller uppmanar oss att kontakta
dig personligen – för den informationen plockas i så fall
bort innan ditt enkätsvar
når oss. Vill du ha
något åtgärdat ska

du istället ringa och göra en felanmälan valfri
förmiddag i veckan, eller lämna en felanmälan
via Mina Sidor så hjälper vi dig.

Vad har hänt under 2020?
I förra Bonytt fanns ett stort uppslag där vi
listade flera av både de större och mindre
renoveringar som Roslagsbostäder gjorde
under 2020. Förutom underhållet av fastig
heterna gjorde vi flera samlade insatser över
distrikten som en direkt respons på den
återkoppling vi fick från de boende i 2019
års enkät. Vi satsade på städutrustningen i
tvättstugorna och skapade nya redskapstavlor
och instruktionstavlor till alla tvättstugor. Vi
hoppas att du tycker informationen har
förbättrats när det gäller hur man ska

Tack för att du tar dig tid och svarar på enkäten, ditt svar hjälper oss
prioritera kommande års satsningar.
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städa efter varje tvätt och var utrustningen
ska placeras.
Många som deltog i enkäten ville även
ha utökade tider för felanmälan via telefon
så vi förlängde tiderna med 15 timmar per
vecka. Då centraliserade vi även felanmälan
så oavsett var du ringer ifrån så kommer du
till Håkan Andersson. Håkan har varit bovärd
hos oss i många år och kan hjälpa de flesta
direkt över telefon. En välkommen förändring
som vi hoppas blir uppskattad.
Av svaren framgick även att många hade
svårt att veta vilka entreprenörer som arbetar
åt oss ute i bostadsområdena. Vi förstår att
det kan vara svårt – det är flera olika företag
och det händer att de byts ut under året. Vi
gjorde ett antal förändringar för att göra det
lättare att känna igen dem, till exempel har
entreprenörerna nu magnetskyltar på bilarna
och id-brickor med Roslagsbostäders logotyp
så att du tryggt ska kunna släppa in dem i
lägenheten vid en avtalad tid.

SMS, e-post eller notis?
Tyvärr försiggår det diverse bedrägerier i
samhället med personer som försöker ta sig in
i folks hem, inte sällan hos de äldre. Vi vill att
du ska känna dig trygg i din bostad och veta
att vi alltid ringer innan ett besök. Tidigare i
år skickade vi även ut ett SMS med uppmaningen att vara extra vaksamma på olika
former av försäljningar i hemmet. Tyvärr blev
det här SMS:et felaktigt formaterat så för vissa
av mottagarna hade bokstäverna å, ä och ö
försvunnit. Telefonoperatören har nu åtgärdat
det felet så framöver ska vi kunna skicka ut
fullt läsbara SMS igen.
Har du ännu inte valt hur du vill ta emot
information, påminnelser och liknande från
oss så ber vi dig att logga in på roslagsbostader.se och göra det valet under Mina Sidor.
Använder du Roslagsbostäders app finns
samma val att göra under inställningar.
Du väljer själv om du vill få SMS, e-post
eller notis i appen. Det är viktigt att du
gör valet, annars kan du uppleva att all
information inte når fram till dig.
Tack för att du tar dig tid och svarar på
enkäten i maj! Vi ser mycket fram emot att
arbeta med resultatet redan under hösten och
vidare under 2022.
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Gå in och spela spel eller måla idolbilder på materialvarlden.se

MATA MATERIALISARNA:
Frågor & svar från
vårt frågeforum!
På roslagsbostader.se finns ett frågeforum
där du kan ställa frågor, se de senaste
nyheterna samt eventuella driftstörningar.
När du ställer en fråga är vår målsättning att alltid
återkoppla inom två arbetsdagar och oftast går det
fortare än så. Här nedanför har vi samlat exempel på
några frågor som hyresgäster har ställt. Vi hoppas att
några av svaren kan vara av intresse för dig.

Ploppa gillar
plastförpackningar
80 procent av svenskarna återvinner varje vecka. När vi
återvinner materialen flera gånger spar vi naturresurser.
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
(FTI) har skapat det interaktiva initiativet
Materialvärlden för att göra det lätt att
göra rätt. I den världen bor Materialisar
na – ett hungrigt gäng som lär dig allt
om återvinning!

