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TÄVLING !
Skicka in ett fotografi på din 
favoritplats i just ditt område!
Skriv några rader om var du 
tagit bilden. Inskickade bidrag 
får en trisslott.

Maila till info@nynasbo.se. Vi 
behöver ditt svar senast 31 juli 
2019
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Sommaren har kommit till Nynäshamn, med allt vad det innebär av bad på våra strän-
der och picknicks på våra ängar. Har du ärenden att göra hos oss på kontoret är du alltid 
välkommen - glöm bara inte bort att sommar också betyder lite annorlunda öppettider 
på Nynäshamnsbostäder. Du hittar dem på annan plats i tidningen.

En sak som faktiskt förstör, inte bara sommaren utan även i långa lop-
pet hela vårt kretslopp, är alla fimpar som ligger och skräpar lite var-
stans. Det kanske kan kännas överdrivet att gnälla på en liten rackare 
på knappt två centimeter, men faktum är att tillsammans med andra 
tobaksrelaterade produkter (som cigarettpaket, cellofanpapper och 
snusdosor) står den för runt 80 procent av allt skräp i landets stadsmil-
jöer. Mycket sopas bort, men andra åker ner i våra brunnar och vidare 
ut i vattendragen. Det gör också fimpens filter, där alla giftiga ämnen som ska skydda 
rökaren mot den värsta smällen sitter kvar. Men fimpen består också delvis av en sorts 
plast, cellulosaacetat. Fiskar kan lätt ta fimpen för mat, äta upp den och så är den inne i 
näringskedjan. De fimpar som hamnar i skog och mark tar det naturen runt fem år att 
bryta ner. Enligt organisationen Håll Sverige Rent hamnar ca en miljard fimpar på våra 
gator och torg. Skulle man lägga dem på rad skulle de räcka till Sydafrika - och tillbaka. 

Vad gör vi då åt fimpproblemet? Det finns naturligtvis flera olika lösningar. Det viktiga 
är att rökaren själv tar ansvar över sitt avfall. Som en hjälp på vägen provar Nynäs-
hamnsbostäder att sätta upp något som kallas fimpomater. Egentligen är det kanske 
mer av en ”fimpometer” eftersom man kan se antalet fimpar mäta ett resultat av en 
fråga som ställts. Mer om hur det hela fungerar kan du läsa här bredvid och på Bo Stads 
sida, men kort kan man säga att det handlar om en slags analog ”gamification” för att 
stimulera till att fimparna hamnar på ett ställe där de tas om hand på rätt sätt. 

På tal om miljö; en varelse som tar hand om Nynäshamns flora är biet - naturens egen 
lilla trädgårdsmästare. Men av olika anledningar har det senaste decenniet ställt till det 

för bisamhällena och stora delar av beståndet har försvunnit. På sin hemsida skriver 
Naturskyddsföreningen att binas bostadsbrist troligen bidrar till problemen. En del av 
lösningen är att hjälpa dem med en bostad. Därför tackar vi en av våra hyresgäster, Lina 
i Ösmo, för att hon här berättar mer om hur man kan bygga ett hus och en fristad åt 
bina. En smula assistans har hon fått av sin områdesansvarige, Svempa.

Svempa själv berättar för övrigt i det här numret om hur det är att ta hand 
om vårt bestånd i Ösmo. Han visar oss sin vardag på jobbet; vad det är som 
gör arbetet roligt, hur han lägger upp sin dag och om han någonsin råkat ut 
för något ovanligt - och det har han.

Något annat vi hoppats skulle vara ovanligare än det är, är den olovliga 
uthyrningen som finns av våra lägenheter. I vissa situationer ska man na-

turligtvis ha möjlighet att hyra ut sin lägenhet, men gör det då på rätt sätt så att alla 
parter, även dina grannar, kan känna sig trygga i att allt genomförs på ett korrekt sätt. 
Ska du hyra ut din lägenhet är det viktigt att vi som fastighetsägare får reda på det och 
kan godkänna upplägget.

