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Hon firar både 100 och 50 år 4
I sin 3-rummare på Vibyvägen i Rimbo har 
100-åringen Märta bott sedan huset var ny-
byggt 1969. Vi träffar henne vid köksbordet 
och får en inblick i hur en pigg 100-åring har 
det som hyresgäst hos Roslagsbostäder.

Delta och öka trivseln 7
Roslagsbostäder och Hyresgästföreningen gör 
nu en särskild insats som ska göra det lättare 
att nyttja våra olika möteslokaler. Som boende 
lånar du lokalerna gratis för privata fester och 
sammankomster – eller när du vill bidra till den 
allmänna trivseln i ditt område.

Renoveringar ut- och invändigt 8
Under 2019 totalrenoverades kv. Skepparen 
längs Carl Wahrens väg i Hallstavik. Nästa år 
planeras stora renoveringar även i Norrtälje 
och Rimbo. 

Jul, jul, strålande jul!  10
Julen står för dörren och Bonytt tipsar om 
julmusik och andra trevliga aktiviteter som 
erbjuds runt om i Roslagen. Låt dig inspireras 
av ett smaskigt julrecept på en ”Snow Queen 
Winter Cake”. Och missa inte säkerhetstipsen 
som kan rädda liv!

Fler förbättringar 
framöver
Lite snö lyser upp utanför och 2019 går mot sitt slut. 
Jag blir både glad och stolt när jag tänker tillbaka på året 
som gått och allt kul jag fått göra tillsammans mer både 
er läsare och mina arbetskamrater. Allt från att fiska 
bad ankor på mässor och marknader till att bygga ett 
helt nytt kvarter med hyresrätter i Roslagen.  

Fortsatt nostalgisk blir man lätt om man läser sidan 4–6 i det här numret 
av Bonytt, där en 100-årig hyresgäst tar oss tillbaka till 1940-50 talet. 
Det var en tid då många av Roslagbostäders lägenheter byggdes och  
artikeln ger en inblick i hur det var att leva i Roslagen då. Tack snälla 
Märta för att du delar med dig av dina minnen!

När man betraktar Roslagbostäder som hyresvärd går tankarna lätt till 
själva lägenheten. Även om vi jobbar mycket med de mjuka värdena så 
ordnar vi även med tak över huvet till en annan, i många fall välservad 
och kär familjemedlem – nämligen bilen. Roslagsbostäder har nästan 
2000 p-platser, carportar och garage i kommunen, och nu blir det ännu 
smidigare att hyra dem (dessutom finns det platser lediga!). Mer om det 
finns på sidan 3. Förändringarna gällande p-platser bottnar i att vi lyssnat 
till er hyresgäster och även kring besöksparkeringarna förbättras upp-
lägget. Vi som hyresvärd, precis som ni, vill att besöksparkeringarna ska 
nyttjas av besökande till er, och inte av boende i närliggande områden. 
Läs mer på högersidan här intill om hur vi fixar det problemet.

Nu rullar vi vidare in i 2020 med stor entusiasm och fyllda av energi. Vi 
ser verkligen fram emot att få ta del av resultatet i kundundersökning-
en och att börja jobba med konkreta åtgärder ute i våra olika områden. 
De boendes trivsel och trygghet är ett av de högst prioriterade målen i 
Roslagsbostäders affärsplan och ingår som en viktig del i vår strategi att 
skapa en långsiktigt hållbar affär. 

Vi ser även fram emot att utveckla vårt goda samarbete med 
hyresgästföreningen och att hitta på fler kul aktiviteter 

med dem. Läs gärna tipsen på sidan 7 om hur du redan 
idag kan vara med och skapa trygghet och trivsel i 

ditt bostadsområde. 

Jag önskar dig en riktigt härlig vinter! 

Elin Ross, Marknadsansvarig 

Bonytt nummer 3, 2019: Ansvarig utgivare: Elin Ross. Form & layout: Sundin Reklamstudio AB. Text: Olof Engfeldt, Ren Information 
samt Roslagsbostäder. Foto: Roslagsbostäder och 123rf.com. Tryck: Tryckerigruppen AB.
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Vi har fått in förbättringsförslag från er boende om hur vi kan göra 
besöksparkeringarna än mer tillgängliga för era gäster och besö-
kare. Därför införs nu obegränsad parkeringstid för besökare (den 
tidigare begränsade parkeringstiden på 4 timmar tas bort). 