Är det bedragare som ringer?
Fråga: Det ringde en man från en firma och sa att
han skulle boka in en besiktning av min ventilation.
Jag tyckte det verkade lite skumt för ni brukar ju
alltid kontakta oss själva vid såna här åtgärder i
lägenheterna. Vad är det som gäller?
Svar: Tack för din fråga och att du är så uppmärksam.
Tyvärr förekommer det bedrägerier och det är jättebra
att du kontaktar oss när du blir osäker.

På vår hemsida kan du se alla de entreprenörer som vi
samarbetar med. Om du har en pågående serviceorder
kan de ringa dig för att boka en tid för att komma och
åtgärda felet, men de kommer inte kontakta dig utan
att du först gjort en felanmälan.
Vi genomför besiktningar av ventilationer i fastigheter
och inför det arbetet får du som hyresgäst en lapp i
brevlådan från Roslagsbostäder som beskriver hur det
kommer att gå till.
Vi uppmanar alla hyresgäster att vara vaksamma om
personer från företag kontaktar er och vill sälja tjänster
i form av exempelvis TV-abonnemang, ventilationskontroll eller brandsäkerhet. Ofta påstår försäljaren att det
är en tjänst som måste köpas vilket inte stämmer.
Om något ska utföras i din lägenhet tar vi på Roslagsbostäder alltid kontakt med dig innan. Om du vid
något tillfälle blir osäker är du välkommen att kontakta
oss på telefon 0176-20 75 00.

Det här är Ploppa. Ploppa vill ha plastförpackningar som plastpåsar,
plasttuber, refillpåsar, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor,
burkar, små dunkar och hinkar för sylt, chipspåsar och frigolit.
Materialisarna lär dig allt om återvinning. Du hittar dem på material
världen.se. Hemma hos dem i Materialvärlden kan du lära dig mer
om olika material och vem som äter vad genom spel, musik, bok och
pyssel. Materialvärlden är till för små och stora som vill vara med och
skapa en mer hållbar värld. När du källsorterar blir materialisarna mät
ta och förpackningarna kan återvinnas. Bra, eller hur?
Materialvärlden är en del av FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

BONYTT NUMMER 1 2021

13

ORDALAGET
BOKFÖRLAG

9 789174 693980

KNEP
för växter och trädgård

ORDALAGET
BOKFÖRLAG

ISBN 978-91-7469-398-0

Bonytt boktipsar:

132 SMARTA

Linda Schilén

konstnär och föreläsare.
Linda Schilén är trädgårdsmästare,
inspirerande trädgårdsprofil
Hon framträder som kunnig och
i radio, teve och på mässor.

rds
Trädgårens
mästahacks!
bästa

för växter

– och vi tänker på primörer som sparris och späda sallads
blad. Vi känner längtan till trädgårdspyssel och fina
naturupplevelser som en vandring genom orörda skogar.
Hoppas ni blir inspirerade av detta uppslag!

vattenskott?
• Beskära – Hur minskar man mängden
dags för direktsådd.
• Blommande lökar – Visar när det
göra för att lura myggor,
• Djuren i trädgården – Vad kan du
sniglar, tvestjärtar och rådjur?
hos frön?
• Frösådd – Hur kan du öka grobarheten
på morgonen.
• Grönsaker – Därför ska du skörda
och te för växter?
• Näring och jordförbättring – Kaffesump
rensa ogräs?
• Ogräsrensning – När är bäst att
med kol.
• Snittblommor – Håll vattnet rent
Nylonstrumpor i trädgården.
• Skötsel av trädgårdens växter –
blommorna vissnar.
• Vattna – Åk på semester utan att

132 SMARTA KNEP och trädgård

n
e
ft
u
l
Vår i

hacks som underlättar i
Linda Schilén har samlat sina bästa
Praktiska, enkla och
all växtvård, både inomhus och utomhus.
tager vad man haver”,
hållbara husmorstips. Det är lite ”man
får du 132 smarta knep som
återbruk på bästa vis helt enkelt. Här
din trädgård.
och
hem
ditt
i
hjälper dig med dina växter

Linda Schilén

Linda Schilén, trädgårdsprofil i TV4,
har samlat 132 smarta trädgårdshacks som underlättar i all växtvård,
både inne och ute. Hacks är smarta
alternativ, husmorsknep, som är
enkla och billiga. Här får du två
exempel från boken:

Lös en sudoku!
På spelasudoku.se hittar du regler för hur man spelar.
Sudoku i modern version uppfanns i USA under
1970-talet men blev då ingen större hit. 1984 lansera
des spelet med stor framgång i Japan, där det även fick
sitt nuvarande namn (su doku vilket betyder ”ensam
siffra”). Till vårt land kom sudoku på allvar 2005 då
Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet var först
i Sverige med att dagligen publicera ett nytt sudoku.