Slutligen vill jag också berätta att Nynäshamnsbostäders styrelse har fått en ny ordfö-
rande. Det är Tommy Cumselius som efter fyra år i styrelsen nu tagit över mötesklub-
ban. I Värdens Nyheter ger han en kort presentation av sig själv och berättar om hur han 
ser på hyresrättens roll och framtid. 

Med detta vill jag passa på att önska trevlig sommar! Ut och njut och ta med dig Vär-
dens Nyheter till strand och hängmatta. Passa också på att kontakta oss om det är något 
speciellt du vill att vi framöver ska ta upp.

Varma soliga hälsningar!

Sanja Batljan, VD

LITEN MILJÖBOV STÄLLER TILL MED STOR SKADA
Den här gången tar vi grepp om både roliga och mindre roliga ämnen. På den tråkiga sidan pratar vi om 
olovlig uthyrning och ett otyg till miljömarodör. På den ljusare sidan berättar vi om hur man genom en egen 
räddningsinsats kan bygga en bostad åt hårt drabbade bin. 

biet - 
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trädgårdsmästare
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Frågan är befogad då vi hör siffror på att upp till 80% av skräpet i stads-
miljö kommer från tobaksrelaterade produkter. Med en krona pant per 
fimp skulle troligen dagens siffror från Håll Sverige Rent minska. De  
rapporterar om 1.000 000 000 (ja, du läste rätt: en miljard!) fimpar som i 
Sverige varje år slängs på marken.
   
Men fimppant är ännu bara en fantasi. Det är däremot inte Nynäshamns-
bostäders nyhet Fimpomaten. Här kan du med en islängd fimp i rätt be-
hållare visa vad du tycker i enklare och lite annorlunda frågor. Vem är t.ex. 
coolast i japanska filmer - ninjan eller samurajen? Resultatet visualiseras 
för alla som går förbi. Och kan vi nu äntligen få svar på den eviga 
frågan: Vilken superkraft är egentligen bäst - flygförmåga eller  
osynlighet? Visa vad du tycker - fimpa fimpen rätt!

NÄR INFÖRS PANT PÅ FIMPAR?
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Vet du vem Svempa är? Möjligheten är 
stor om du bor i Ösmo. Det är där 
Sven-Åke Almén, som han egentligen 
heter, jobbar som områdesansvarig.
- Det finns säkert fler som känner igen 
mig. Jag har inte alltid jobbat här i Ösmo. 
När jag började på Nynäshamnsbostäder 
2004 jobbade jag på Backlura, så där finns 
det säkert också en del som har koll på 
mig.

VAD UTMÄRKER DITT JOBB?
- Visserligen har vi våra rutiner, men det 
är samtidigt ett väldigt fritt jobb att vara 
områdesansvarig. Vid sju på morgonen är 
vi igång med felanmälningar. Det här är 
den mer inrutade delen av jobbet när vi 
behöver vara på plats. När vi sedan åker 
ut på jobb, disponerar vi själva över tiden; 
som att åtgärda fel, ordna till lägenheter 
efter besiktningar eller gå våra ronder. 

VAD BETYDER DET I PRAKTIKEN?
- När vi gör vanliga ronder kollar vi att 
allt ser bra ut, att lampor fungerar och 
sådana saker. Men vi går också speciella 
brandskyddsronder. Då behöver vi se till 
att det är tomt i gångar och trapphus. 
Man ska känna sig trygg när man bor hos 
Nynäshamnsbostäder, och trygghet är en 
viktig fråga vi löpande arbetar med. 

BOR DU SJÄLV I KOMMUNEN?
- Ursprungligen kommer jag från 
Hälsingland. Eftersom jag nu bor åt 

Ösmo till, passade det bra att jag tog hand 
om den del av beståndet som låg i 
närområdet. Här är det lugnt och de allra 
flesta verkar trivas. Visst, emellanåt flyttar 
någon ut, men det händer ganska ofta att 
de flyttar tillbaka igen.

