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ledare:

Tillsammans omfamnar vi våren 
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Vinterns lugn släpper sakta greppet och vårens iver står 
på bron och knackar på. Man blir fullkomligt uppslukad 
av den digra att-göra-listan som fylls på snabbare än 
den betas av. Aktiviteten är febril både hos småfåglar, 
insekter, sommarstugeöppnare och fastighetsskötare. 
Mycket ska på plats när solen strålar väcker gräset  
– utemöblerna ska tvättas och fönstren putsas. 

Puh! Pusta ut och passa på att ställa fram lite gofika 
och njut en stund. Eller varför inte med smaka på några 
hemgjorda (snabba) wienerbröd som du kan läsa mer 
om på sidan 14. 

På Roslagsbostäder pågår grusupptag-
ning, planteringar och utefix för fullt. 
Vi rekryterar även säsongs- och 
sommarjobbare. Känner du någon 
som skulle vilja jobba utomhus 
den bästa tiden på året? Be dem 
ansöka på vår hemsida. 

Vi ligger även i startgroparna för att dra i gång årets till-
sammansodling – något som vi verkligen ser fram emot.  
I år blir det stadsbrukarna Linda och Malin Ljungehed 
från Systrarna Matjord som håller i träffarna som drar 
igång i maj. Deltagarna kommer, utöver odlingen, även 
få en intressant introduktion i inomhusodling och en 
härlig matlagningskurs uppe i fiket på Färsna gård. Låter 
det här som något för dig? Vad kul, det är hela idén. 
Ring eller maila Pascal och anmäl dig till årets grupp av 
tillsammansodlare.

Visst låter det ljuvligt med egenodlad mat! Det på-
minner mig om att det är dags att sätta fröna och 

förbereda sådden. Idel iver i vår! 

Elin Ross, 

Marknadsansvarig 

Humlorna surrar och barnen hurrar!
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Årets enkät kommer i maj  4
Svara på enkäten och gör din röst hörd.  
Du kan svara både via mobilen, datorn eller 
genom att fylla i pappersenkäten. 

Bra nyheter på Mina Sidor 6
Nya Mina Sidor har ett helt nytt utseende och 
många nya funktioner. Här kan du enkelt sköta 
många ärenden och även ta del av en aktuell 
och uppdaterad version av din bopärm.

Flera nysatsningar 2021 8
Bonytt har intervjuat flera chefer inom Ros-
lagsbostäder för att ta reda på hur pandemi-
året 2021 utnyttjades för att sjösätta viktiga 
framtidssatsningar.

Ukrainare behöver dig 10
Nu har du möjlighet att göra en insats för kri-
gets offer och de flyktingar som anländer till 
Sverige och Norrtälje kommun. Många lokala 
och nationella organisationer kraftsamlar idag 
för att lindra och hjälpa.

Välkommen till Färsna 12
Tillsammansodlingen ifjol blev en succé. 
I år är det stadsbrukarna Linda och Malin 
Ljungehed från Systrarna Matjord som håller 
i träffarna. Anmäl ditt deltagande redan idag. 
Det kostar inget att tillsammansodla ihop med 
Roslagsbostäder.

Musik, dans och 400 år 15
Få tips om roligheter som erbjuds i Norrtälje 
stad under jubileumsåret 2022 – till exempel 
Norrtälje stadslopp, gammeldans, litteratur-
festival, opera på Pythagoras och storbands-
jazz med Glenn Miller Orchestra.

Säg hej till ny personal

Andreas Leitzler  
Rimbo

– Andreas heter jag 
och jag är bovärd på 
Vibyvägen, Ekdalsvägen, 
Köpmannagatan och 
Tomtavägen i Rimbo.

– Jag kommer från ett 
bostadsbolag i Sund-
byberg där jag jobbade 
som drifttekniker.

– Roligaste med att 
jobba här är alla trevliga 
hyresgäster och att det 
är omväxlande arbets-
uppgifter. Just nu ser 
jag mest fram mot att 
få komma igång med 
trädgårdsbestyren. 

Pernilla Östberg 
Norrtälje

– Jag heter Pernilla 
Östberg och arbetar som 
verksamhetsutvecklare. 
Det innebär att jag hjälper 
till att utveckla och effekti-
visera verksamheten. 

– Jag kommer senast 
ifrån Vaxholms stad där 
mina uppdrag främst var 
inom digitalisering och 
projektledning. Det känns 
jättespännande med det 
nya uppdraget! Jag ser 
verkligen fram emot att lära 
mig verksamheten och att 
få bidra till utveckling av 
Roslagsbostäder tjänster. På 
fritiden spenderar jag gärna 
tid med mina hästar. 

Leonid Jarmash  
Rimbo

– Jag heter Leonid Jar-
mash och jag är bovärd 
i Rimbo. Mina områden 
är Ponnyn, Parkvägen, 
Landtorpsvägen och 
Bergsvägen. 

–Jag har tidigare 
arbetat med fastighets-
renoveringar och inom 
service. Jag gillar att ar-
beta med människor och 
att få hjälpa till och lösa 
problem för hyresgäster. 
På fritiden gillar jag att 
mecka med bilar. Vi ses 
i Rimbo!