Lätt
115. Presenning till nytta
110. Ta
genvägen
och
sticklingsföröka
Taggiga
buskar vill
man
inte ta i fler gånger än nödvändigt.

109. Driva upp sticklingar i en banan
En banan kan vara allt du behöver! Tänk att
du är på resa och blir stormförtjust i en pelar
gon eller ett palettblad hos en god vän och
vännen erbjuder dig en stickling av plantan.
Det är nu bananen kommer till nytta!

Var så god, ett läckert recept från receptkreatören
Louise Papuçiu. Född och uppväxt i Norrtälje driver
hon sajten grocerywealth.com ihop med sin mor,
näringsfysiologen Anne Hallbäck.

En banan är den ultimata reseförpackningen
åt sticklingar. Den innehåller både fukt, näring
och ett substrat för sticklingen att rota sig
i, samtidigt som skalet håller sticklingen på
plats. När du är hemma igen är det bara att
plantera om sticklingen i en kruka med jord.
Eller så låter du den fortsätta växa i banan
skalet. Inom två till tre veckor har den lilla
sticklingen utvecklat rötter och är en färdig
planta.

till fyra välutvecklade blad finns kvar förutom själva toppen.

4. Fyll en kruka med såjord. Vattna jorden.
5. Stick ner sticklingen i såjorden och tryck till, så att den står
stadigt.

Det här behöver du:
PAJDEG:
3 dl mjöl
3 msk kallt vatten
125 g kallt smör
FYLLNING:
300 gram färsk sparris, spara
knopparna till topping
En klick smör
1 citron
2 dl crème fraiche
3 ägg
1 vitlöksklyfta
150 gram riven
svart peppar och salt

En lite lyxigare paj med färsk sparris och riven parmesan som passar utmärkt
till lunch & middag eller varför inte packa ner i pajen i picknick-korgen!
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Gör så här:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Blanda smör, mjölet till en
smulig massa.
3. Tillsätt vatten och blanda
ihop till en deg.

Driv upp sticklingar i en banan. En
banan är den ultimata förpackningen åt
sticklingarna du förälskar dig i på resan.

4. Låt degen ligga svalt i kyl
skåpet en stund innan du kavlar
ut den.
5. Förgrädda pajskalet i 10
minuter.
6. Skiva sparrisen och fräs i en
klick smör tillsammans med en
pressand vitlöksklyfta.
7. Riv parmesanosten.
8. Vispa ihop ägg, creme
fraiche, parmesanost, salt och
peppar i en bunke och tillsätt
den stekta sparrisen.
9. Häll ner smeten i en pajform
och dekorera med färsk sparris
samt några citronskivor.
10. Grädda i ugnen på 200
grader 15 minuter.
11. Servera med en härlig sallad.
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SKÖTSEL AV TRÄDGÅRDENS VÄXTER

STICKLINGAR

2

1

3

2. I juli när äpplena vuxit sig tillräckligt stora och bara ska mogna
med hjälp av solens strålar tejpar du ett mönster eller meddelande på skalet med en UV-säker tejp.

8

3

7
5

1

5

6

3. Efter ungefär en månad har skalet runtom tejpen fått en fin röd
färg medan skalet under tejpen fortfarande är lika blekgrön som
en månad tidigare.

2

4

3

6

115

Ta hjälp av en presenning nästa gång
du ska klippa en taggig buske så slipper
du ta i den mer än nödvändigt.

7

4

Du vet väl att Roslagen
bjuder på fin vandringsnatur?
Längs Roslagsleden väntar
19 mils vandring genom orörda
skogar, i levande landsbygd,
genom historiska platser
och längs fantastiska sjöar
och kustlandskap. Så packa
matsäcken och ge er ut. På
Visit Roslagens webbplats,
roslagen.se, finns all information du behöver.
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Lösningarna finns på sidan 11.
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Du kan även sticklingsföröka i vatten. Följ beskrivningen
ovan men placera sticklingen i vatten. När den bildat rötter
planteras sticklingen försiktigt över i en kruka med såjord.
Var noga med att hålla jorden jämnt fuktig de första veckorna.

