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Boinflytande 2019 
Föreningsstyrelsen Tierp och Tierpsbyggen
arbetar tillsammans för trygghet, trivsel och 
inflytande. Under året går vi tillsammans ut på 
bomöten. Med oss har vi en öppen enkät där du 
som hyresgäst kan berätta om vad som är bra 
och mindre bra just där du bor. Du får också 
chansen att anmäla ditt intresse för att engagera 
dig i Hyresgästföreningen. Denna enkät ersätter 
inte den nöjd kund enkät som Tierpsbyggen 
regelbundet skickar ut, utan är ett komplement till 
den. Dina synpunkter är viktiga för oss som fören-
ing och för hyresvärden. Det är ditt inflytande vi 
söker. Vi vill också uppmuntra till ett bra miljöar-

bete och planerar ett pilotprojekt för ökad med-
vetenhet om varför sortering av våra sopor är så 
viktigt för miljön samt trivsel i våra områden. 
Detta kommer vi till hösten att starta upp på 
Kyrkogatan 5-11.

Hyresgästföreningens lokal på Tegelbruksgatan 
78 öppnas nu upp för er hyresgäster. Om du är 
hyresgäst hos Tierpsbyggen får du låna lokalen 
för privat bruk eller andra trivselaktiviteter. 
Kontakta Ragni Englund för att boka lokalen. Har 
du tips eller idéer för aktiviteter som du själv vill 
arrangera kontaktar du föreningen.

Föreningsstyrelsen Tierp 2019
Ordförande:
Tina Ronnerfors-Hök, 070–099 24 95,
tinaronnerfors@hotmail.com

Vice Ordförande:
Ragni Englund, 070–220 66 13,
ragnimenglund@outlook.com

Ledamöter:
Eric Jacobsson, 070-527 25 39,
eric.jacobsson@telia.com

Mikael Bjälemark, 072–322 03 43,
mickeistockholm@gmail.com 

Torsten Lundqvist, 070–631 07 87

Invigning av konst 22/8 kl 13 på
BJÖRKGÅRDEN

En hyllning till hantverket
Den 22 augusti invigs det nya konstverket vid 
Björgården i Tierp med bubbel i trädgården. 
Konstnären Roland Persson medverkar.
  
DE ÄNNU INTE GJORDA
Roland Persson, 2019

I samarbete med: Sofia Olander

Medverkande:
Birgit Jansson
Gunnel Wirén
Göta Andersson
Maj-Britt Ljungberg
Marie-Anna Åmark
Roland Malmgren
Siv Ek och Ruth Åhström
Tia Sundin
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Boxer- och digitaltv
Vid support och felanmälan kontakta kundservice 
telefon 0771-73 74 75

Ange nätverksid NW00209

Brandfilt
En brandfilt är bra för att släcka mindre bränder eller 
minska spridning av en brand som uppstått.

Om du saknar en brandfilt i din bostad, kan du hämta en i        
receptionen på Centralgatan 17, Tierp.

Kundforum
I april månad lanserade vi vårt nya kundforum på vår 
hemsida.

Där kan du som hyresgäst ställa frågor till oss och även läsa frågor 
och funderingar från andra hyresgäster.
Kanske din fråga/fundering redan har ett svar i vårt kundforum?

Lediga bilplatser
och garage
Just nu har vi lediga bilplatser och garage på många 
av våra bostadsområden.

Bilplats med motorvärmare kostar från 139 kr/mån
Garage kostar från 306 kr/mån
 
Är du intresserad?
Välkommen att kontakta uthyrningen på telefon 0293-130 25 eller
skicka e-post till info@tierpsbyggen.se

Klimat-
initiativet
Tierpsbyggen har gått
med i Allmännyttans 
klimatinitiativ, ett 
gemensamt upprop 
för att minska utsläp-
pen av växthusgaser. 

Klimatinitiativets två över-
gripande mål är:
• En fossilfri allmännytta 

senast 2030
• 30 procent lägre energi-
 användning till 2030 

(räknat från år 2007)
Tanken är att ta tillvara 
allmännyttans gemen-
samma kraft i egenskap av 
att tillsammans vara en stor 
beställare som kan ställa 
krav och driva på klimatom-
ställningen.
För att driva på klimatarbe-
tet ytterligare finns även tre 
frivilliga fokusområden där 
alla anslutna bostadsföreta-
gen kan arbeta med sina 
koldioxidutsläpp:
• Effekttoppar och förnybar 

energi
• Krav på leverantörer
• Klimatsmart boende
Där har Tierpbyggen valt att 
jobba med effekttoppar och 
förnybar energi  samt kli-
matsmart boende. Ni kom-
mer att bli informerade om 
detta under året vad det 
kommer att innebära.
Sveriges Allmännytta har 
gjort en kort informations-
broschyr om Klimatinitiativet 
– den hittar du på sabo.se
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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

Att grilla är en höjdpunkt för 
många. Det är en härlig matlag-
ningsform, men tänk på att ta 
hänsyn till dina grannar.

Använd el-grill om du vill grilla 
på balkongen. Annars ska 
grillningen ske så långt från 
husen som möjligt så att inte 
rök och matos stör övriga 
hyresgäster.

Begränsat med personal veckorna 26–33
Det kan påverka utförandet av felanmälningar.

Vi önskar alla våra hyresgäster en trevlig sommar!

Vattenbassänger
Vattenbassänger och pooler 
godkänns inte hos oss.

Orsaken till det är den ökade 
vattenförbrukningen som leder 
till ökade kostnader.

Ofta används även kemikalier i 
vattnet som kan skada miljön.

Samt att gräsmattan under 
poolen kvävs.

Cigarettfimpar
– en brandfara
Det är förbjudet att slänga ut 
cigarettfimpar från balkongen 
samt fimpa utanför entréerna.

Att tänka på…

Semestertider

Grilla på balkongen Studsmattor

Vi tillåter endast studsmattor 
om den står på inhägnad tomt 
och är försedd med skyddsnät. 
Det vill säga tomter till lägenhe-
ter som har egen uteplats med 
staket.