Våren betyder mycket utomhusarbete för våra bovärdar och vår utegrupp som håller 
fint i områdena.
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Härliga Bonyttsläsare – i maj är det dags igen för den årliga hyresgästenkäten där Roslags
bostäder samlar in vad just du tycker om ditt boende och den service du får. Gör din röst 
hörd och svara på enkäten antingen via datorn, mobilen eller på pappersenkäten som  
kommer i brevlådan. I år kommer även Roslagsbostäder knacka på den 19 maj och dela ut  
enkäten personligen. Vi passar på att tacka för ditt engagemang.  
Tillsammans blir vi ännu bättre! 

Tack för att du 
tar dig tid att svara 
antingen via datorn,  

mobilen eller på  
pappersenkäten. 

Vill du sommarjobba?

Roslagsbostäder erbjuder sommarjobb till ungdomarna som bor hos oss. 
Jobb finns både i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. 
Är du mellan 16-18 år och vill jobba utomhus några veckor i sommar?  
Ansök på roslagsbostader.se snarast, senast 14 april. 

DEN 19 MAJ KNACKAR VI PÅ: 

Hjälp oss bli bättre 
– din åsikt är viktig



ROSLAGSBOSTÄDER BJUDER IN TILL

Sommarlovsdagar! 
Äntligen sommarlov! Roslagsbostäder anordnar 
en kul lovdag utomhus för era barn tillsammans 
med Norrtälje Naturcentrum. Vi utforskar naturen 
tillsammans, pysslar och leker. Sommarlovsdagen är 
helt gratis, ingen föranmälan krävs och vi bjuder på 
gott mellanmål och roliga aktiviteter!

Rimbo 14 juni kl 13-15 på Parkvägen.

Hallstavik 15 juni kl 13-15 på Envägen.

Norrtälje 16 juni kl 10-12 på Lommarvägen 
(vid basketplanen intill Estunavägen) och  
kl 13-15 Flygfältet (samling vid stenblocket).

Roslagsbostäder

Läs gärna mer om eventet på  

www.roslagsbostader.se/sommarlov

DEN 19 MAJ KNACKAR VI PÅ: 

Hjälp oss bli bättre 
– din åsikt är viktig
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Roslagsbostäder har lanserat en ny modern plattform där alla  
funktioner för dig som hyresgäst finns samlade. Här kan man till  
exempel boka tvättstuga, ta del av nyheter, se sina hyresinbetal
ningar och skapa en felanmälan om något gått sönder. 

– Det här blir den nya samlingsplatsen säger 
Elin Ross, marknadsansvarig på Roslagsbo-
städer. 

– Vi har lyssnat på våra kunder som 
efterfrågat en modern och lättillgänglig plats, 
där man dels kan sköta sina digitala ären-
den med oss, dels få aktuell och intressant 
information.

Digital bopärm uppdateras löpande
– Digitala tjänster är i sig ingenting nytt. 
Många av våra kunder både bokar tvättstugan 
och felanmäler digitalt idag. Men nu lanserar 
Roslagsbostäder en bättre plattform med flera 
viktiga nyheter vad gäller kommunikationen. 
Till exempel blir vår bopärm där vi samlat all 
den viktigaste informationen digital, fortsätter 
Elin. 

– Alla nyinflyttade fick tidigare en fysisk 
bopärm på inflyttningsdagen. Vi fick ofta 
kommentarer som ”den gamla pärmen vet jag 
inte vart jag lagt”, vilket skvallrade om att den 

inte alltid användes som det var tänkt. Det 
känns inte naturligt att leta information i en 
pärm idag. Tiderna förändras och vi vill hänga 
med, fortsätter Elin. 

Nu finns allt om både trivselregler och bo-
tips samlat i en digital bopärm som uppdate-
ras kontinuerligt och aktuell information finns 
tillgänglig dygnet runt för alla. 

– Om en hyresgäst inte vill eller kan ta del 
av bopärmen digitalt är man alltid välkommen 
att ringa vår reception. Då skickar vi hem ett 
utskrivet exemplar. Det ska i alla lägen vara 
lätt att ta del av vår information, understryker 
Elin.

Appen utgår och Mina sidor tar över
För er som använder appen idag så vill vi 
välkomna er in till Mina sidor. Kommunika-
tionen via appen utgår och på sikt kommer 
appen fasas ut då den är byggd på en äldre 
teknologi som inte längre utvecklas av leve-
rantören.

Har du upptäckt nya Mina Sidor ännu?

>>Vi har lyssnat på våra kunder som har 
efterfrågat en modern och lättillgänglig 
plats där man kan sköta sina digitala 
ärenden med oss.<<
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Välj skräddarsydda nyheter och notifikationer
När man loggar in på mina sidor möts man av 
de senaste nyheterna, det är nytt!

Precis som tidigare kan man som hyresgäst 
välja vilken information man vill ta del av och 
via vilken kanal den ska skickas. Vill man veta 
hur det går med en felanmälan kan man välja 
att få informationen som e-post, sms eller 
notifikation på Mina Sidor. 