STICKLINGAR
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Gör så här:
1. Du behöver ett äppelträd med äpplen som blir röda när de mognat.

Att ha rabatter i blom från april till oktober är en önskedröm för
många. Och visst kan det tyckas vara en konst som innefattar
både avancerad växtkunskap och konstnärlighet. Men det finns
ett smart sätt att få blommande rabatter utan att behöva planera speciellt mycket. Konsten är att besöka trädgårdsbutiker
minst en gång i månaden och vid varje besök handla de växter
som blommar just då. Ta hem dem och plantera i din egen rabatt, inom ett år har du en rabatt som blommar hela säsongen.

7. Lägg gärna över bakplåtspapper – forma det som en strut och
sätt ihop med tejp och placera över sticklingen. Bakplåtspapp
ret hindrar för stor avdunstning den första veckan.
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Ett roligt sätt att överraska och imponera på sina trädgårdsgäster är att låta äpplena i träden vara försedda med olika budskap.
Ett hjärta till någon du tycker om eller ”tjinga” det äpplet som
ser godast. Hur kan man göra detta? Jo, genom att bleka in ord
i skalet. Att bleka mönster på det här viset är inget nytt påfund
utan en gammal japansk konstart. Vill du testa?

117. Blommande rabatter hela säsongen

6. Ställ krukan varmt, gärna över värmeelement eller på värme
golv.

PARMESANOCH SPARRISPAJ
MED CITRON
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116. Blek mönster i äpplen

du ska
taggig buske
ska eller
du taluktärter,
hjälp av en
Har duNär
missat
attklippa
förodlaen
tomater,
verbenor
presenning.
Placera
den under
busken
ska beskära,
men vill
ha flera dussin
plantor
av dessa
till endu
minimal
kost låt
kvistarna
ramla
ner på den, och
när
är klar är det bara att
nad? Knepet
är att
sticklingsföröka
från
endu
moderplanta.
vika ihop och bära bort.
Gör så här:
Har du många stora träd i din trädgård som lämnar ett
1. Leta efter förtjockningar på stjälkarna. Det ser ut som små
tjockt lövtäcke om hösten? Ja, då kan det behöva krattas.
”bulor”. Dessa ”bulor” är knoppar, det vill säga tillväxtpunkter,
Oftast samlas löven i flera högar som sedan hämtas upp
som i regel slår ut till blad, men det är också här nya rötter har
med korgar och bärs till komposten. Skippa högarna och
möjlighet att växa fram.
kratta istället upp löven direkt på en presenning. Ju större
2. Skär av sticklingen under knoppen/tillväxtpunkten.
presenning desto mer löv får plats. Nu är det bara att dra
3. Putsa sticklingen genom att plocka bort blad så att endast två
bort löven till komposten eller rabatter.
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I år kör vi sommarlovsdagarna i juni!
Succén är tillbaka – i år kör vi sommarlovsdagar i mitten av juni för alla hyresgästers barn. Även i år samarbetar vi med
de duktiga pedagogerna på Norrtälje
Naturcentrum som leder oss igenom
roliga och lärorika dagar ute i naturen
både Hallstavik, Rimbo och Norrtälje.
Vår starka förhoppning är att dagarna
kan genomföras enligt plan men på grund
av rådande omständigheter och ovisshet
kring Covid-19 så skickar vi ut mer information om datum och tider närmare juni.

Håll utkik, så ses vi i naturen.

Huvudkontor
Roslagsbostäder AB
Box 56, 761 21 Norrtälje
Besöksadress: Lommarvägen 1, plan 2
Tfn: 0176-20 75 00
Hemsida: www.roslagsbostader.se
E-post: info@roslagsbostader.se
Distriktskontor
Norrtälje
Besöksadress: Lommarvägen 12
Tfn: 0176-20 75 11 och
0176-20 75 37
Rimbo
Besöksadress: Centralvägen 6
Tfn: 0176-20 75 64
Hallstavik
Temporär besöksadress: Gamlebovägen 14
Tfn: 0176-20 75 61

