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VÄLKOMMEN TILLBAKA!
På våra kontor börjar glada och solbruna
kollegor komma tillbaka efter en semester med
mycket vila, glass och bad. Kanske har du själv
några veckors ledighet kvar innan jobbet eller
skolan börjar igen.
Om du inte har besökt kusterna eller rest
iväg hoppas jag åtminstone att du har provat
vårt utomhusbad i Söderköping. Som vädret
har sett ut de senaste veckorna är det skönt
med något svalkande. Friluftsbadet ligger på
Sportvägen och håller öppet till 31 augusti.
Om vädret tillåter kan säsongen komma att
förlängas.
Fortsatt trevlig sommar!

Torbjörn Olsson
vd Ramunderstaden
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RÄDDNINGSSTATION
& TVÅ NYANSTÄLLDA
SOMMARJOBBARNA
HUNDRAÅRINGEN &
ELDSHOW PÅ GÄSTABUD

TACK FÖR ALLA SVAR
Vi har just avslutat den första delen av hyresgästundersökningen.
Aktiv Bo – företaget vi samarbetar med kring undersökningen
– har meddelat oss att 67,5 procent av våra boende har svarat,
vilket är ett riktigt bra resultat. Nu börjar arbetet med att gå
igenom och fånga upp alla synpunkter.
Resultatet av hyresgästenkäten kommer att presenteras under
hösten.

FÖRSTA SPADTAGET FÖR DEN
NYA RÄDDNINGSSTATIONEN
Den 28 maj togs det första spadtaget för den nya räddningsstationen i Söderköping, vid korsningen väg 210 och E22. På
plats och höll tal var kommunstyrelsens ordförande Magnus
Berge, Håkan Hagström, räddningschef i Söderköping, och
Ramunderstadens vd Torbjörn Olsson.

ÄNNU EFFEKTIVARE
SOMMARJOBBARE
I år provade vi ett nytt upplägg för sommarjobbarna, som du
kan läsa ett reportage om på nästa sida. Det nya var att vi tog
in och anställde en arbetsledare över hela sommaren. Egentligen gjorde Tova Larsson sin första arbetsdag redan i maj för
att hinna lära känna oss och våra rutiner innan sommarjobbarna började.
– Resultatet har blivit riktigt bra och det har vi Tova att tacka
för, säger Torbjörn Olsson, vd på Ramunderstaden. Sommarjobbarna har fått en bra känsla för oss och vi har tagit emot
mycket beröm för deras arbete.

Ramunderstaden sköter upphandlingen och bygger räddningsstationen på uppdrag av Söderköpings kommun. Generalentreprenör är ED Bygger drömmar AB. Beräknad inflyttning sker
hösten 2015.
På bilden syns till vänster även Anders Whass, vice vd ED
Bygger drömmar.

KORTA NOTISER
Under augusti börjar vår nyanställde fastighetsvärd Daniel
Hallin. Han kommer att ansvara för områdena Ringvägen och
Margaretagatan.
Under juli började även Linda Grufman. Hon kommer att
arbeta i receptionen och hjälpa oss med administrativa uppgifter. Linda ersätter Anne-Marie Andersson som efter 20 år
på Ramunderstaden gick i pension under sommaren.
Ramunderstaden kommer tillsammans med Söderköpings
kommun delta på Bomässan i Linköping på Saab Arena
12-14 september.