HAR DU VARIT MED OM NÅGOT 
OVANLIGT?
- Det dyker upp oväntade saker med 
jämna mellanrum. Ibland undrar jag om 
man inte skulle kunna skriva en hel 
kabaré om saker vi råkat ut för. Som den 
gången jag hörde ett märkligt ljud jag inte 
kände igen. När jag svängde runt hörnet 
stod en stor älg och frustade mitt i 
bostadsområdet. När den såg mig blängde 
den irriterat, men valde att masa sig 
tillbaka ut i skogen. Jag är tämligen säker 
på att jag såg samma älg i en villaträdgård 

något år tidigare, men då betydligt 
mindre. Nu hade den växt till sig en 
smula. Det här hände på Tallvägen. Här 
har vi också fått larm om huggorm och en 
varm sommar var det många insekter som 
tagit sin tillflykt till en tom lägenhet där 
ett fönster stod öppet. Och när jag säger 
många, menar jag verkligen många. Men 
vi fick bort dem också. I Ösmo och 
Nynäshamn har vi förmånen att leva nära 
naturen och det händer att den gör sig 
påmind. Ibland lite väl påmind, men det 
ingår liksom i dealen.

VAD ÄR DET BÄSTA MED  
ARBETET?
- Det är som sagt ett fritt jobb där vi styr 
mycket själva. Det gäller att kunna en hel 
del om teknik men det handlar också om 
att kunna en hel del om människor. 
Blandningen är tjusningen med arbetet. 

VAD FINNS DET FÖR  
UTMANINGAR?
- Vi behöver alla tänka på att det är en 
människa vi pratar med - det måste både 
jag och hyresgästen göra, och inte börja 
skälla på varandra eller tappa fattningen. 
Vi är en kort tid på jorden och man lever 
bara en gång. Ta tillvara på varje dag och 
lägg inte tid på smågnäll. Det är inte värt 
mycket. Speciellt inte idag när det finns så 
mycket aggressivitet i världen. Vi får alla 
försöka vara positiva och ha en bra dialog. 
Allt blir så mycket bättre då!

SVEMPA OM LIVET SOM OMRÅDESANSVARIG:

” MAN MÅSTE KUNNA EN DEL OM TEKNIK, 
MEN OCKSÅ EN DEL OM MÄNNISKOR. ”

”När den såg mig 
blängde den irriterat

Livet som områdesansvarig handlar om 
att göra problem till utmaningar. Men när  
utmaningarna kommer i form av skogens 
konung - frustande, skulle nog många av 
oss fundera över yrkesvalet. Men inte 
Svempa. Värdens Nyheter tar reda på 
vad tjusningen med arbetet är.

Svempa i samspråk med Ingrid Flink från den lokala hyresgästföreningen.
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Det kan komma tillfällen i livet då du 
under en tid inte behöver din hyresrätt. 
Om skälen är goda kan du då tillfälligt 
hyra ut din lägenhet - under en begränsad 
tid. Du kan också ha en inneboende då du 
hyr ut ett rum. 
   Men det finns tyvärr de som utnyttjar 
bostadsläget till att själva tjäna en slant. 
Samtidigt kommer de med löften om att 
personen eller familjen som bor i andra 
hand, eller hyr ett rum, efter en tid ska få ta 
över kontraktet. Nynäshamnsbostäder 
skriver ALDRIG över ett kontrakt till 
någon som hyrt i andra hand/varit 
inneboende. 

ANDRAHANDSUTHYRNING
När man hyr, eller hyr ut, i andra hand 
behöver Nynäshamnsbostäder i sin roll 
som fastighetsägare godkänna arrange-
manget och alla parter får ett skriftligt 
godkännande. Har man ej fått någon 
skriftlig bekräftelse är uthyrningen INTE 
godkänd.

