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Sommarjobb 2019
Vi har 12 platser för  
årets sommarjobb.

 
Platserna är fördelade på två perioder.

Period 1 v25-28 

Period 2 v29-32

Arbetstid: måndag-fredag 07.00-16.00

Ålder: minst fyllda 16 år under 2019

 
Arbetsuppgifterna är i huvudsak yttre fastighetsskötsel vilket består av bland annat 

ogräsrensning, häckklippning, skräpplockning, oljning av trädäck/staket.

Arbetet utförs mestadels tillsammans i arbetslag men kan även bli  

självständigt. 

Maila din ansökan till Patric Hamlin, patric.hamlin@tierpsbyggen.se

Inflyttningsklart
 
På Skolvägen 2 i Örbyhus är stamrenoveringen 
klar. Alla lägenheterna har nytt kök och badrum 
samt säkerhetsdörr. Fastigheten har också ny 
fasad samt inglasade balkonger. Vi har även 
renoverat tvättstugan. Tierpsbyggen hälsar 
Skolvägens nya hyresgäster varmt välkomna.

På Hornbergavägen 5 i Skärplinge har vi två 
nyproducerade lägenheter som ligger på botten-
plan med uteplats i ett barnvänligt område. 
Tvättmaskin och torktumlare finns i lägenheten. 
Tierpsbyggen hälsar de nya hyresgästerna varmt 
välkomna.



AB Tierpsbyggen Nyhetsbrev nr 1 20193

Skadedjur, skadegörare, är djur som vållar människan 
skada genom till exempel sjukdom eller genom att 
skada livsmedel, kläder, byggnader, grödor, tamdjur 
eller annan egendom.

Allt fler svenskar tvingas sanera på 
grund av skadedjur. 

När invasionen väl är ett faktum blir skadedjuren 
ofta svåra att åtgärda på egen hand. Då gäller det 
att snabbt kontakta oss på Tierpsbyggen för 
sanering. 

Men det går ofta att agera proaktivt och göra 
bostaden mindre attraktiv för kryp och blodsu-
gare. Ett bra sätt är att inte låta föda stå framme. 
Tänk på att en fullvuxen brunråtta kan komma 
igenom en springa som är lika stor en femkrona 
och en liten mus kan komma in i springor som är 
lika liten som baksidan av en blyertspenna. Vad 
gäller vägglusen, se till att den inte följer med dig 
hem vid utlandssemestern. Det räcker att du lagt 
resväskan på golvet i hotellrummet för att lusen 
ska kunna krypa in och följa med hem till Sverige. 

 
Även om du som hyresgäst i regel slipper stå för 
saneringsnotan är de flesta försäkringsbolag 
restriktiva när det gäller att betala för skadade 
ägodelar.

Villkoren ser ofta olika ut beroende på vilket 
kryp man drabbats av – och bara genom att 
teckna en särskild tilläggsförsäkring kan du vara 
helt säker. 

Kolla upp din försäkring i förväg om du vill 
slippa vara efterklok.

Skadedjur

Vår entreprenör heter Nomor, nomor.se.  
Råd & tips angående olika skadedjur hittar du  
på deras hemsida  
https://www.nomor.se/bibliotek/rad-tips__86.

OBS! Vid upptäckt av skadedjur i eller utanför  
din bostad är det viktigt att du felanmäler det till 
oss på Tierpsbyggen.

Plötsligt går det ganska fort…

Sandupptagning
Starten för sandupptagningen beror  
lite på väderleken. Vår ambition är att  
vi ska vara klara senast 15 maj.

Vi ber dig att respektera avspärrade 
ytor (parkeringar).

Vi vill påminna om att matning av fåglar är inte 
tillåten från balkongen eller fönsterbrädan, då 
matrester kan locka till sig råttor eller andra 
skadedjur.



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

Avvikande öppettider  
under våren 2019 18/4  stänger vi kl 13.00

30/4 stänger vi kl 13.00

29/5 stänger vi kl 13.00

5/6 stänger vi kl 13.00

 Under kvällar och helger ringer  
du vårt journummer 0293-120 15.

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

Cigarettfimpar – utgör en brandfara

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.

Vi önskar alla  
en trevlig vår och 

en Glad Påsk!


