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De minsta
hyresgästerna
gör stor nytta
Det är viktigt att göra det möjligt för
småkryp, insekter, humlor och bin att både
överleva och trivas i stads- och boendemiljö.
Därför kommer vissa slänter och områden
att hållas oklippta i sommar.
Om du ser en sådan här skylt så vet du att här jobbar
Roslagsbostäder för att även de minsta hyresgästerna
ska trivas och hjälpa oss skapa en trivsam och blomrik miljö. Runt om i bostadsområdena kommer det
även synas nyuppsatta små lådor med hål i, så kallade
”insektshotell” (eller hyresrätter som vi kallar dem).
Det är inte bara för blommornas skull vi
behöver våra pollinerare. Bina är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en
central roll i naturen. Men våra vilda
små trädgårdsmästare är hotade. En
tredjedel av Sveriges vilda biarter
riskerar att försvinna enligt
Naturskyddsföreningen. Det
här är vårt sätt att hjälpa
dem på traven för att få ett
insektsrikare Roslagen och på
sikt ett bättre klimat.

Alla kan
göra något!
Kanske kan du placera ett insektshus på
jobbet eller vid sommarstugan? Eller plantera
färgglada och doftande växter som insekterna
lockas av. Vill du veta mer hur vi tillsammans
kan göra mer för bina och våra insekter läs
gärna på naturskyddsföreningens hemsida.

Håkan Andersson, är Bovärd hos Roslagbostäder i Norrtälje
och initiativtagare till satsningen på att öka bina och insekterna trivsel i våra boendemiljöer.
– Man måste ju göra någonting, man ser ju knappt några insekter längre,
säger Håkan medan vi promenerar bort till en slänt på Lommarvägen.
Slänten kommer att hållas öppen och oklippt för de minsta hyresgästerna under sommaren. Intill skylten som informerar om initiativet har han
planterat nepeta som fjärilarna gillar. Han har även sått vildblommor.
– Det ska vara trevligt att titta på en levande slänt med blommor och liv,
säger Håkan.
Vi stannar till vid ett av Roslagsbostäders minsta hyresrätter, ett litet hus
för insekter och där visar Håkan glatt att det redan flyttat in några bin. Bara
i Norrtälje har ett 20-tal nya hus för insekter placerats. Kika gärna försiktigt
in när ni går förbi. Är hålen igentäppta är det förmodligen solitärbin som
flyttat in.
– Det känns bra att ge våra pollinerare någonstans att bo och att få ge
tillbaka till naturen, tycker Håkan.

Tack för
ditt matavfall!
Nyproduktion:

Senaste nytt från Roslagsskutan
Har du åkt igenom Älmsta nyligen? Då såg du säkert vår senaste nyproduktion torna upp sig bakom Restaurang Zorbas.
Nu arbetas det med att färdigställa utsidan som ska putsas vit
och balkonger som ska monteras till varje lägenhet. Sedan ska
parkeringen, lekplatsen och omgivningarna färdigställas. Är
du sugen på att flytta in? Då kan vi glädjande berätta att du är
välkommen att göra din intresseanmälan i mitten av september, vecka 37 läggs de olika lägenhetsstorlekarna ute på vår
hemsida. Vill du få mail när de läggs ut? Se till att du klickat i
”nyproduktion” under din profil på Mina Sidor. När intresseanmälningarna inkommit får den med flest poäng först välja
lägenhet inom den valda storlekskategorin och så vidare.
Arbetet med kontraktsskrivningarna tar flera månader, vill du
under tiden följa vilka lägenheter som blivit uthyrda och vilka
som är lediga kan du göra det på vår hemsida och ”lägenhetsväljaren” på Roslagsskutans sida.