Skäl som brukar var ok för att tidsbegrän-
sat få hyra ut sin lägenhet:

• Du har fått tillfälligt arbete 
 på annan ort
• Du ska studera på annan ort
• Du ska en längre tid vistas utomlands
• Du ska prova på att flytta ihop med  
 någon
• Du behöver vård på sjukhus

Ovanstående skäl brukar kallas för 
”beaktansvärda” och ska styrkas med intyg 
till Nynäshamnsbostäder.

FELAKTIG UPPFATTNING
Flera gånger varje år har Nynäshamnsbo-
städer möten med andrahandshyresgäster 

som trott att de ska få ta över ett kontrakt 
efter en viss tid. Ofta har information om 
uthyrningen aldrig nått värden och alltså ej 
heller varit godkänd. Många andrahands-
hyresgäster hoppas ändå på att få ta över 
lägenheten eller att värden ska kunna 
hjälpa till med en ny bostad eftersom man 
skött sig och betalat hyran i tid. Men så 
fungerar det inte. Nynäshamnsbostäder 
har en kö att ta hänsyn till, där många  
väntat flera år på en bostad. 

INNEBOENDE
Att hyra ut ett rum till någon medan man 
själv bor kvar är naturligtvis i sin ordning. 
Att göra det som ett sätt för att gå runt 
andrahandsuthyrningen och alltså inte 
själv bo kvar kvar är EJ tillåtet. Att båda 
parter bott tillsammans i lägenheten kan 
behöva styrkas. Uppdagas det att det rör sig 
om ett skenarrangemang riskerar 
förstahandshyresgästen att bli av med sitt 
kontrakt - och alltså i förlängningen även 
den som hyr av denne. Den personen kan 
INTE heller i det här fallet få ta över 
lägenheten. Den går tillbaka till kön. Även 
ett inneboendeavtal är alltid tidsbegränsat.

KORTA NER BOSTADSKÖN
Behöver du tillfälligt hyra ut din lägenhet 
ska det naturligtvis gå att göra, men det 
ska göras rätt. Den som permanent löst 
sitt boende på annat sätt ska inte ha kvar 
sin gamla hyresrätt ”för säkerhets skull”.  
Det är naturligtvis inte heller meningen 
att man ska ha kvar den bara för att tjäna 
pengar på andra. En rörlighet i kön där 
öppna kort samt ordning och reda gäller, 
är något vi alla borde sträva efter. Det ger 
ett tryggt boende.

Nynäshamnsbostäder strävar alltid efter att du som hyresgäst ska känna trygghet i ditt boende. Vare sig 
du hyr i första hand, andra hand eller hyr ut. Därför är det viktigt att veta vad som gäller och att allt sköts 
rätt. Tyvärr är det inte alltid så.

?
DEN SVARTA BOSTADSMARKNADEN 

VEM BOR PÅ
ANDRA SIDAN 

VÄGGEN?
DU SOM HYR UT
Ansök i god tid hos Nynäs-
hamnsbostäder om att hyra ut 
i andra hand. Ett tillstånd är 
alltid tidsbegränsat. Det är 
också personligt på så sätt att 
om den du hyr ut till flyttar ut 
tidigare än planerat, behöver 
du ett nytt tillstånd från värden 
för en ny hyresgäst. Det är du 
som ansvarar för att hyran 
betalas i tid. Du får INTE hyra 
ut ett rum om du inte avser att 
själv bo kvar under tiden.

HYRT 
DYRT?
Vad kostar det att bo i andra 
hand? I regel brukar det 
handla om att en andra-
handshyra har ett pålägg på 
5-15% över grundhyran, 
bland annat beroende på 
om bostaden hyrs ut 
möblerad och om P-plats 
eller diverse abonnemang 
ingår. Du kan alltid kontakta 
Nynäshamnsbostäder om 
du har frågor kring storleken 
på grundhyran. 
Vid olovlig uthyrning visar 
det sig ofta att hyran varit 
oskäligt hög, ibland upp till 
dubbla beloppet av hyran. 
Har du betalt för mycket har 
du möjlighet att i efterhand 
få tillbaka överhyra. Vänd 
dig då till Hyresnämnden.