– Uppdateringar kring en felanmälan 
kanske man vill få på Mina Sidor. Medan om 
man vill ta del av inbjudningar till trivsel-
dagar, sommarlovsdagar och liknande så kan-
ske det är bättre att få dem som e-post eller 
sms för att vara säker på att man inte missar 
dem, fortsätter Elin. 

– För oss är det viktigt att kunden själv 
får välja kanal och därför finns den funk-
tionen under Konto och Kontaktvägar. Jag 
vill poängtera att om man inte gör något 



Har du upptäckt nya Mina Sidor ännu?

Efter två år med restriktioner ser vi 
inom Hyresgästföreningen fram emot 
att återuppta verksamhet i bostads-
områden genom våra lokala föreningar 
och arbetsgrupper. 

Alla kvarterslokaler är idag öppna för verksam-
het. Du som hyresgäst kan låna dessa lokaler, 
för ibland kan ju hemmet vara för litet för större 
kalas. Just nu behöver vi fler lokalutlånare, ett 
förtroendeuppdrag som medlemmar i Hyres-
gästföreningen kan ha. 

Kanske just du är intresserad? Vill du enga-
gera dig genom Hyresgästföreningen i ditt 
bostadsområde är du välkommen att mejla 
verksamhets utvecklare Liselott Andersson på 
liselott.andersson@hyresgast foreningen.se.

Hyresgästföreningen Norrtäljes  
styrelse samt kontaktuppgifter  
hittar du på webben:  
www.hyresgastforeningen.se/regioner/ 
aros-gavle/foreningar/norrtalje/kontakt/ 
kontakt-norrtalje/

Vill du engagera dig?  
Kanske låna  
en lokal för fest?

Nytt från 
Hyresgäst-
föreningen

Bild från trivseldag i Hallstavik 2021.

Detta är den nya samlingsplatsen, en 
modern plattform där alla tjänster du 
lätt vill ha till hands finns samlade. 
Här finns utöver felanmälan och 
boka tvättstuga även möjlighet att 
läsa bopärmen och nyheter.

Tidigare såg Mina sidor ut så 
här. När du loggar in nu möts 
du av ett nytt utseende och 
fler tjänster. 

val, det vill säga inte väljer hur man 
vill få informationen i de kanaler 
vi tillhandahåller, då får man inte 
informationen. När du loggar in, 
dubbelkolla därför dina val så du inte 
missar något.  

Gå till nya Mina Sidor för senaste nytt
På nya Mina Sidor möts man av de 
senaste nyheterna. De fanns inte 
tidigare och där vill vi dela allmän 
information som är intressant för de 
flesta, i notifikationerna kan det i 
stället komma meddelanden som gäller bara just 
ditt bostadsområde.

 – Vi är väldigt nöjda med den här lösningen 
som vårt uppgraderade fastighetssystem erbjuder, 
det gör att vi kan hålla bra kontakt med våra 
kunder. På sikt hoppas vi utveckla plattformen 
med en tvåvägskommunikation. Tanken är då att 
våra hyresgäster ska kunna kontakta oss direkt 
på Mina Sidor. Om och när det skulle ske är inte 
klart ännu men det är i alla fall min förhoppning 
att vi kommer dit, avslutar Elin glatt. 

Logga in på nya Mina sidor på  
www.minasidor.roslagsbostader.se 

En inbjudan till Trivseldag 
eller Sommarlovsdag kanske 
man vill ha på sms, medans 
man hellre vill ha annan 
information på sin e-post. Du 
väljer själv dina kontaktvägar 
när du har loggat in på ditt 
konto.
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Vad gjorde Roslagbostäder 2021?

Bonytt träffar ledarna 
och får svar
Pandemin gjorde 2021 till ett väldigt speciellt år för oss 
alla. Trots många nya utmaningar, restriktioner och försik
tighetsåtgärder hölls Roslagsbostäders löpande verksam
heten igång. Dessutom gjordes flera långsiktiga framtids
satsningar. 

– Under 2021 uppgraderade vi vårt fastighetssystem, 
hjärtat i Roslagsbostäders verksamhet, och skaffade även 
ett helt nytt ekonomisystem. De nya systemen gör att vi 
kan underlätta vardagen genom digitala processer och ge 
snabbare service för dig som hyresgäst, berättar Susanna 
Träskelin Friman, ekonomichef. 

Under året upphandlades dessutom vår IT-drift. 
Norrtäljeföretaget Rely IT vann upphandlingen och 
sköter nu driften av Roslagsbostäders IT-infrastruktur de 
kommande åren – en viktig förändring som gör att vår 
egen personal får mer tid att fokusera på service till dig 
som hyresgäst. 

Kundenläten 2021 – många nöjda hyresgäster
Liksom föregående år genomfördes 2021 en kundenkät 
bland hyresgästerna av det fristående undersökningsfö-
retaget AktivBo. Resultatet innebar en bra återkoppling 
på flera områden och gav oss värdefull feedback på vad 
vi ska prioritera. Vårt redan höga serviceindex, pro-
dukt- samt trygghetsindex höjdes med flera steg. Särskilt 
positivt var att drygt 88 % av de som deltog i enkäten 
rekommenderar Roslagsbostäder som hyresvärd. 