Samtidigt lanserar vi en mobil betallösning genom SMS eller 
appen SMS PARK. Det är samma app som används i Norrtälje 
Centrum. Besökaren registrerar sin bil via ett SMS eller i appen SMS 
PARK. Då påbörjas 2 timmar gratis parkering och därefter är kostna-
den 5 kr/timme eller 40 kr/dygn. 

Under december sätts skyltar upp vid besöksparkeringarna med 
instruktioner och så snart det är skyltat börjar det nya systemet att 
gälla. Det nya systemet gäller inte Kråkan i Rimbo och inte heller 
Eneberg, Lönnen och Göken i Norrtälje eftersom de saknar besöks-
parkeringar. 

Förbättrad  
besöksparkering

Stort tack till dig  

som bidrar till ett ännu 

bättre bostadsområde
Du som tar dig tid att svara på Roslagsbostä-

ders hyresgästundersökning hjälper oss att 

bli bättre. Med hjälp av alla svar som skickas 

in får vi bild över vad ni hyresgäster tycker är 

viktigt och hur ett tryggt och trevligt bostads-

område ska vara för att passa just er. Baserat 

på resultatet av undersökningen ska vi under 

2020 genomföra så många konkreta åtgärder 

som bara möjligt för att du och dina grannar 

ska trivas ännu bättre hos Roslagsbostäder. 

Resultatet av hyresgästundersökningen kan du 

läsa om i första numret av Bonytt 2020. 

Är du hyresgäst och vill hyra en parkeringsplats? Då har 
vi en särskild fordonsplatskö. Ställ dig i kön redan nu, så 
får du en köpoäng per dag. Fordonsplatskön fungerar 
på samma sätt som Roslagsbostäders lägenhetskö. När 
en fordonsplats du är intresserad av dyker upp anmäler 
du ditt intresse. Ett erbjudande om att få hyra fordons-
platsen skickas sedan till den med högst köpoäng. De 
som bor i området har dock förtur, oavsett köpoäng. 

Ställ dig i kön för ledig fordonsplats genom att logga 
in på ”Mina sidor” på Roslagsbostäders hemsida. Gå till 
”Mina profiler”, ”Fordonsplats” och klicka på  ”Aktivera”. 
Klart!

Söker du  
parkeringsplats?  
Det finns lediga!

TACK!

Tillsammans skapar vi ett hem att längta till

Stort tack för att du tog dig tid att besvara frågorna i vår hyresgästundersökning. 

Vi kommer nu gå igenom alla svar och utifrån dessa se över vilka åtgärder vi behöver göra 

för att bli en bättre hyresvärd för dig. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Roslagsbostäder. 

I vårt frågeforum: kundo.se/org/roslagsbostader kan du få snabba svar på

dina frågor och läsa svaren på de vanligaste frågorna. Du kan också 

kontakta oss på telefon: 0176-207500.
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Möt Märta: 

 100-åringen 
som blev kavat på äldre dar

Novembersolen lyser med sin frånvaro när Bonytt-redaktionen 
plingar på hemma hos Märta på Vibyvägen i Rimbo. Vi besöker  
henne för att gratulera till hennes 100-årsdag i efterskott. Vi vill 
även uppmärksamma Märta för att hon i 50 år varit hyresgäst hos 
Roslagsbostäder. Hela tiden i samma hus och lägenhet dessutom.

– Mina första minnen från Vibyvägen är 
mycket glada, det var ett livligt område med 
många barn som lekte på gårdarna. Sommar-
tid fanns det en fin halvmåneformad roshäck 
prydd med rosa rosor. Idag är det annorlunda, 
man ser helt enkelt inte lika mycket folk i 
rörelse längre, berättar Märta.

År 1969 var huset på Vibyvägen nybyggt 
och Märta var 50 år. Hon flyttade då tillsam-
mans med sin man och två tonårspojkar till 
Rimbo från Östra Ledinge, eller Österledinge 
som det hette på den tiden. 

– Min man var bas på sågen där, men en 
dag brann sågen ned så han fick arbete på 
sågen i Knivsta istället, minns Märta.

Samma lägenhet sedan 1969
– Jag har bott i samma lägenhet i 50 år, be-
rättar hon glatt. Man kan nog anta att jag har 
trivts bra. (Även om hon i intervjun minns 
just Öster Ledinge och ungdomens logdanser 
med ett varmt leende i ögonen). 