Vill du veta mer? Besök vårt Öppet Hus!
Vill du veta mer om specifika lägenheter, planlösningar, hyra och
andra detaljer så kom och träffa våra uthyrare på plats i Älmsta.
Öppet hus: tisdagar kl 12.00-15.00 vecka 23–28 samt vecka 34–38.
Ingen tidsbokning krävs. Adress: Vibyvägen 11B.
Givetvis träffar du även oss på Elmstanatta den 26 juni,
vi ställer ut strax nedanför våra hus!

Sommartider, hej hej!
Sommaren står för dörren och även i år är vi glada att kunna
erbjuda flera av ungdomarna i kommunen sommarjobb. Så bli
inte förvånad om du ser en annan person än din bovärd som
gör rent och snyggt på gårdarna i ditt bostadsområde i sommar.
Sommaren medför även en ändring i öppettider och servicenivå. Roslagsbostäders kontor hålls stängda vecka 29 och 30
men felanmälan är öppen som vanligt mellan kl 7-9 på telefon.
Kontaktar du oss under dessa två veckor i övriga ärenden kan
vår återkoppling därför dröja lite längre än vanligt. Vi hoppas att
du har överseende med det. Vi önskar dig en härlig sommar!

Att så många nu börjat källsortera matavfall är
verkligen toppen! I senaste Bonytt beskrevs
hur flera boende är positivt överraskade över
att insamlingen startat så bra. Nu i sommar är
det extra viktigt att alla slänger sina sopor i utmärkta kärl, så att inte sopor på golvet lockar
till sig råttor. Tack för att du tillsammans med
dina grannar skapar en trevligare boendemiljö
och samtidigt hushåller med jordens resurser
genom att matavfallssortera.

Smarta digitala
tjänster till dig

Vårt nya frågeforum har nu lanserats på
roslagsbostäder.se och här kan du enkelt läsa
svaren på de vanligaste frågorna till oss. Du
kan även själv ställa frågor och få svar inom 48
timmar. Vi är glada att kunna erbjuda ett enkelt
och modernt sätt att få svar på sina frågor, även
under de tider då Roslagsbostäders kontor har
stängt.
Roslagsbostäders nya bostadsapp finns nu
för nerladdning på App Store och Google Play.
Roslagsbostäders app är gratis och gör att du
smidigt kan se dina avtal, hyresavier, söka ny lä
genhet och följa statusen på olika ärenden som
exempelvid felanmälan. I appen kan du välja
om du vill ha notiser, SMS eller mejl vid viktiga
händelser som berör dig i ditt boende.
Nu är även kön för fordonsplats digital precis
som vår bostadskö. Vill du ställa dig i kö för en
fordonsplats så gör du det enkelt genom att
logga in på ”Mina sidor” och därifrån aktivera
fordonsplatskön.
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Expo Roslagen 2019:

Stort intresse för
nya lägenheter

Välkommen ut
i sommar!
Även om det är svalkande med bad så har Roslagsbostäder för er och era barns säkerhet infört
förbud mot att använda pooler och uppblåsbara
simbassänger i bostadsområdena. Vi hänvisar
med varm hand till kommunens 30 härliga
badplatser som presenteras på www.norrtalje.se/
info/kultur-och-fritid/bad/badplatser/.

Härlig stämmning i Roslagsbostäders monter!
”Roslagslägenhet hos er jag fått,
aldrig haft så gott. Älskar lägenheten,
servicen och er på Roslagbostäder.
Jag har kommit hem.”
Kommentar av Birgitta Öhlander
på hennes svarstalong.

Grillning i kvällssolen kan vara
underbart, men stör grilloset grannarna så blir upplevelsen inte lika
mysig. Att grilla på balkongen är
förbjudet. Ta med grillen ut och
ställ den på en brandsäker plats
och njut av den vackra naturen.
Kom ihåg att ta med dig hem
allt som du tog med ut!

Utefixardag
för all personal!
Vi trotsade ösregnet och tog ett
gemensamt krafttag om flera bostadsområden i Rimbo.
Lekplatser städades, rabatter anlades, ogräs
rensades och mycket skratt hördes mellan husen
i Rimbo när hela Roslagsbostäders personalstyrka på cirka 40 personer hjälptes åt. Här är några
bilder tagna före och efteråt.

