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DAGAR & KVÄLLAR I

GEMENSKAP

HÄR PLANERAR VI FÖR ATT DU SKA KUNNA

LADDA DIN ELBIL

56 NYA LÄGENHETER

ÄNTLIGEN INFLYTT!

ÄNTLIGEN
INFLYTT!
HJÄLP AV ALLA
” TA
DU KÄNNER NÄR DU

FLYTTAR. DET GÅR
SÅ MYCKET FORTARE
OCH SMIDIGARE
NÄR MAN HJÄLPS
ÅT. THE MORE THE
MERRIER!

”

I början av februari fylldes
Vikingavallens 56 nya
lägenheter med förväntansfulla hyresgäster.
Familjer, släktingar och vänner hjälptes åt
när allt skulle flyttas in. I en av lägenheterna flyttade familjen Karenryd in.
Det är mycket som ska falla på plats inför
och under flyttdagen.
- Jag har tagit ledigt i en vecka, men jag
vet knappt om det räcker, skrattar Sofia
Karenryd. Hissen går oavbrutet och vi har
sprungit massor i trapporna. Vi flyttar
från vår villa i Östra Ryd, där vi har bott i
15 år. Man samlar på sig en hel del saker
under åren!
Rummen fylls i en härlig oordning
av säckar, lådor, sängar och möbler när
allt ska in i lägenheten. Sofia berättar att
flytten till stor del görs för att få
närmare till allt.

- Utan goda bussförbindelser blev
det svårt för barnen att ta sig överallt.
Det var dags för förändring, men vi tog
inte riktigt tag i det. Vid något tillfälle
regstrerade jag mig i intressekön för
Ramunderstadens lägenheter, och en
dag fick vi plötsligt erbjudan att komma
på visning. På Vikingavallen!
Projektchef Kjell Ottoson har följt
byggnationen från start. Han är glad
över att inflyttningsdagen är här och
berättar att det är mycket som ska falla
på plats under denna helg.
- För att allt ska flyta på så smidigt
som möjligt har vi ett hisschema, där
hyresgästerna har en bestämd tid där
de förfogar över hissen, och vi har en
hissreparatör som står stand-by.
- När alla flyttar in samtidigt är
hissen viktig, fortsätter Kjell. Jag är
väldigt glad över att vi kan erbjuda
våra hyresgäster så här fina lägenheter,
mitt i vackra Söderköping. Under året
kommer Vikingavallen att kompletteras
med en lekplats och växter kommer
planteras när vädret tillåter.
Vad passar bättre mitt i all flyttoordning
än gofika? Ramunderstaden bjöd på
kaffe och bulle när baristan Mats Lygrell
från Fogarolli delade ut rykande kaffe
till hyresgästerna.
Varmt välkomna till
Vikingavallen!

BOMÖTEN

BOMÖTEN
Under våren kommer bomöten
genomföras på Husby Backe, Rimmö/
Alboga och centrumfastigheterna.
Information för respektive område
kommer i brevlådorna när det närmar
sig. Informationen kommer även att
publiceras på hemsidan och Facebook.

ÄNDRADE
ÖPPETTIDER
Felanmälan
Gör din felanmälan dygnet runt på
www.ramunderstaden.se eller ring vår
felamälan på 0121–196 07. Från och
med 1 den april är vår felanmälan öppen
på telefon vardagar mellan kl 07–10.
Fram till den 1 april är felanmälan öppen
på telefon vardagar kl 8-12.

Bo-butiken
Besök oss i Bo-butiken på Margaretagatan 23 eller ring oss på 0121-196 00.
Från och med 1 april är Bo-butiken
öppet vardagar kl 08-12. Övrig tid finns
möjlighet för tidsbokning. Växeln
0121-196 00 kommer ha öppet
måndag-torsdag kl 08-12, kl 13-16
och fredag kl 08-12, kl 13-14.