– Nu i maj genomför vi 2022 års undersökning där 
alla våra hyresgäster får möjligheten att svara på frågor 
om sitt boende och hur de upplever vår service, berättar 
Elin Ross, marknadsansvarig. 

– Utifrån resultatet tar vi fram handlingsplaner på vad 
vi vill åtgärda och förbättra. Många av 2021 års insatser 
grundar sig just i hyresgästernas svar på enkäten. Det är 
det bästa sättet att vara med och påverka utvecklingen i 
områdena så svara gärna på undersökningen i maj,  
uppmanar Elin.

Även Roslagsbostäders anställda fick ifjol möjlighet 
att ge feedback via vår särskilda medarbetarundersök-
ning. Resultatet var generellt sett något bättre än tidigare 
år. Den största förbättringen är att medarbetare som 
säger sig vara ”mycket nöjda” med sin arbetssituation 
fördubblades mellan 2020 och 2021. 
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Miljöarbete enligt Agenda 2030
”En hållbar affär”, vårt hållbarhetsarbete där vi arbetar 
enligt FNs Agenda 2030, fortsatte under 2021. 

– För att minska våra växthusgasutsläpp har vi bytt 
flera av våra fossildrivna bilar till elbilar, berättar  
Sandra Eriksson, förvaltningschef på Roslagsbostäder. 

– Under det gångna året har vi även kollat upp i 
vilka fastigheter man kan flytta ut rest- och matavfall 
alternativt sätta luckor på utsidan. I åtskilliga hus gjor-
des sådana förbättringar och eftersom miljöstugorna 
därmed blir luktfria och trevligare att besöka hoppas 
vi fler hyresgäster nu kommer att börja källsortera fullt 
ut. Vi målade även en hel del ytskikt under året och 
såg över miljöstugornas belysning och skyltning. För-
beredelser gjordes även för att ytterligare kunna öka 
andelen källsorterat avfall som energi- eller material-
återvinns och minska andelen övrigt hushållsavfall 
som skickas på deponi. Resultatet av detta kommer att 
synas nu under 2022, fortsätter Sandra.  

– Alla bolagets fastigheter förutom två värmdes 
under 2021 med fjärrvärme från Norrtälje Energi. 
De övriga två värmdes med bergvärme. Vi ser just nu 
på fler sätt att effektivisera just uppvärmning vilket 
påverkar både ekonomi och miljön. 

Bättre belysning skapar trygga gårdar
– För att värna tryggheten och säkerheten i områdena 
har vi jobbat mycket med utemiljön. Vi har röjt sly 
och tagit bort höga buskage och träd som kan skapa 
otrygghet. Dessutom fick många hus nya elektroniska 
låssystem och nya entrédörrar under 2021. Och vi 
bytte ut belysning till LED på fasad och gårdar vilket 
resulterat i ett bättre och skarpare ljus runt fastigheter-
na, konstaterar Sandra. 

I vår kundundersökning såg vi att vi fått höga 
betyg gällande just belysning på gården, faktiskt bland 
de bästa i Sverige vilket är glädjande. Vi såg också i 
under sökningen att de allra flesta känner sig trygga i 
sina bostadsområden vilket är ett bra kvitto på arbetet. 

Energieffektiviseringar och moderniserad fjärrvärme
Under 2021 fortsatte planeringen för nyproduktion av 
82 lägenheter i Bålbro, Rimbo. 

– Upphandling av projektet pågår och vi hopp - 
as kunna ha byggstart nu under 2022, berättar  

>> För att minska våra 
växthusgas utsläpp 
bytte vi 2021 flera av 
våra fossil drivna bilar  
till el-bilar.<<

Sandra Eriksson,  
förvaltningschef

>> Upphandling av 
nyproduktion av 82 
lägenheter i Rimbo 
pågår och vi hoppas 
kunna ha byggstart 
under 2022.<<

Per Bergströmer, 
bygg- och teknikchef
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Per Bergströmer som i flera år ansvarat för Roslagsbostä-
ders avdelning för fastighetsutveckling. 

Parallellt med olika nyproduktionsprojekt arbetar 
avdelningen kontinuerligt med att energieffektivisera 
Roslagsbostäders befintliga bestånd för att minska den 
totala klimatpåverkan och modernisera fastigheterna. 

– Under 2021 har vi bland annat moderniserat fjärr-
värmen och bytt ut tillhörande styrsystem på områden 
både i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Vi har även för-
bättrat ventilationen på våra stora områden på Flygfältet i 
Norrtälje, inflikar Christer Eriksson, energitekniker. 

Fler än normalt fick lägenhet
När det gäller uthyrningen under 2021 var det ovan-

ligt många personer som fick kontrakt på en lägenhet. 
Hela 194 hyreskontrakt tecknandes. Det är det högsta 
antalet på flera år och exempelvis 62 fler än under 2020. 

– Det kan möjligen vara ett resultat av ett uppdämt 
behov sedan det första passiva ”coronaåret”, berättar He-
len Wallin, Roslagsbostäders uthyrnings- och servicechef. 

Den genomsnittliga kötiden bland de inflyttade var 
drygt 10 år medan den som hade kortast kötid och teck-
nade kontrakt hade köat i 10 månader. 