Märta bor på Vibyvägen tillsammans med 
katten Diva som är nyfiken och gärna vill ha 
kontakt men lyssnar lydigt när matte säger 
till. Även den hårlösa lilla sphynxkatten Flora 
har tittat in på besök vilket hon gör då och 
då, enligt Märta.

Vi slår oss ned i köket som är i original 

och mycket välskött. Märta konstaterar att 
hon alltid fått den hjälp hon bett om från 
Roslagbostäder. 

 – Jag har fått omtapetserat några gånger 
och mattan här på golvet är nästan ny (det 
bruna korktrycket får oss i redaktionen att 
fundera på vad ”nästa ny” betyder). 

– Jag fick även en trapphiss insatt så jag 
med hjälp kan ta mig utomhus, även om det 
inte blir så ofta. Det var mest min man Gert 
(smeknamn för Henry) som var mer för det 
sociala umgänget och samhället. Själv trivdes 
jag bäst hemma med familjen. Det är nog 
först nu på äldre dagar, de sista 20 åren, som 
jag tar för mig mer och pratar mer, säger 
Märta och ler. 

Märta är van vid mycket folk omkring sig 
då hon har tre barn, fyra barnbarn och åtta 
barnbarnsbarn. 

Barn – en verklig glädjekälla
Märta föddes 1919 och är näst yngst av sex 
syskon. Redan som ung hjälpte hon till och 
passade skollärarens barn och genom hela livet 

>> Nog törs jag prata mer nu än för  
20 år sen. Jag måste nog växt till mig.

Märta, 100 år

Märtas farmors kök i hennes lilla 
stuga vid sjön.

Märtas make Gert och hans  
arbetskamrat Ivar, 1947.

I detta tvåfamiljshus bodde  
Märta, hennes man Gert och de-
ras tre barn innan de flyttade till 
Rimbo 1969.

Fotograf: Sune Sundahl/Arc
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– Jag kommer väl ihåg när vi först skaffade 
oss TV. Året var 1957. Jag hade hälsat på min 
syster i Råcksta som hade upptäckt att där 
fanns så fina barnprogram. Då köpte även vi 
en TV för barnens skull. 

”Jag tycker om matlagning”
– Jag har alltid gillat att baka och laga mat. 
När barnen var små var det mycket bullar och 
kakor. 

Mia, barnbarnet som är med Märta under 
intervjun, berättar om Märtas makaronvälling 

”mjölkmakaroner” som hon minns med 
kärlek och värme. 

– Jag tycker mycket om att laga mat, det 
blir mest sån där gammaldagsmat som ka-
lops, köttfärslimpa och kåldolmar, fortsätter 
Märta. 

– Men vi äter även modern mat. Jag har 
till exempel provat sushi. Det är lite starkt 
men det duger. Och vad heter det där andra 
nu igen Mia? Det där ”pulled” någonting?  

– ”Pulled Pork” förklarar barnbarnet Mia. 
– Ja, nog är det gott, även om jag föredrar 

den svenska husmanskosten, säger Märta 
och skrattar.

Fullt hus och kungabrev på 100-årsdagen
På 100-årsdagen i september var det fullt 
hus då alla kom för att fira henne. Det blev 
förstås lite trångt i 3:an. Märta, som först 
inte trodde att någon skulle komma, blev en 
aning förvånad när gästerna fick köa 
och äta i omgångar. Det bjöds på både 

Bonytt redaktionen blir bjudna in till Märtas 
kök för en trevlig pratstund om livet.

Märta blev glad för kungens gratulations-brev på 100-årsdagen med bifogade foton. Hon har alltid tyckt om kungafamiljen och säger att ”prinsen han är fin han!”

har Märta uppskattat barnen och alltid sett 
dem som en stor glädje.

 – Ibland hör jag folk omkring mig säga att 
det är ansträngande med barnen, men det har 
jag aldrig tyckt. Men det är klart, det är en an-
nan tid nu. Själv kunde man vara ute till sent 
på natten en midsommar och fortfarande vara 
uppe och sjunga i kyrkan på söndag morgon, 
minns Märta. 

Sång och musik
Märta kommer från en musikalisk familj. 
Hennes pappa spelade dragspel. Hennes man 
Gert spelade fiol, barnet Christer spelar gitarr 
och ett av hennes barnbarn är discjockey. Själv 
sjöng Märta i kyrkan och spelade orgel. Hon 
berättar att hon som ung fick 5 öre i arvode 
för att hon sjöng i kyrkan på en begravning då 
en chef vid Norrtelje Tidning skulle begravas.