DAGAR
& KVÄLLAR
I GEMENSKAP
Under våren bjuder Hyresgästföreningen
in till bland annat påskbingo, pensionärsfika med sång och musik och boulekväll.
Anslag cirka två veckor innan respektive
tillfälle. Vi ses!
Kommande heldagsresor är även
Stockholm i juli, Kolmården i augusti
och Ullared i september.

Fram till den 1 april är Bo-butiken öppet
måndag, onsdag, torsdag kl 08-16.
Tisdag kl 08-18. Fredag kl 08-14.
Lunchstängt kl 12-13 alla dagar.

Snöra på dig löparskorna och häng
med på första upplagan av Ramunderstaden Lilla Brunnsparksloppet den 19
juni! Alla unga löpare får förstås också
picknickpåse och medalj efter målgång.
Tack vare Ramunderstaden kan alla våra
hyresgäster, barn som vuxna, delta
i Lilla Brunnsparksloppet och
Söderköpings stadslopp helt gratis.
Anmäl er till Bo-butiken
(kontaktuppgifter ovan).

RAMUNDERSTADEN
SPONSRAR STADSLOPP

TAK &
VENTILATION
Bytet av ventilationsaggregat på
Husby Backe är färdigt sista mars.
Upphandling pågår just nu av den
andra taketappen på Husby Backe.
Den planerade utförandetid är första
april – sista september.

HÄR PLANERAR VI FÖR ATT DU
SKA KUNNA LADDA DIN ELBIL
Det planeras för 16 laddplatser runt om i våra bostadsområden i Söderköping.
Stolparna är publika, men som hyresgäst får du rabatt för din egen bil.
Anmäl ditt intresse redan idag! Kontakta uthyrningsansvarig Karin Knutsson
0121–196 02 eller karin.knutsson@ramunderstaden.se.

ANALYS AV
RENOVERINGSBEHOV
HUSBY BACKE
2018 startade Ramunderstaden renovering
av Husby Backe då med fokus på tak och
ventilation, vilket kommer att fortsätta
under 2019 (se föregående sida).
Ramunderstaden har nu startat en analys
över vilka ytterligare åtgärder som behöver
göras på Husby Backe. Analysfasen pågår
fram till sommaren och därefter ska styrelsen
fatta beslut om eventuella renoveringsåtgärder.
En referensgrupp för er hyresgäster är
tillsatt och den kommer att vara delaktig

DU FÅR SNABBAST
INFORMATION VIA FACEBOOK
Gå in och gilla oss! @Ramunderstaden

Nu planerar Ramunderstaden för kommande bostadsprojekt på Eriksviksområdet.
Här kommer vi att bygga 20 till 25 nya
hyreslägenheter. Ni som är intresserade får
gärna kontakta Ramunderstaden för mer
information, vi vill såklart även höra
önskemål om er framtida bostad!
Det är viktigt att Ni anmäler er till vår
intressebank för att få välja lägenhet
tidigt. För mer information och intresseanmälan, ring 0121-19600 eller gå in
på vår hemsida.
i analysfasen med ett antal avstämningar.
Har du frågor eller synpunkter, ta kontakt
med Anders Waernoff på 076-3196375
eller trucker.aw@hotmail.com.
Om du istället vill prata med någon från
Ramunderstaden är du välkommen till
samlingslokalen ”Lådan” på Talgoxestigen
9G. Vi finns där för dig följande dagar:
Torsdag 28 februari 15.00-16.00
Torsdag 7 mars 15.00-19.00
Torsdag 14 mars 15.00-16.00
Torsdag 21 mars 15.00-16.00
Torsdag 28 mars 15.00-16.00
Torsdag 4 april 15.00-19.00
Torsdag 11 april 15.00-16.00
Torsdag 18 april utgår då det är skärtorsdag
Torsdag 25 april 15.00-16.00
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RAMUNDERSTADENS
NÄSTA BOSTADSPROJEKT ÄR ERIKSVIK