Arbetet med att stävja olovliga andrahandsuthyrningar 
fortsatte under året och resulterade i att flera lägenheter 
blev tillgängliga för uthyrning i bostadskön. 

Lättare för fler att få eget boende
– Under 2021 började personalen även att jobba efter de 
nya riktlinjerna för uthyrning. – Med de uppdaterade 
uthyrningsvillkoren vill vi att fler som idag står utanför 
bostadsmarknaden ska få en väg in. Många har uppskat-
tat att kraven sänkts och att Roslagsbostäder underlättar 
för fler personer att komma in på bostadsmarknaden. 
Sedan en tid tillbaka finns även ”funktionen” att man får 
en bekräftelse vid inloggningen att man har aktiverat/
uppdaterat sin plats i kön, något som har efterfrågats av 
bostadssökande, avslutar Helen Wallin.

Snittköpoängen: 
Kötiden i snitt som de inflyttade haft 
under 2021 är var strax över 10 år 
(3 674 poäng) vilket är ca 5 veckors 
längre kötid än föregående år.

Fördelat på de olika orterna var  
kötiden i snitt enligt följande:
Norrtälje: Ca 13 år (4 647 poäng) 
Rimbo: Ca 10 år (3 768 poäng)
Hallstavik: Ca 5 år (1 880 poäng)
Älmsta: Ca 3,5 år (1 301 poäng)

Den person som hade lägst köpoäng 
som tecknade avtal under 2021 hade 
en kötid på drygt 10 månader (332 
poäng) och den med högst hade cirka 
39 år (14 479 poäng).

*Avser förmedlade lägenheter via kösystemet 
exklusive nyproduktion.

194

24 140

132

Uthyrningen 
2021 i siffror:

Antal tecknade 
hyresavtal:  
194 lägenheter*.  

Snitt antal  
sökande  
per lägenhet:  
132 personer.

I bostadskön fanns vid årets slut 
24 140 personer registrerade – en 
minskning med ca 2 procent sedan 
föregående år. 

Av de som stod i kön 2021 gjorde 19 
procent en intresseanmälan. 

Det genomsnittliga antalet sökande 
per lägenhet var 12 personer färre 
2021 jämfört med 2020.

>> Med de uppdaterade  
uthyrningsvillkoren 
vill vi att fler, som idag 
står utanför bostads-
marknaden, ska få en 
väg in.<<

Helen Wallin,  
uthyrnings- och  

servicechef

>> Under 2021 har vi 
bland annat moder-
niserat fjärrvärmen 
och bytt ut tillhörande 
styrsystem.<<

Christer Eriksson,  
energitekniker
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Varje dag kommer nya ukrainska flyktingar 
till Sverige, mestadels kvinnor och barn. 
Många av dem omfattas av EU:s massflyk-
tingdirektiv som gäller inom alla EU-länder. 
Andra omfattas av den 90-dagars viserings-
frihet som ukrainare sedan länge haft inom 
Schengenområdet. De som beviljas uppehålls-
tillstånd enligt massflyktingdirektivet får rätt 
att stanna fram till början av mars 2023.

Erbjuder bostad för 125 flyktingar
Efter en förfrågan från Migrationsverket 
tar Norrtälje kommun nu emot ukrainska 
flyktingar och i ett första steg har kommunen 
ordnat 100 boendeplatser med ytterligare 25 
platser på gång. 

– Vi har gjort en tidig inventering och 
identifierat två fastigheter som innehåller de 
faciliteter som Migrationsverket ställt i sin 
kravspecifikation, säger Anette Madsen, kom-
mundirektör. När allt material anländer till 
boendet kommer det att behövas hjälp från 
kommuninvånare. 

– Material är på väg till de olika evakue-
ringsboenden i kommunen, men nu behöver 
vi kraftsamla för att iordningställa dessa bo-
enden. Därför vill jag uppmana alla invånare 
som kan hjälpa till, att göra det, säger Staffan 
Tjörnhammar (M), kommunstyrelsens ordfö-
rande (tf.). Information om när och hur detta 

kommer gå till, kommer finnas på hemsidan 
norrtalje.se. 

– Norrtälje kommun ska självklart ta sitt 
ansvar och hjälpa ukrainska flyktingar. Vi har 
erfarenhet och beredskap för att ta hand om 
människor på flykt undan krig och samord-
ning och ansvarsfördelning inom sjukvård, 
socialtjänst och skola pågår för att göra detta 
på bästa sätt, fortsätter Staffan Tjörnhammar. 

Facebookgrupp till stöd 
En mängd Roslagsbor har hörsammat kom-
munens uppmaningar om frivilliginsatser och 
viljan att hjälpa de krigsdrabbade är stor. Ex-
empelvis har den offentliga Facebookgruppen 
Ukrainian refugees Norrtälje/Roslagen redan 
långt över 1000 medlemmar. Flera insam-
lingar pågår och många har öppnat sina hem 
för behövande som en frivillig humanitär och 
ideell handling. Detta är insatser som inte er-
sätts av kommunen, däremot finns det många 
organisationer (se slutet av artikeln) samt 
privatpersoner som gör insamlingar av mat 
och kläder, vilka kan vara till stöd för den som 
öppnar sitt hem eller fritidshus för flyktingar. 
Syftet med Facebookgruppen är att bistå alla 
ukrainare som söker hjälp, skydd och boende 
i Norrtälje/Roslagens närområde – exempelvis 
genom att organisera bostäder, transporter, 
tolkar, möten, kläder och förnödenheter. 