MÖT VÅRA SOMMARJOBBARE
När växtligheten skjuter i höjden och fastighetsvärdarna går på semester kommer förstärkningen. Under nio veckor tar vi hjälp av lika många ungdomar,
som i grupper om tre arbetar sig igenom våra bostadsområden och hjälper oss
att hålla dem rena och snygga.
Redan den 19 maj var Tova Larsson på plats för att lära känna oss och rutinerna. Under sommaren är det hon som arbetsleder sommarjobbarna och ser till så de har saker att göra. Medan
sommarjobbarna avlöser varandra efter tre veckor fortsätter hon att arbeta genom hela sommaren och vara den fasta punkten.
– Under mina senaste sommarjobb har jag suttit inne och längtat ut, säger Tova. I år hittade jag
det här och tänkte att det skulle passa perfekt, och det gör det verkligen.
Hon har ingen tidigare trädgårdserfarenhet men säger att det har fungerat bra ändå. De mer
avancerade jobben sköter fortfarande de vanliga fastighetsvärdarna. För sommarjobbarna är
det mest ogräsrensning, att plocka skräp och sopa källargångar som gäller.
– Visst har jag ändå koll på hur det fungerar och bör se ut. Mina pappa äger fastigheter. Så jag
har förstått hur viktigt det är att det är snyggt. Det har jag med mig.
Vid Birkagården står Razmus Viktorsson, Fahad Rejabo och Filip Wiman lutade in i häcken och
rensar ogräs. De är alla 17 år och det här är deras första sommarjobb.
– Folk kommer ut och pratar med oss, säger Fahad. Nästan alla säger snälla och uppmuntrande
saker om det vi gör. Det är kul.
– Då får vi energi, säger Filip.
Tova berömmer sommarjobbarna och säger att de är arbetsamma och verkligen vill göra det
fint. Killarna tackar och Filip passar på att ge komplimanger till den trevliga och glada arbetsledaren som visar dem hur jobbet går till.
Hon skrattar. Det märks att de har roligt.
– Det enda jobbiga var att jag efter den första veckan drömde om hur jag slet upp ogräs, säger
Tova. En annan kväll stod jag och tittade ut genom fönstret hemma och såg hur det bildades
ogräs i lövkronan. Man ser det överallt.
Det märks att fotbolls-VM pågår för fullt när jag hälsar på. Razmus, Fahad och Filip berättar hur
de har försökt lära Tova om fotboll. Razmus flikar in att han även har försökt uppdatera henne
på teveserien Game of Thrones, sedan är samtalet tillbaka till fotbollen – och ogräset.
– Vi försöker gå runt i en cirkel, säger Tova. Så alla områden är redan rensade en gång. Nu är vi
på andra varvet. Innan sommaren är över lär det ha blivit ett varv till, minst.

FRIBILJETTER TILL GÄSTABUDET
Lördag 30 augusti kl 21 blir det eld- och gycklarshow med Mareld.
Tack vare att vi är sponsorer kan vi erbjuda ett antal gratisbiljetter.
Du hämtar biljetterna i Bobutiken på Margaretagatan 23. Gör det
så snart du kan eftersom antalet är begränsat. Läs mer om Söderköpings Gästabud på www.gastabud.se
Foto: Studio Piqtura

HUNDRAÅRING PÅ UTOMHUSBIO
Fredag den 1 augusti bjöd vi på utomhusbio här i Söderköping. Det
blev en stjärnklar kväll på gräsmattan utanför kommunhuset med
närmare 250 besökare som såg filmen Hundraåringen som klev ut
genom fönstret och försvann. Kvällen var öppen för alla och drog
besökare från både Söderköping och Norrköping. Den som förmodligen hade längst väg att åka var Anna Karin Liljas, som till vardags
bor i Bologna, Italien.
– Jag har sett utomhusbio förut, men aldrig här, säger Anna Karin
Liljas. Med en tröja, filt och lite chips blev det en väldigt mysig kväll.

LJUST, FRÄSCHT OCH
OSYNLIGT
Roger Johansson är personen du sällan ser, men du märker när han
har varit där. Under de år jag har jobbat tillsammans med Ramunderstaden har jag aldrig pratat med honom. Det har antagligen inte
du heller – trots att han kanske har varit hemma hos dig.
Roger gick målarlinjen på gymnasiet och har sedan dess jobbat som
målare, de senaste två åren hos Ramunderstaden. Han är uppvuxen i
Hälla, hade tidigare en lägenhet i Söderköping men bor nu i ett hus.
Han sköter sin egen arbetsplanering, har hela tiden något att göra
och tycker att jobbet är kanon.
Jag ser mig omkring. Vita arbetskläder och vita tapeter. Det andra
sovrummet, vardagsrummet och köket har också vita tapeter. Hallen
är undantaget eftersom den har väv. Vitmålad väv. Det kanske inte
går att välja någon annan färg.
”Förr kunde folk det. Då fanns det lilafärgade badrum, men det
funkar inte.”
Självklart fungerar det inte, rent estetiskt, hinner jag tänka. ”För om
det blev en skvätt färg kvar kunde jag inte använda den någonstans.
Det räcker med sex kulörer. Det behöver inte vara mer. Det skulle bli
katastrof om vi hade allt.”
Läs hela intervjun på www.ramunderstaden.se

Gör din ser viceanmälan dygnet runt på w w w.ramunderstaden.se.
Du kan även ringa till 0121–196 07. Ser viceanmälan har öppet måndag – torsdag kl 08 –12
och 13 –16, och fredagar kl 8 –12. Mer information om telefonnummer och öppet tider hit tar
du i trappuppgången och på vår webbsida.