Märtas barnbarn Mia och hennes två 
döttrar är ofta på besök, håller sällskap och 
ser efter. Märta själv har ingen hemtjänst eller 
färdtjänst. Glasögon bär hon enbart när hon 
läser. Hon löser gärna korsord på kvällarna, 
men först är det TV fram till klockan 23 och 
hon följer bland annat intrigerna i Bonde 
Söker Fru och lyssnar på Fredrik och Filip. 

➤



6

Hur vill du få  
viktiga meddelanden 
från oss? 
Du måste välja.
Vi vill gärna kunna kontakta dig kring 
viktiga saker om ditt boende. Det kan 
exempelvis gälla en påminnelse inför ett 
bokat besök eller besiktning – eller infor-
mation om driftstörningar som avbrott i 
vatten- eller TV-nätet. Viktig information 
för dig helt enkelt! Men, för att vi ska 
kunna meddela dig behöver du aktivt 
välja på vilket sätt.

Har du laddat ned vår gratis bostads-
app? Logga in med appen, gå till ”inställ-
ningar” och välj om du vill bli kontaktad 
med e-post, notiser i appen eller SMS- 
meddelanden. Du kan även göra ditt val 
under Mina Sidor på vår hemsida. 

Gör du inget val få du inte informatio-
nen. Då ansvarar 
du istället för 
att hela tiden 
själv söka upp 
informationen, 
till exempel 
genom att ringa 
under vår tele-
fontid eller läsa på 
Roslagsbostäders 
hemsida. 

649532718
753841926
182976354

237469581
864157293
915283647

496715832
321698475
578324169

© Bulls

169243785
523978416
874615932

491382657
786591324
235467891

618759243
942136578
357824169

© Bulls

Lätt

Medelsvår

Rätt lösning till  
Sudokun på sidan 10:

smörgåstårta och fika och det var en härlig tid 
tillsammans med familjen. 

Märta berättar att bara någon dag innan 
kalaset hade barnbarnsbarnen, som visste 
att Märta är väldigt förtjust i kungafamiljen, 
ringt till hovet och frågat om inte kungen 
kunde komma på kalaset. Tyvärr hade han 
inte tid, men på hennes födelsedag kom det 
både en gratulation och flera bilder på kung-
en och hela kungafamiljen. 

Märta skrattar. 
– Ja, barnen är för roliga! Inte har kungen 

tid att träffa mig och vad skulle jag säga till 
honom? 

Men glad för breven och bilderna det blev 
hon. Bilderna sitter nu inramade på köksväg-
gen. 

– Ja, nog har jag följt dem länge. Jag läser 
ju Svensk Damtidning varje onsdag och där 
blir man ständigt uppdaterad om vem i kän-

disvärlden som är osams med vem. 
Märta håller sig även uppdaterad om 

vad som händer i kommunen då hon läst 
Norrtelje Tidning varje dag i 50 år. 

Över 100 jultomtar väntar på sin årliga 
entré

– Jag har haft ett bra liv och har sluppit 
både smörj och svåra sjukdomar. Visst har 
jag lite krämpor i knäna och benen. Kanske 
är det något mer, men de vet jag ju inge om, 
säger Märta och skrattar.  
– Tänk nu är det snart jul, va’ härligt! Då 
får min tomtesamling komma fram. Jag har 
137 tomtar i alla möjliga storlekar. Men 
de får inte komma fram 
förrän dagen innan 
julafton. 

Ingen idé att 
pynta för tidigt 
enligt Märta. 

Vi på Bonytt- 
redaktionen vill passa 
på att önska Märta och 
hela hennes familj 

– en riktigt god jul!

>> Tänk, nu är det snart jul!  Då får 
min tomtesamling komma fram. Jag har 
137 tomtar i alla möjliga storlekar

Märta, 100 år

Märtas nyfikna katt heter Diva och är ett 
kärt sällskap. 
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I många av Roslagsbostäders bostadsområden 
finns bra lokaler som du som hyresgäst kan låna 
helt kostnadsfritt. Under 2019 har Hyresgäst-
föreningens verksamhetsutvecklare Anna  
Johansson Dahl jobbat med att entusiasmera 
och utbilda lokalansvariga i hur lokalerna på 
bästa sätt kan nyttjas.  