Populär
tävling!
Roslagsbostäders monter på mässan
Expo Roslagen var välbesökt och vår
tävling där man skulle ”fiska ankor”
från en brygga intill Väddö kanal var
populär. Under ankorna fanns olika
svar på tre frågor om Roslagbostäder
som den tävlande fick gissa på. Vi fick
in över 250 svar (!) och den lyckliga
vinnaren av delikatesskorgen blev
Marianne Runström från Norrtälje.
På frågan ”Vad betyder hemlängtan
för dig”? Svarade Marianne ”att längta
ditt där mitt hjärta finns”.

Grattis Marianne!

Tack alla ni som tävlade och tog er tid att prata
med oss. Nästa tillfälle att träffa oss blir på Elmstanatta, följt av Rimbodagen och Hallstaviksdagen.
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Skön so
Skepp ohoj!

Läskande sommardrink

Här kommer en fräsch sommardrink från Norrtälje
tjejen Izabella Stigberg. Vill du få fler recept på
läskande drinkar gör som över 8000 andra och följ
@izaabella på instagram för härlig sommarfeeling.
Du behöver till 2 glas:
2 dl apelsinjuice
2 dl passionsjuice
0,5 dl pressad citron
Fruktsoda
1. Fyll två glas med is.
2. Skaka apelsinjuice, citronjuice,
och passionsjuice i en shaker.

Gratis
kryssning!

Häng med Hyresgästföreningen
och Roslagsbostäder till sjöss i höst!

Bor du i Rimbo eller Hallstavik är du välkom
men att komma med på en dagskryssning
– Roslagsbostäder bjuder på resan och Svenska
kocklandslagets buffé!
Vi kastar loss från Kapellskär den 28 septem
ber för en härlig dag tillsammans på M/S Rosella.
Ombord kommer det att finnas tid för bomöte och
workshops om hur vi kan öka trivsel och engage
mang i bostadsområdena. Därefter avslutar vi med
en god buffé och ser skärgården passera förbi
utanför fönstren.
Resan är ett perfekt tillfälle att lära känna fler per
soner i ditt område, göra din röst hörd och påverka
vårt framtida arbete.

¤ Anmäl dig idag!
Det är begränsat
antal platser så anmäl
dig idag på www.
hyresgastforeningen.
se/bomote-ombord
Anmälningsavgiften
växlas in till värde
kupong på båten.

3. Häll över blandningen över isen
och fyll upp med fruktsoda,
toppa med passionsfrukt.

Sommaraktiviteter för barn
Har barnen sommarlov? Vad sägs om frisbeegolf, sjöjungfrusimning eller
en barnanpassad stadsvandring? På Norrtälje kommuns hemsida hittar
du ett stort utbud av kostnadsfria sommarlovsaktiviteter under ”Mitt Lov”
(www.norrtalje.se/mittlov). Det finns alltid något skoj att hitta på.
Norrtälje kommun arrangerar även aktiviteter i Societetsparken
i Norrtälje. Här kommer två exempel:

Barnens Allsång med Bröderna Sjöström
31 juli klockan 15.00–15.45 Följ med när orkestern tolkar välkända och
populära barnsånger med fullt blås i deras nya allsångsshow.
Rekommenderad ålder 2–10 år. Fri entré.

Kotte och Vera 7 augusti klockan 15.00–15.45. Ett fartfyllt äventyr
om två trollsyskon, Kotte och Vera, som ska storstäda skogen. Publiken
blir delaktiga i föreställningen från start och rycks med i undanflykterna
som leder till busiga upptåg, vattenkrig, allsång, sopsortering och en
spännande avslutande skattjakt. För barn från 2 år. Fri entré.

Telefon: 0176-20 75 00

Hemsida: www.roslagsbostader.se

E-post: info@roslagsbostader.se

Roslagsbostäder