Bidra själv genom Norrtälje Hjälper
Norrtälje kommun har aktiverat samarbets-
formen Norrtälje Hjälper för att maximera 
effekten av alla goda krafter, privatpersoners 
såväl som företag och ideella organisationers. 

Säkerhetsläget i Ukraina har för
sämrats allvarligt efter Rysslands 
invasion och Norrtälje kommun 
tar nu emot ukrainska flyktingar. 
Här har vi samlat information om 
hur du som vill kan hjälpa till.

Vad kan du göra?

Hjälp ukrainska 
flyktingar 
– ihop med Norrtälje kommun  
och andra goda krafter

BONYTT NUMMER 1 2022

Genom Norrtälje Hjälper vill kommunen 
skapa så goda förutsättningar som möjligt 
för de ukrainska flyktingarna och genom att 
sammanföra alla frivilliga krafter kan hjälpbe-
hoven uppfyllas på ett bra, smidigt och snabbt 
sätt. 

Vad kan du göra? Vill du göra en insats som 
privatperson? Eller kanske representerar du en 
organisation som kan hjälpa till? I båda fallen 
är du välkommen att besöka norrtalje.se och 
anmäla det i kommunens formulär. Klicka på 
”Säkerhetsläget Ukraina” och sedan på ”Var 
med och bidra i Norrtälje Hjälper”. Du kan 
också mejla till norrtaljehjalper@norrtalje.se.  

Ytterligare möjligheter att stödja
Det finns en lång rad frivilligorganisationer 
som arbetar med att hjälpa flyktingarna 
från Ukraina. Flera av dessa har sedan länge 
verksamhet inom Norrtälje kommun. Röda 
Korset har till exempel samlat information 
om hur du kan hjälpa och bidra på olika sätt, 
exempelvis genom gåvor eller olika typer av 
engagemang, se www.rodakorset.se. 

Andra organisationer som just nu särskilt 
stöder människor i och från Ukraina inklude-
rar Svenska kyrkan (svenskakyrkan.se), Svens-
ka FN-förbundet (fn.se), FN:s flyktingorgan 
UNHCR (sverigeforunhcr.se), Rädda Barnen 
(raddabarnen.se), Läkare Utan Gränser  
(lakareutangranser.se), SOS Barnbyar 
(sos-barnbyar.se), Frälsningsarmén  
(fralsningsarmen.se) samt UNICEF (unicef.se). 

Ta dig en stund och besök hemsidorna.  
Se var just du kan göra skillnad!
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97 % av svenskarna uppger att de  
återvinner sina förpackningar och 
tidningar.* När vi återvinner materialen 
flera gånger spar vi natur resurser.

På materialvärlden.se lär materialisarna dig allt om 
återvinning. Lär dig om olika material och vem som äter 
vad genom spel, pyssel, film och bok. Materialvärlden 
är till för stora och små som vill bidra till en mer hållbar 
värld. När du källsorterar blir materialisarna mätta och 
dina förpackningar och tidningar kan återvinnas och få 
nytt liv. Bra vad?

Det här är materialisarna!

Flirps pappersuppdrag
På materialvarlden.se kan du och familjen ta dig an 
6 olika utmaningar. Om du till exempel klickar på 
Flirps pappersuppdrag står det så här: 
1. Samla kartonger tillsammans från till exempel 
mjölk, juice, filmjölk och yoghurt.

2. Testa gärna att bygga, räkna eller att mäta upp 
hur långa och höga saker är med kartongerna.

3. Låt barnen undersöka om kartongerna innehåller 
någonting som Flirp inte skulle gilla att äta, innan 
de hamnar i återvinningskärlet. Kanske hittar ni 
skruvkorkar i plast eller liknande. Skruva i så fall av 
dessa och spara dem till Ploppa.

*Återvinningsbarometern 2021 

841923567
267815943
593647281

954281736
316574829
782396154

675132498
139458672
428769315

© Bulls

413972865
986531724
275684139

168325947
394817256
752469318

521796483
847153692
639248571

© BullsLätt Medelsvår

Rätt lösningar till Sudoku och korsord på sid 15:

Fakta om papper
Pappret uppfanns för 2000 år sedan, av Cai Lun som jobbade hos kejsaren  
i Kina. Papper görs av pappersmassa som tillverkas av fiber från träd.  
Pappersfiber är ett starkt material som kan återvinnas upp till sju gånger  
innan styrkan är borta. Varje år återvinner vi papper motsvarande en miljon 
träd. Och när det inte går att återvinna fler gånger blir det istället energi som 
ger oss el och värme. När papper ska återvinnas pressas förpackningarna 
först samman och transporteras till ett pappersbruk där förpackningarna 
återvinns för att t.ex. bli nya flingpaket och wellpapp. 

Visste du att
Det tar ett halvt år för papper att brytas ner i naturen.