Lokalerna får lånas både för privata fester och för triv-
selhöjande aktiviteter i bostadsområdet som till exempel 
julgransplundring eller en bokcirkel dit alla är inbjudna. 

Hur skulle du kunna öka gemenskapen med dina 
grannar? En lokal kan användas till så mycket – allt 
från läxläsning till syjunta. Testa att planera en 
aktivitet, bjud in dina grannar och slå på 
kaffet!
Boka en lokal själv genom att kontakta 
den som är lokalansvarig där du bor. 
Vet du inte vem det är? Ring Erik 
Waller på Hyresgästföreningen, tfn 
010-45 91 384 vardagar mellan 8-17, 
så hjälper han dig.

Umgås och öka trivseln  
i ditt bostadsområde

Nu är det Norrtäljes tur! 
Under 2019 har Hyresgästföreningen arbetat med att 
starta lokala föreningar i Hallstavik och Rimbo som täck-
er hela orterna. Tanken är att det ska bli enklare för både 
hyresgäster och medlemmar att engagera sig. Finns det 
större lokalföreningar är det lättare att bilda aktivitets-
grupper som planerar och skapar aktiviteter för hela 
orten eller engagerar sig i sitt kvarter. På så sätt kan var 
och en engagera sig på ett sätt som passar en själv! 

Nu finns planer på att starta upp tre liknande lokala 
föreningar i Norrtälje under 2020. Vill du hänga med på 
den resan? Hör av dig till anna.johanssondahl@hyres-
gastforeningen.se. Välkommen att vara med! 

Rimbo rustat för framtiden
I februari startade Rimbo sin lokala förening för hela orten och nu har de 
riktigt bra koll på alla sina lokaler och hur de kan användas. Bland annat 
rustats hobbylokalen på Villavägen upp med nya maskiner och verktyg 
för att laga cyklar och den stora lokalen vid Bananhusen används för 
läxläsning. Den nya lokalföreningen har dessutom haft vandring på alla 
områden i Rimbo för att se om hyresgästerna någonstans upplever att 
det är otryggt. 

Under 2020 ska ett större trygghetsprojekt genomföras i Rimbo och 
planen är att få igång mer verksamhet i samtliga lokaler. 

Vill du få mer information om vad som är på gång i Rimbo? Välkommen att 
mejla Anna på anna.johanssondahl@hyresgastforeningen.se.

Nästa år hoppas 
Hyresgästföreningen 
kunna bidra till ännu 
fler aktiviteter för alla 
hyresgäster genom 
att även hålla en 
särskild aktivitetsdag 
på varje ort.

Den 24 november 
julpysslade man på 
Bergsvägen 8H,  
klädde granen och 
drack glögg.
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– Det händer mycket nu, berättar han med ett 
leende. Vi är så glada att under året kunnat göra 
flera rejäla satsningar. Vi totalrenoverar både i 
Rimbo och i Hallstavik just nu! 

Skepparen  
i Hallstavik
I kv. Skepparen längs Carl Wahrens väg i Hallstavik kan 
man nu se det färdiga resultatet av en totalrenovering som 
verkligen har gett huset ett lyft. Teglet har bytts ut, taket 
är nytt, balkongerna renoverade och alla fönster och dörrar 
är bytta till betydligt mer energieffektiva varianter. En 
uppskattad förbättring för hyresgästerna och en investering 
i fastigheterna.

 Ett sånt här stort projekt tar tid och det har pågått sen 
januari. Hyresgästerna har kunnat bo kvar under tiden, och 
även om det är påfrestande att bo på en byggarbetsplats så 
är de allra flesta mycket glada över resultatet. Kvarteret är 
faktiskt ett av de äldsta som Roslagsbostäder har i Hallstavik 
med sina 34 lägenheter. Nu står Skepparen åter ståtlig och 
fin som det en gång gjorde vid inflyttningen 1963 – en tid 
då stiftelsen Häveröhus byggde bostäder för pappersbrukets 
expansion. 

Bonytt träffar Peter Jertland över en kopp kaffe medan novembermörkret  
lägger sig utanför fönstret. Peter arbetar som projektledare för Renovering- 
och Tillbyggnadsprojekt (ROT) hos Roslagbostäder och kom just in i värmen 
efter att ha varit ute och sett över balkongrenoveringarna i fastigheten intill. 