DU SOM HYR
Se till att du och den du hyr av 
har kontrakt om vad som gäller. 
Utöver detta behöver ni båda 
vid andrahandsuthyrning också 
ha skriftligt tillstånd från värden 
Även om du skulle få besitt-
ningsrätt gentemot den som 
har förstahandskontraktet, kan 
du inte få det gentemot 
Nynäshamnsbostäder. Var 
medveten om att om du hyr 
olovligen riskerar du att snabbt 
bli bostadslös.

DU SOM GRANNE
Du ska alltid kunna känna dig 
trygg i att veta vem som är 
din granne och att det 
verkligen är ”rätt” granne som 
bor bakom namnet på dörren. 
Det är också viktigt ur ett 
säkerhetsperspektiv, t.ex. vid 
en brand. Känner du en oro 
över att allt inte står riktigt 
rätt till, är du alltid välkom-
men att kontakta Nynäs-
hamnsbostäder. Det kan du 
göra anonymt.
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VARIFRÅN KOM IDÉN TILL ATT BYGGA  
ETT INSEKTSHOTELL?
-Jag har alltid varit intresserad av djur och natur. Det har jag varit 
sedan jag var liten och mina föräldrar tog mig med ut i skog och 
mark. Jag var också med i scouterna. Dessutom är jag lite pysslig av 
mig och tänkte att jag ville göra något för våra bin. Det var då tanken 
om ett insektshotell föddes. Eftersom jag varken har balkong eller 
uteplats frågade jag vår områdesansvarige om råd. Nu har jag fått en 
plats visad där jag kan så lite frön och sätta upp mitt hotell. 

HUR GÖR MAN EGENTLIGEN EN BOSTAD ÅT ETT BI?
På nätet finns massor av inspiration. Det finns butiker som Grann-
gården och Plantagen som har färdiga lösningar, men jag ville se om 
jag kunde bygga ett själv. Även här fick jag hjälp av vår områdesansva-
rige, med en lastpall. Den bröt jag upp i mindre delar så att den blev 
en bra grund. I en butik kompletterade jag med bambustavar. Från 
skogen har jag ordnat kottar, bark och pinnar som jag fyllt huset med. 
Bina vill ha små håligheter där de kan krypa in, så en borr är bra att 
ha. Runt om hotellet planterar jag blommor. Bin fungerar så att de 
trivs bättre i sällskap av andra små djur. Jag har köpt en kompott av 
blomsterängsfrön jag tror ska passa bra för att locka hit både bin, 
fjärilar och andra insekter. 

VAD HOPPAS DU SKA HÄNDA NU?
Det vore roligt om vi kunde locka hit några små djur till miniängen 
och att några av dem väljer att flytta in i sin nya bostad. De behöver 
en fristad.

VARFÖR HAR BINA HAFT DET SVÅRT?
Sjukdomar, virus, bekämpningsmedel, matbrist. Det finns 
flera olika teorier till varför det som kallas bidöden, då hela bisamhällen 
försvinner, uppkommit. Troligen är det en kombination av faktorer som 
ligger bakom. Naturskyddsföreningen tror dessutom att vildbin drabbats av 
bostadsbrist då skog rensats på döda träd, samtidigt som marker växt igen. 

LINA TIPSAR - SÅ GÖR DU ETT INSEKTSHOTELL
• Leta inspirationssidor. Det finns hur mycket som 
 helst att hitta på nätet!
• Titta i butiker. Antingen om du vill köpa färdiga hus, 
 tillbehör som bambu eller bara vill låta dig inspireras.
• Hör med din områdesansvarige. Kanske kan du få hjälp 
 med en plats eller material?

