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Vill du göra
skillnad i ditt
område?
Självförvaltning innebär att du
tillsammans med dina grannar
tar hand om delar av utomhusskötseln och inomhusskötseln
på din gård. Här kan du vara med
och bidra till en snyggare och
tryggare utemiljö. En annan fördel
är att du lär känna dina grannar
och får en större gemenskap på
gården. Tillsammans kommer vi
fram till vilka arbetsuppgifter som
ska utföras. Under hösten ska vi
testa självförvaltning på tre olika
gårdar. Gårdarna ligger i Centrum
Norr, Hageby och Klockare
torpet. Hör gärna av dig till ditt
områdeskontor så berättar vi mer.

EXEMPEL PÅ
SJÄLVFÖRVALTNING:
• Hålla koll i området
• Sköta gräsmattan
• Plocka skräp och rensa
ogräs
• Måla bänkar och bord
• Säsongsstädning
• Hålla rent i miljörummet
• Plantera blommor
och växter
• Vattna

NÄR DU VILL
NÅ OSS

”Samarbetet är det
bästa med Juniorlaget”
Snygga och trygga gårdar för hyresgästerna,
och jobb för Norrköpings ungdomar. Juniorlaget gör skillnad för många.
Klockan är nio på morgonen, och de åtta ungdomarna har redan varit igång i ett par timmar.
Efter en kort rast fortsätter de med dagens
uppdrag: att rensa ogräs på en gård i Hageby.
De är inne på sista veckan tillsammans, och
alla vet vad de ska göra.
– Det går lite snabbare nu än i början, säger
Mira Häggdahl när hon drar med skrapan
mellan kullerstenarna.
Varje år sker en speedrekrytering till Juniorlaget, där Norrköpings ungdomar får chansen
till sommarjobb och erfarenhet. Ungdomarna
jobbar med att måla, rensa ogräs och plocka
skräp.
– Det bästa med de här veckorna har varit
samarbetet. Att få jobba tillsammans, säger
Maya Youssef.

Jour: Vid akuta ärenden efter kontorstid ringer du
011–21 16 00 så blir du kopplad till SOS fastighetsjour.
Du kan också besöka oss på: hyresbostader.se
eller facebook.com/hyresbostader

I Juniorlaget samlas ungdomar från olika delar
av Norrköping. Tre veckor tillsammans gör
att det blir bra sammanhållning. Maya och
de andra är säkra på att de kommer att hålla
kontakten även efter sommaren.
Att få träffa de som bor på gårdarna har också
varit roligt.
– Många har varit jätteglada. De hälsar glatt,
säger Maya.
– Någon kom med kakor också, berättar
Alex Franssén.
Skräpplockningen är det de har fått ägna mest
tid åt. När de började sina arbetspass var det
väldigt skräpigt på gårdarna.
– Många verkar glömma att fimpar och
annat inte försvinner av sig självt. Efter de här
veckorna tänker jag mer på att någon annan
måste ta upp det jag lämnar efter mig. Nu när
vi har städat är det rent, men det ligger mycket
jobb och energi bakom, säger Mira.

BOTORGET
Telefon: 011-21 16 00
Besök: Sankt Persgatan 78-80
E-post: kundtjanst@hyresbostader.se

TIPS&RÅD
FRÄSCHA UPP GÅRDEN
Du vet väl om att varje
hushåll har 300 kronor var att
använda till förändringar i sitt
område? Det kan bland annat
vara nya buskar, blomlådor
eller ny parkbänk. Kontakta
områdesansvarig eller bovärd
om du har idéer!
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ALLA SKA
KÄNNA ATT
DET ÄR RENT
OCH SNYGGT
I VÅR STAD.

Nu håller vi rent
tillsammans
Fräschare miljöstationer ger trevligare och
tryggare vardag. Bovärden Sofia Daoud har
några enkla tips som gör stor skillnad.

På så sätt blir det både fräschare och trevligare, och Sofia och hennes kollegor kan
använda sin tid till att förbättra för dig på
andra sätt.

Sofia Daoud, som är bovärd i Ringdansen,
har en önskan.
– Jag skulle vilja att det luktade lika gott
på eftermiddagen som det gör på morgonen
när jag har skurat hela miljöstationen. Och
att det var så trevligt att sortera soporna att
man gärna dröjde sig kvar lite och pratade
med grannarna.

SOPOR PÅ GOLVET
Sofia skurar miljöstationen i sitt område
varje morgon klockan sju, men får ofta rycka
ut för att ta hand om sopor andra tider på
dagen. Sopor hamnar ofta på golvet i stället
för i rätt kärl, med följden att det kommer
lukt och i värsta fall skadedjur.
– Det känns också tryggare om det inte
ligger skräp överallt som gör att du inte ser
vad som döljer sig där, säger Sofia.

ENKLA TIPS
Men ska vi nå dit behövs hjälp från alla
hyresgäster. Här är några enkla tips som gör
stor skillnad:
• Lägg soporna i rätt kärl
• Lägg inget på golvet
• Säg till bovärd eller områdesansvarig
direkt om det blir fullt i sopkärlen

DE FLESTA GÖR RÄTT
Hon är noga med att påpeka att de flesta gör
precis som det är tänkt på miljöstationerna.
Men Sofia och vi andra på Hyresbostäder
hoppas att vi alla ska kunna hjälpas åt att öka
trivseln, genom att hålla rent och slänga rätt!

BJUD PÅ TIPSPROMENAD
Vill du ordna nåt kul i ditt
område? En fotbollsturnering
för barnen i kvarteret, en
tipspromenad för grannarna,
en gemensam grillkväll på
gården? Då kan du söka vår
aktivitetspeng – vi stöttar
gärna bra förslag!
NJUT UTE I HÖST
Även under hösten är din
innergård en jättetillgång.
Särskilt i dessa tider, när det
är bra att umgås utomhus.
Ladda grillen, häng på lekplatsen, se de första löven falla.
SLIPP GETINGARNA
Om oturen är framme och du
får problem med småkryp –
getingar, myror eller annan
ohyra – kan du ringa direkt till
Anticimex på 011-36 74 00.
Det är kostnadsfritt för dig
som bor hos Hyresbostäder.
HÅLL RENT I NATUREN
Ha alltid med dig en påse på
utflykten, ifall det inte finns
soptunnor. Ta alltid med dig
skräpet när du lämnar våra
fina gårdar och den vackra
naturen, så håller vi det rent
och fint.