Storsatsning på renovering

Mjölnaren i Rimbo
Peter fortsätter att berätta om kv. Mjölnaren i Rimbo där 
han hoppas få samma fina resultat som i Hallstavik. De 
röda husen med träfasad kan man se från vägen när man 
kör till centrala Rimbo. 

– Även här ska allt yttre totalrenoveras med ny fasad 
och tak och vi planerar vara klara till sommaren 2020, 
berättar Peter.

Peter Jertland
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Storsatsning på renovering

Blåklinten 
och Violen  
i Lommaren 
Norrtälje 
Här renoverar Roslags-
bostäder uteplatserna samt 
målar och fräschar upp 
entréerna. 

Kommande 
renoveringar
Större renoveringar planeras även 
under 2020. Till exempel ska 
kv. Växtriket i Norrtälje då få en 
helt ny ventilationslösning samt 
ett nytt tak.

Eneberg  
i Norrtälje 
I kv. Eneberg i Norrtälje 
finns ett litet sött äldre 
grönt hus med fyra lägen-
heter som också det nyligen 
har renoverats. Utöver det 
yttre som tak och fasad har 
även ny ventilation instal-
lerats, stammar har bytts 
och ytskikten renoverats 
invändigt. 
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Medelsvår

Lätt

Lösningarna finns på sidan 6.

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. 

hej mitt vinterla nd
När vintern fram till din fönsterkarm
som en vitklädd giljare träder,
dröm en dröm som kan hålla dig varm
där inom väggarnas bräder.

E.A. KARLFELDT

Källa till aktivitetstipsen: norrtalje.se, kultur.norrtalje.se samt svenskakyrkan.se där du 
även hittar fler aktiviteter.

Bonytt tipsar:

Luciakonsert i Norrtälje
Damkören Esters röster framför kända lucia sånger 

under ledning av körledaren Jeanette Lindh som 

bland annat jobbat som sångpedagog vid Roden-

gymnasiet och Kulturskolan i Norrtälje.

Tid: 14 december kl 13.00

Plats:  Stadsbiblioteket, Billborgsgatan 3, Norrtälje

Arrangör: Norrtälje stadsbibliotek

Gratis inträde.

Poddcafé i Hallstavik
På temat ”Poddcafé för vetgiriga” får deltagarna utgå från 
en aktuell podd, lyssna på ett avsnitt och sedan diskutera 
tillsammans. 

Tid: 19 december kl 18.00-20.00
Plats: Hallstaviks bibliotek, Norra Uppsalavägen 15, Hallstavik
Arrangör: Norrtälje bibliotek
Gratis inträde.

Julkonsert i Rimbo kyrka
Julkonsert med Rimbo kyrkokör och diplomorganist Marcus 
Toren under ledning av Helene Cocozza. Förutom den tra-
ditionella julrepertoaren framförs även Hallelujakören från 
Messias av GF Händel samt ett  
maffigt arrangemang av O helga natt av Adolphe Adam.

Tid: 15 december 2019 kl 16-17
Plats: Rimbo kyrka, Rimbo kyrkväg, Rimbo
Arrangör: Svenska Kyrkan
Gratis inträde.
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hej mitt vinterla nd

Det här behöver du:
Kaka:
• 350 g rumsvarmt smör
• 3,5 dl socker
• 6 st ägg
• 1 msk vaniljsocker
• 250 g torkade tranbär
• 1 ask (100 g) röda  

cocktailbär
• 1 ask (100 g) gröna  

cocktailbär
• 6 dl vetemjöl
• 1 dl majsstärkelse (maizena)
• 2 tsk bakpulver
Marängfrosting:
• 2,5 dl socker
• 0,8 dl vatten
• 1,4 tsk pressad färsk citron
• 2 st äggvitor
• 1 tsk vaniljsocker
Dekoration:
• 2 msk honung
• 1 st färdigt marsipanlock 

eller 250 g marsipan som 
kavlas ut

• 100 g granatäppelkärnor
• färsk rosmarin

Snow Queen Winter Cake
Recept på en fantastisk fruktkaka som täcks med marsipan och toppas 
med underbar marängfrosting och granatäppelkärnor. En riktig vinterdröm 
att njuta av. Receptet ger cirka 16 bitar.