TRE VÄXTER BIN TYCKER OM:
 • Smultron
 • Lavendel 
 • Honungsfacelia

LINA ORDNAR BOSTAD ÅT DE 
MINSTA HYRESGÄSTERNA
Bina har inte haft det lätt de senaste åren. 
Som tur är finns personer som Lina Hjelte i 
Ösmo. Här berättar hon om hur man bygger 
ett insektshotell - eller hyreshus om du så vill. 

”På nätet finns 
massor av inspiration.
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På Nynäshamnsbostäder får man dagligen in frågor om både det ena och det andra. För att få hjälp att svara på några av dem 
rådfrågar vi vår fiktive medarbetare Bo Stad, Värdens Nyheters alldeles egna frågesvarare. Välkommen att skicka in dina frågor.
info@nynasbo.se, märk din fråga med ”Bo Stad”.

FRÅGA BO STAD!

Hej Bo!

Jag har inget mot rökare, det är upp till var och en att bestämma. 
Det jag inte tycker om är fimpar. Det ligger en hel del och dräller 
ute på gatorna, men faktiskt relativt ofta också runt port och 
närområde. Hur kan ni bidra till att vi ska slippa eländet?

Bästa hälsningar
Göta

Hej Göta!

Jag är själv före detta rökare, men har slutat sedan en lång tid. Idag 
stöter jag på ämnet i jobbet emellanåt. Då är det själva röken, eller 
spåren den lämnar efter sig, som är det största problemet. Konkret 
kan det handla om att en rökande hyresgäst har flyttat ut och vi har 
svårt att få lägenheten fräsch till nästa som ska flytta in. Eländet har 
genom åren borrat in sig i väggarna - en bostad mår helt enkelt inte 
bra av rök. Det är en av anledningarna till att vi i beståndets nya 
fastigheter faktiskt har infört rökförbud, inte bara i de allmänna 
utrymmena utan ett totalt sådant.

När det gäller fimpar ser jag också en hel del av otyget. Du har 
kanske på annan plats i tidningen sett att vi berättat om våra nya 
”Fimpomater”? Det är en slags uppsatt box där man helt enkelt 
slänger sin fimp, men man kan välja på två olika hål att göra det i.  
På boxen finns nämligen också en frågeställning där man visar sin 
sympati genom att slänga sin fimp i någotdera svarshålen. Hur skulle 
du själv slänga fimpen om frågan löd: Vilka är de coolaste monstren 
- mumier eller zombies? Vi hoppas fimpomaterna kan hjälpa till att få 
fler fimpar att framöver hamna på rätt plats.

Bästa hälsningar
Bo

ALLA DESSA FIMPAR DIGITALA TIPS
Hej Bosse!

Jag måste säga att jag gillar din lilla yta här i tidningen. Man lär 
sig ofta något nytt, bjuds på ett litet tips eller får höra vad som är 
på gång i beståndet. Det enda problemet är att när jag som bäst 
behöver just något tips eller till och med svar på en fråga, har jag 
självklart inte kvar den gamla tidningen och det tar av naturliga 
skäl lite för lång tid att få svar på en fråga. Skulle ni inte kunna 
göra något digitalt som man alltid har tillgång till?

Bästa hälsningar Janne

Hej Janne!

Kul att du gillar mina rader! Några baknummer av Värdens Nyheter 
ligger på Nynäshamnsbostäders hemsida, så där kan du titta. Den 
stora nyheten är annars att vi på hemsidan samlat ett gäng vanliga 
frågor och länkat in filmer som hjälper till att visa hur man själv 
åtgärdar olika saker. Det kan handla om allt möjligt - hur du ordnar 
upp ett stopp i diskhon, rensar ett vattenlås osv. Gå in under fliken 
”Hyresgäst” och vidare till ”Boskola”. Just nu finns ett 10-tal filmer 
som tagits fram genom våra kollegor i Sveriges Allmännytta.