Flirps pappersuppdrag
 1 Samla kartonger tillsammans (från ex. mjölk, juice, filmjölk  
 och yoghurt) under 1-2 veckor på förskolan.   

2  Testa gärna att bygga, räkna eller att mäta upp hur långa och  
 höga saker är med kartongerna.

3 Låt barnen undersöka om kartongerna innehåller någonting  
 som Flirp inte skulle gilla att äta, innan de hamnar i  
 återvinningskärlet. Kanske hittar ni skruvkorkar i plast eller  
 liknande. Skruva i så fall av dessa och spara dem till Ploppa.

Hej,  jag heter Flirp!
Jag är både flexibel och mångsidig och berättar 
gärna om min barndom i skogen. Jag är robust 
och tål både kyla och värme bra men jag avskyr 
regn och rusk. När det är dags att flytta är jag 
allas bästa vän för jag hjälper gärna till att bära 
grejer. Jag är också äventyrslysten och gillar 
att ge mig ut på uppdrag för att leverera paket. 
Jag kan resa land och rike runt för att rätt sak 
ska komma till rätt person.

Jag tycker om: 
Pasta- och flingpaket, dryckeskartonger,  
sockerpåsar, säckar, pappersbärkassar  
och wellpapplådor.

FLIRPFLIRP

Här ser du materialisarna, Ploppa, Prasslis, Flirp, Bånk, Klirr och Kras, sex hungri-
ga figurer som lär dig allt om återvinning. 
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– Ifjol ägnade vi mycket tid åt att skapa själva 
odlingsbäddarna från grunden. Ett kul men 
slitigt arbete, säger Pascal Letter som är en av 
krafterna bakom tillsammansodlingen. 

– I år blir det betydligt lättare från början. 
Nu lägger vi mer fokus på olika grödor och 
hur vi tillsammans kan få fram den bästa skör-
den. Det ska bli spännande, vi börjar i maj!

– Till skillnad från individuell odling på 
ett kolonilottsområde odlar vi allt tillsammans 
och delar på skörden. Alla som vill vara med 

Nu Tillsammansodlar vi igen  
– anmäl ditt intresse idag!

Våren 2021 fick Roslagsbostä
ders hyres gäster tillgång till 
odlingsbar mark på Färsna gård.  
Nu under 2022 fortsätter vi 
satsningen. Under våren och 
sommaren har alla Roslags
bostäders hyresgäster möjlighet 
att odla tillsammans. 

Stadsbruk Roslagen är ett initiativ som syftar till att ge inspiration och kunskap kring 
odling. Lokal odling är en viktig del i vår omställning mot ett mer hållbart samhälle, 
där en ekologisk försörjning också påverkar och bidrar till ett bättre klimat.  

ANMÄL 
INTRESSE 

Mejla Pascal på 

pascal.letter@

coompanion.se  

eller ring 

079-334 08 68.
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Nu Tillsammansodlar vi igen  
– anmäl ditt intresse idag!

Öppet onsdagsöndag 1116.
Se mer på facebook eller instagram: 
www.facebook.com/systrarnamatjord/

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 spora-
diskt för att kolla hur det växer, fortsätter 
Pascal.

Systrarna Matjord gör entré
Nytt för i år är att det är stadsbrukarna 
Linda och Malin Ljungehed från Systrarna 
Matjord som håller i träffarna. Deltagarna 
kommer då även få en intressant introduk-
tion i inomhusodling och hela odlingen 
avslutas med en härlig matlagningskurs 
uppe i fiket på Färsna gård. Här kommer 
det att finnas tillrättalagda odlingsbäd-
dar, tillgång till bevattningsanläggning 
och tillgång till större verktyg. Allt för 
att odlingen ska bli så enkel och kul som 
möjligt. Även ledarna finns tillgängliga 
och guidar dig och dina medodlare. 

Njut av vårsolen  
på Systrana Matjords  
Café på Färsna Gård

I år träffar du även Linda och Malin Ljungehed från Systrarna Matjord på Tillsammans-
odlingen. Odlingen startar i maj och avslutas så småningom med en trevlig matlagningskurs 
på Färsna gård.
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8 stycken:
250 gram smördeg  
(färsk på rulle)
3 msk marsanpulver
4 dl mjölk
1 msk socker
1 uppvispat ägg

TILLBEHÖR:
Kristyr, florsocker och 
färska hallon

Njut av goda wienerbröd i vårsolen. Tur att de går snabbt att laga till så vi hinner 
ut till alla spännande evenemang som sker i kommunen i samband med att staden 
firar 400 år. Här bredvid ser ni ett axplock av flera kul evenemang under våren. 

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 225 grader.

2. Använd en rundform och stansa ut 
runda former i smördegen.

3. Nagga lite i mitten på cirklarna  
med hjälp av en gaffel (där du 
senare ska placera vaniljkrämen).

4. Pensla smördegen med ett upp-
vispat ägg.

5. Ställ in smördegen i ugnen tills 
den börjar ta färg cirka 10 min.

6. Ta fram en kastrull och häll i 2 
dl mjölk, 1 msk socker och 3 msk 
marsankräm, låt koka upp under 
omrörning tills såsen bivit en tjock 
kräm.

