
Nyhetsbrev nr 1 2018

Nya förskolan Kvarnbacken 
är nu invigd

Kommunstyrelsens ordförande 
Bengt-Olov Eriksson genomförde en 
annorlunda invigningsceremoni den 
31 januari 2018, tillsammans med en 
grupp barn från förskolan. De plante-
rade solrosfrön i en stor planterings-
urna nytillverkad av Tierps Järnbruk.
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Autogiro är ett smidigt sätt att betala hyran  
i tid. Du kan skaffa autogiro via ”Mina sidor”  
på www.tierpsbyggen.se

På ”Mina sidor” kan du också se din hyresavi.

På kommunens hemsida skriver det så här om 
solrosfröna som såddes vid invigningen.

”De solrosfrön som såddes vid invigningen 
symboliserar inte bara tillväxt genom nya  
byggnader utan även ett växande samhälle  
med ökande befolkning och därmed fler barn. 
Den viktigaste framgångsfaktorn för framtida 
utveckling är att ge barn tillgång till god omsorg  
i pedagogiskt ändamålsenliga lokaler. Barnens 
bildning börjar i förskolan.”

Den nyinvigda förskolan är byggd enligt silverklass 
vilket är den näst högsta kravnivån. Det betyder att  
byggnaden ska särskilt uppfylla krav på effektiv 
energianvändning, sunda materialval, tyst inomhus-
miljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet.

Förskolan har plats för 120 barn i 6 avdelningar med 
de fantasifulla namnen på avdelningarna såsom Fröet, 
Axet, Kornet, Semlan, Skorpan och Krabbeluren.

Vid invigningen frågade Bengt-Olov Eriksson vad en 
Krabbelur var för något. Men något riktigt svar fick 
han inte. 

Kvarnbacken – en silverförskola

Trygghetsboende
Ett trygghetsboende innebär att det ska finns 
möjlighet att köpa mat på boendet, på Björken 
finns ett café som serverar lättare luncher så 
som varma smörgåsar, sallad och dylikt. 

Gemensamma utrymmen för aktivitet

Det finns gemensamma utrymmen för aktivitet, flera 
gånger i veckan ordnar trygghetsvärdinnan aktivite-
ter. De boende har även möjlighet att själva ordna 
aktiviteter i lokalerna. Under vissa tider finns trygg-
hetsvärdinnan på plats och hjälper till med enklare 
saker såsom rådgivning och samhälls information. 
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Brandskydd i trapphus
Det är viktigt att hålla trapphus rent från sådant som 
är brännbart eller hindrar framkomligheten. Barn-
vagnar och annat brännbart får generellt sett inte 
förvaras i trapphus.

Ställ inget brännbart i trapphuset!
En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt 
och med stor värme- och rökutveckling som följd. 
Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt 
med tjock, giftig rök redan efter några minuter. 

Det bästa är om trapphuset kan hållas fritt från all 
förvaring. 

Vägen ut får inte hindras
Det viktiga är att vägen ut inte hindras. Trapphuset 
är ju också räddningstjänstens väg in vid brand och 
även ambulanspersonal med bår måste kunna 
komma fram snabbt.

Lokalvård i egen regi
Tierpsbyggens lokalvård städar ca 200 trapphus  
2 ggr/vecka samt tvättstugor varannan vecka och 
källarkorridorer varannan månad. Den totala lokaly-
tan för städning är imponerande 36 436 kvm. 

Vår personal är Pryl Certifierade i trapphusen. De 
är även certifierade för skolor och förskolor. 

Vi erbjuder även flyttstädning. För mer information 
ring oss på 0293-130 25 för prisuppgift eller maila 
servicechef Lokalvård Inger Hillblom Andersson på 
inger.hillblomandersson@tierpsbyggen.se

Unga Jobb får alla  
att växa
Unga Jobb är ett initiativ av Swedbank och 
Sparbankerna och sker i nära samarbete  
med Arbetsförmedlingen.

Den 15 februari deltog Tierpsbyggen på mässan 
”Unga Jobb” i Arken, Tierp. Mässan var väl besökt.



AB TIERPSBYGGEN
Box 2
815 21 Tierp
Tel: 0293-130 25

Besöksadress
Centralgatan 17
815 38 TIERP

E-post

info@tierpsbyggen.se
www.tierpsbyggen.se

BESÖKS- OCH TELEFONTIDER

Måndag
09.00 - 11.30
12.30 - 14.30
16.00 - 19.00

Tisdag - Torsdag
09.00 - 11.30
12.30 - 14.30

Fredag

09.00 - 13.00

Helgdagar och andra avvikande öppettider

29/3  stänger vi kl 13.00

30/3  stängt

2/4  stängt

30/4 stänger vi kl 13.00

1/5 stängt

10/5 stängt

11/5 stängt

6/6 stängt

Akut felanmälan när reception är stängd ring 0293-130 25

Får du någon annans post i din brevlåda?

Öppna den inte, du kan då begå ett brott enligt 4 
kap. 8 § brottsbalken. 

Tips! Kolla alltid till vem brevet är ställt. Om brevet 
har kommit fel lägg brevet i rätt brevlåda om det är 
till exempel din grannes. Annars ”Skriv felutdelat”  
på brevet och lägg det på närmaste Postens brevlåda.

Det är absolut förbjudet att slänga ut 
cigarettfimpar från balkongen samt  
fimpa utanför entréerna. 

Det innebär stor brandfara!

Cigarettfimpar – utgör en brandfara

Felanmälan – hur gör jag?

8 enkla steg

1. Se till att du har dina inloggningsuppgifter. 

2. Logga in via vår hemsida –  
www.tierpsbyggen.se

3. Klicka på LOGGA IN

4. Klicka på Skapa felanmälan

5. Logga in dig

6. Klicka på ”Registrera  
felanmälan”.

7. Fyll i felanmälan.

8. Klicka på ”Slutför”.

 

Glad Påsk!