Bästa hälsningar tillbaka
Bosse
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VI ARBETAR EFTER LEDORDEN ”SNYGGT, TRYGGT OCH RENT” 

Våra områdesansvariga har telefontid mellan kl 07.00-09.00 
måndag–fredag. Om det inträffar akuta fel i lägenheten eller 
fastigheten, under dagtid, som inte kan vänta till nästa dag, 
ring 08-520 687 35.  Du kan också gå in på vår hemsida och 
göra felanmälan, under Kontakta oss.

SORUNDA/ STORA VIKA/ ÖSMO
SÖDRA

 Asfalteringsarbeten 

  Heimdalsvägen, byte av belysningar i källare och trapphus

  Fasadtvätt Odins väg / Sigyns väg

  Fasadtvätt Valthornsvägen

  Fasadtvätt Estövägen

  Takbyte Krokvägen

  Heimdalsvägen 6 ombyggnation av lokal till lägenhet

  Upphandling av nyproduktion i kvarteret Humlan

NORRA 

 Takreparation Backluravägen 9

 Backluravägen 3-5, 15-17 hushållssopor på gården, har fått tillgång till 

 matavfallssortering

 Backluravägen 17 byte av hissar

NYNÄSHAMN
SORUNDA 

 Carl Bondes projektering, byte av oljepannor och ventilation

STORA VIKA 

 Asfalteringsarbeten

 Byte av stammar Marstavägen 

 Kompisgunga lekplatsen

ÖSMO

 Asfalteringsarbeten 

      Bin och humlor får insektshotell på Torgvägen

Sven-Åke Almén
08-520 687 11
Område: Ösmo

Jan Hammarbäck
08-520 687 10
Område: Stora Vika, Lövlundsvägen /Apoteksgatan

OMRÅDESANSVARIGA

OMRÅDESANSVARIGA

Mikael Nikolausson
08-520 687 39
Område: Backluravägen 13-25

Johan Bohlin
08-520 687 28
Område: Backluravägen 3-11, Stationshuset,  
Mörbyvägen 9, Åkargränd/Fredsgatan

Enseri Haxhimustafa 
08-520 687 88
Område: Estövägen, Valthornsvägen, Änggatan

Ingela Svensson
08-520 687 60 
Område: Backluravägen 20-28, 30-112

Bo Edvinsson
08-520 687 87
Område: Heimdalsvägen, Centralgatan 37, Nynäsvägen/
Industrivägen, Lokmannavägen

Philip Karlsson
08-520 687 89
Område: Toppstigen/Krokvägen, Sigyns väg/Odins väg

Ralf Dahl
08-520 687 02
Område: Sorunda

 


ÄVEN SOPORNA SKA HA DET RENT

SORTERA DITT MATAVFALL

I Nynäshamnsbostäders bestånd finnas 380 sopkärl. Ett par gånger 
om året spolas de rent. Så ser du ett specialfordon vid kärlen, vet 
du att det bara är en storstädning som försiggår.

Ett tuggummi tar det ca 25 år för naturen att bryta ner. Ett 
banaskal tar det visserligen bara 3 månader för, men med en 
personbil kan du samtidigt åka 10 mil på gas gjord av 1000 
bananskal. Tack för att du sorterar ditt matavfall!

NY text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SOMMARTIDER
VÅRA ÖPPETTIDER
UTHYRNING:
Tfntid:  ........................................... Mån-tors 9-11
Besökstid:  ..................................... Mån-ons 13-15 
Torsdag .......................................... 16-18 (juni-augusti 16-17)
RECEPTIONEN:
Mån-ons  ....................................... 8-16
Torsdag .......................................... 8-18 ( juni-augusti 8-17)
Fredag  .......................................... 8-12
Lunchstängt  ................................. 12-13



M IPSUM

BESÖKSADRESS: Lövlundsvägen 8A
POSTADRESS: Box 257, 149 30 Nynäshamn
TELEFON VÄXEL: 08-52068700 
RECEPTIONEN ÄR ÖPPEN: mån-ons kl 08.00-16.00, 
tors 08.00-18.00 (vintertid), 08.00-17.00 (sommartid), 
fre kl 08.00-12.00. Lunchstängt: 12.00-13.00.