7. Ta ut smördegen, fyll hållan (där 
du naggat) med en klick vaniljkräm 
och ställ tillbaka in i ugnen i ytterli-
gare 5 minuter.

8. Garnera wienerbröden med kristyr, 
florsocker och färska hallon.

SUPERSNABBA WIENERBRÖD

Något som Louise fullkomligt älskar 
är wienerbröd, men det tar ju ett  
litet tag att baka dem och vissa 
dagar vill man ha det snabbare en 
kvickt så här presentera hon super

snabba och supergoda wienerbröd!

Det tar bara 15 minuter att baka dessa läckerbitar så sätt på kaffet och 
blanda en kanna saft när de är i ugnen. Garnera med florsocker och de
bär som du har hemma.

Receptkreatör Louise Papuçiu är född och uppväxt  
i Norrtälje. Tillsammans med sin mor, närings fysiologen  

Anne Hallbäck, driver hon grocerywealth.com.

Njut av våren
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Lätt

Lösningarna finns på sidan 11.

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. 

Dansens dag – utomhusupptädanden
Kom och fira dansens dag med våra kom-
munkoreografer. ReAct! – när dans och 
akrobatik möter fysisk teater.
När: 29 april kl 15.30 och 16.30 (15 min 
varje gång)
Var: Busstationen, Norrtälje
Fri entré: Ingen föranmälan

Norrtälje litteraturfestival
Välkommen att lyssna på författarsam-
tal, föreläsningar, ungdomars poesi, 
översättar samtal, boksigneringar och 
möten med författare.
När: 19-21 maj
Var: Roslagens bokhandel, Lilla torget, 
Norrtälje
Mer info: infio@roslagensbokhandel.se

Norrtälje Stadslopp med  
Papricaloppet för barn
På Sveriges nationaldag bjuder Löpar-
klubben Roslagen in till en löpartävling i 
Norrtälje för vuxna och barn.
När: 6 juni
Var: Sportcentrum, Gustaf Adolfs väg 53, 
Norrtälje
Mer info: info@lkroslagen.se

Spelmanstämma i Gustav Adolfs Park
Spelmansstämma (med allspel).  
Föredrag om Norrtälje. 
När: Sveriges nationaldag den 6 juni  
kl 12-14
Var: Gustav Adolfs Park, Norrtälje
Mer info: mail@svenfredriksson.com

Gammeldans till levande musik
Njut av gammeldans till musik av Jubileums-
kapellet med lokalt välkända musiker som 
Mats Andersson, Peter Puma Hedlund, 
Per-Olof Ukkonen, Sven Fredriksson, Lennart 
Törnqvist, Martin Björklund, Ellen Boström 
m fl.
När: Sveriges nationaldag den 6 juni kl 17-19
Var: Gustav Adolfs Park, Norrtälje
Mer info: mail@svenfredriksson.com

Operaföreställning på Pythagoras 
För första gången någonsin spelas en 
opera föreställning i Varggropen på Pytha-
goras. La serva padrona (En liten hustyrann 
eller Ett litet huskors) är en opera-buffa i 
två akter med musik av Giovanni Battista 
Pergoles. 
När: 19 juni 
Var: Pythagoras industrimuseum, Verk-
stadsgatan 6
Mer info:Ring 0176-100 50 eller mejla
info@pythagorasmuseum.se

Glenn Miller Orchestra  
på Norrtälje Jazzdagar 
Passa på att höra storbandsjazz i toppklass 
då Glenn Miller Orchestra Scandinavia 
besöker Norrtälje och bjuder publiken på 
sin fantastiska repertoar. Orkestern leds av 
trombonisten Jan Slottenäs och inkluderar 
flera yngre musiker ur Sveriges jazzelit.
När: 3 juli kl 16-17.15
Var: Societetsparken, Norrtälje
Mer info: Ring 073-08 99 027 eller mejla 
eva.rosen-lundqvist@norrtalje.se

Fira 400-åringen 
Norrtälje stad!
1622 fick Norrtälje stadsprivilegier av den unge kungen 
Gustav II Adolf. Han hade tillträtt tronen redan som 
16-åring, regerade Sverige 1611–1632, och var barnbarn till Gustav 
Vasa. I år firar Norrtälje sitt 400-årsjubileum med massor av olika 
slags aktiviteter – för nu är det ju år 2022! För dig som vill vara med 
och fira följer här några tips från Bonytt-redaktionen:

Många 
av eventen 

är gratis 



Vill du sommarjobba med det här glada gänget?

Roslagsbostäder

Distriktskontor
Norrtälje
Besöksadress: Lommarvägen 12
Tfn: 017620 75 11 och  
017620 75 37

Rimbo
Besöksadress: Centralvägen 6
Tfn: 017620 75 64
 
Hallstavik
Nu åter på Gottstavägen 8!
Tfn: 017620 75 61

Huvudkontor
Roslagsbostäder AB
Box 56, 761 21 Norrtälje
Besöksadress: Lommarvägen 1, plan 2
Tfn: 017620 75 00
Hemsida: www.roslagsbostader.se
Epost: info@roslagsbostader.se

Är du 16-18 år? 
Sök sommarjobb på: 

www.roslagsbostader.se/
sommarjobb/