Lokal konst  
på Julsalongen
På Julsalongen 2019 ser du spännande 
konstverk av en lång rad lokala konstnä-
rer med anknytning till Norrtälje. Konst 
i många olika slags material, format och 
medium. Rösta på ditt favoritverk så har 
du chans att vinna ett fint pris!

Tid: 14 december 2019-19 januari 2020, 
de flesta dagar kl 12-17.
Plats: Norrtälje konsthall, Estunav 12, 
Norrtälje
Arrangör: Norrtälje konstförening, Norr-
tälje konsthall. 
Gratis inträde.

Gör så här:

1. Smörj och bröa en rund 
springform, ca 22 cm i 
diameter. 

2. Vispa smör och socker 
vitt och luftigt. Rör ned 
äggen, ett i taget och 
tillsätt vanlijsocker. Rör 
ned frukten. 

3. Blanda vetemjöl, mai-
zena och bakpulver, rör 
om med en gaffel så allt 
blir blandat. Vänd ned 
det i smeten och rör om, 
smeten ska vara ganska 
tjock. 

4. Häll smeten i formen 
och jämna till den. Gräd-
da kakan i 175 grader i ca 
60 minuter. Känn med 
sticka att kakan är klar. 
Låt kakan kallna.

5. Jämna till kakan med 
kniv om det behövs 
och pensla kakan runt 
om med honung. Värm 
honungen i mikro några 
sekunder om den inte är 
flytande. 

6. Kavla ut marsipan 
mellan plastfolie, eller 
använd färdigkavlad 
marsipan och täck tår-
tan helt.

Frosting:

1. Häll socker, vatten och 
citron i en kastrull och 
koka sakta upp tills 
sockret löst sig. Ta bort 
kastrullen från värmen 
och låt den svalna lite. 

2. Vispa äggvitorna och 
vaniljsockret hårt tills 
konsistensen är tjock. 
Fortsätt att vispa medan 
du häller i sockerlagen 
lite åt gången, vispa 
konstant tills marängen 
har svalnat. Ställ mar-
ängen i kylskåpet minst 
en halvtimme. 

3. Bred frostingen över 
marsipanen med hjälp 
av en palett. Dekorera 
med rosmarin. Skeda 
granatäppelkärnor 
över kakan strax innan 
servering.

Ljusa tips!
• Välj värmeljus i lykta framför långa ljus  

i stake, de är säkrare.

• Ställ aldrig flera blockljus närmare än  
7 cm till varandra, står de för tätt kan  
de rinna, droppa och sota.

• Skär alltid ner kanterna på blockljuset  
till ca 1 cm höjd. Högre kanter hindrar  
lågans syretillgång och får ljuset att sota.

• Barn och husdjur har inte samma akt-
samhet för ljus, ha uppsikt hela tiden!

• Släck alltid ljusen när du lämnar rummet.

• Ha aldrig dekorationer nära ljuset.

• Testa brandvarnaren och försäkra dig 
att du vet vart din brandsläckare och 
bandfilt finns.

Tips: Duka med LED-ljus av bra kvalitet,  
samma mysiga känsla men mycket säkrare.



Morgontrött?  
Snart kan du felanmäla  
på telefon fram till kl. 12.00.
Nya öppettider och utökad felanmälan
Från och med den 13 januari utökar Roslagsbo-
städer öppettiderna för felanmälan per telefon. 
De nya öppettiderna för felanmälan är 
alla vardagar kl. 07.00-12.00. 
Ha ditt produktnummer redo, 10 siffror som står 
ovanför ytterdörren. Du ringer samma nummer 
som tidigare. Alternativt kan du göra din felan-
mälan i Roslagsbostäders bostadsapp eller via 
”mina sidor” på vår hemsida när som helst.

Nya öppettider i januari 
Från och med januari blir det även nya öppet-
tider för drop-in besök på huvudkontoret och 
distriktskontoren:
Huvudkontoret: Måndag-fredag 08.00–12.00.
Distriktskontoren: Måndag–torsdag 07.00–
12.00, fredagar stängt.

Du hittar svaren på de vanligaste frågorna och 
kan ställa dina egna frågor i vårt frågeforum på 
vår hemsida.

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 1
Tfn: 0176-20 75 11 och  
0176-20 75 37

Rimbo
Besöksadress: Centralvägen 6
Tfn: 0176-20 75 64
 
Hallstavik
Besöksadress: Gottstavägen 8
Tfn: 0176-20 75 61

Har du 

laddat ned 

vår gratis 

bostads-

app?