UTHYRNINGEN BESÖKSTID: mån-ons kl 13.00-15.00, 
tors 16.00-18.00 (vintertid) 16.00-17.00 (sommartid).
UTHYRNINGEN TELEFONTID: mån-tors kl 09.00-11.00.
E-POST: info@nynasbo.se
HEMSIDA: www.nynasbo.se

VIKTIGA TELEFONUMMER ATT HA PÅ KYLEN:

Skriv namn och tfn till din 
områdesansvarige här:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ditt lägenhetsnummer:

POLIS 112
om någon är i nöd
eller ett brott håller
på att begås.

TRYGGHETS-
JOUREN
08-6576400,
kvällar/helger.

FASTIGHETS-
JOUREN
08-55011900,
kvällar/helger.

SKADEDJURS-
BEKÄMPNING
ANTICIMEX
075-245 10 00
www.anticimex.com

FELPARKERADE

BILAR
Ring till Q-park,
0771-96 90 00.

TELIA
90 200,
FIBERTV.

Visserligen är Tommy Cumselius (M) ny 
på sin post som ordförande, men 
erfarenhet har han redan i mängder. 
- Jag har ett förflutet från bankvärlden 
där jag arbetat mycket med företagsaffä-
rer och på olika sätt med finansiering. 
Innan jag blev ordförande har jag varit 
med i styrelsen under fyra år.

DU BOR SJÄLV I KOMMUNEN, MEN 
INTE I CENTRALA NYNÄSHAMN?
- Jag har under åren bott på flera håll i 
och utanför Stockholm, bland annat på 
Vattugatan mitt i centrala Stockholm. 
Men jag har sedan länge bytt tung trafik 
och storstadsjäkt mot hav och natur. 
Sedan 13 år bor jag på Oxnö utanför de 
centrala delarna av Nynäshamn.

HUR SER DU SJÄLV PÅ HYRESRÄT-
TENS FÖR- OCH NACKDELAR?
- Hyresrätten är en viktig del både i 
kommunens bestånd och på bostads-
marknaden överhuvudtaget. Jag tycker 
också det är viktigt att man som boende 
ska kunna ställa höga men rimliga krav 

på sin värd när det gäller standard, 
säkerhet och trygghet. Det är dock 
viktigt att man som hyresgäst även är 
medveten om att det ingår en kostnad i 
detta. Vi behöver också löpande 
underhålla och utveckla beståndet. När 
det gäller vår nybyggnation har de nya 
lägenheterna uppskattats av hyresgäster-
na och det har varit en strykande åtgång, 
så de senaste byggprojekten har 
uppenbarligen varit attraktiva. Men det 
är viktigt att vi inte bara finns i centrala 
Nynäshamn, utan på flera håll i 
kommunen. 

HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR 
BOENDET I NYNÄSHAMN?
- Vi vill ha tillväxt i Nynäshamn och vi är 
redan en attraktiv kommun. Nu ska vi 
som bostadsbolag bidra till att göra 
kommunen ännu bättre och förbättra 
möjligheterna att här bo och leva. Vi vill 
utveckla beståndet och fortsätta vara ett 
välskött företag som arbetar effektivt och 
är lyhörda inför hyresgästernas 
önskemål..

DÄRFÖR ÄR HYRESRÄTTEN VIKTIG
Tommy Cumselius är ny ordförande i Nynäshamnsbostäders styrelse. Han berättar här om vad han vill tillföra 
i sin nya roll, hans egen relation till kommunen och hur framtiden för hyresrätten ser ut. 

NYNÄSHAMNSBOSTÄDERS NYA ORDFÖRANDE:


