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Feriearbete hos
Norabostäder
Första jobbet för många

Som hyresgäst hos Norabostäder ser du nya 
ansikten varje sommar. Sedan närmare 15 år 
tillbaka rekryterar vi feriejobbare på samma sätt. Av 
de totalt nio ungdomar vi tar in utgörs tre av barn 
till våra hyresgäster, tre av barn till våra anställda, 
samt tre barn till övriga familjer hemmahörande i 
Nora/Gyttorp.
Feriejobbarna delas upp i tre arbetslag, som vardera 
tjänstgör en treveckorsperiod. Avtalsenlig lön 
utgår, fasta tider gäller och efter utbildning och 

information om ansvar och service är det bara att 
kliva i arbetskläderna och sätta igång.
”För många är det första gången man är del av 
en arbetsplats, förutom skolan då”, säger Carina 
Royson, bostads- och lokalchef. ”Så de lär sig en hel 
del på de där veckorna. Ja, vi är helnöjda med det 
här konceptet – och ungdomarna får en bra prova-
på-start i arbetslivet.”
Sommarjobbarna Ahmed och My, här till höger om 
sommarjobbsansvarige Tim ser ut att hålla med.



Senaste tillskottet 
i vår fordonspark: 
elcykel!

Som du kanske vet har vi under 
en längre tid gjort vad vi kunnat 
för att helt och hållet fasa ut fossila 
bränslen ur Norabostäders/fastigheters 
verksamhet. För drygt ett år sedan blev 
det verklighet, då vi i samarbete med 
Nora Linde Frakt började tanka våra 
fordon med biodiesel, HVO100.
(Bara genom att övergå från vanlig 
diesel till biodiesel i våra fordon 
minskade vi vårt koldioxidutsläpp från 
30 till 4 ton per år.)
Men vi stannar inte där – t ex 
överväger vi alltid möjligheten till el-
fordon vid utbyten i vår fordonspark. 
En elcykel, en Ecodrive av senaste 
årsmodell, utgör därför det senaste 
tillskottet i fordonsparken. Med 
elmotorns toppfart om 25 km/h flyter 
det på bra i stadskärnan, och när 
50-skyltarna dyker upp pinnar Linda 
på lite extra.



Fler färgglada
papperskorgar

Som ett testprojekt lät vi foliera 
ett antal papperskorgar i fjol (som 
hängdes upp bl a på Bergslagsgatan). 
Det gav ett riktigt bra resultat – de 
användes, det kastades skräp i och 
inte runt omkring dem, och inte 
minst ser de trevliga ut. Så vi sätter 
upp tio nya under året. 
Var? Ja, det får vi se. Håll ögonen 
öppna.



Carina Royson har du kanske träffat i rollen som bostad/
lokalchef hos Nora bostäder. Men vem är hon? Och hur 
hamnade hon här?

”Ja du”, skrattar Carina som svar på frågan. ”Jag gick 
i nionde klass, i Vivalla, och fick frågan om jag ville 
feriejobba på ÖBO – 
ÖrebroBostäder. Nja, 
tänkte jag först – men 
när jag fick veta att det 
utgick lön så blev jag 
lite sugen, hehe!”

På den vägen 
är det – Carina 
sommarjobbade 
där under hela 
gymnasietiden, och 
när hon väl var klar 
med treårig ekonomisk 
på Risbergska blev 
hon erbjuden att börja jobba på något som kallades 
“Reservstyrkan” inom ÖBO. Med lokalvård, helt enkelt. 
Och sen rullade det på. I sjutton år blev hon kvar – i lite 
olika tjänster. 
”Det var allt från lokalvårdare till områdesansvarig. 
Vilket visade sig vara en fantastiskt bra skola. ÖBO är ju 
en stor organisation, så där lärde jag mig en hel del.” 
Efter sjutton år i allmännyttans tjänst tyckte Carina 
dock att det var dags att vidga sina vyer, Privata bolaget 
Asplunds Fastigheter blev nya adressen. Där klev Carina 

Vem är
Carina
Royson?

in som bostadschef.
”Det var också väldigt lärorikt. Även där fanns det 
regler att följa, men ändå inte riktigt lika strikt som 
allmännyttan. Mer utrymme för olika lösningar.”

Efter fem år hos Asplunds hade Carina hunnit bilda 
familj, så när det tillsammans med 
man och barn blev flytt till Nora, 
ville Carina finnas till för dem på 
hemmaplan. ”Med barn i skolåldern 
var det ju tandläkarbesök och allt 
möjligt som skulle ske, så då sökte 
jag – och fick – tjänsten som driftchef 
på Nora bostäder. Det var jag i två år, 
sen har jag varit fastighetschef något 
år, och de senaste åren har jag varit 
bostadschef och lokalchef.
Så om man summerar har jag varit 
här i elva år, sjutton år på ÖBO, 
fem år på Asplunds – så som du 

säkert förstår var jag i treårsåldern när jag började i 
fastighetsbranschen!”

När skrattsalvorna lagt sig, och Carina får frågan 
vad som är roligast med hennes jobb blir hon mer 
eftertänksam. ”Jag vet att det låter som en kliché, 
men det här att den ena dagen inte är den andra lik, 
det stämmer rätt bra. Det, och mötena med olika 
människor, gör att jag lär mig nytt hela tiden. Jobbet 
är intressant, och det är väl det som gjort att jag valt 
att stanna i det här sammanhanget under alla år.”

Fyra snabba frågor till Carina:
1. Favoriträtt?
Sill och färskpotatis.
2. Favoritartist?
Oj. Jag är allätare av musik. Allt från Miss Li 
och Depeche Mode till Eminem.
 3. Bästa filmen?
Oj, svårt … Gillar många. Pretty Woman, 
The Shining, Sagan om Ringen.
4. Vad gör du helst när du inte jobbar?
På min fritid vill jag gärna umgås med 
vänner och familj. Gärna på ett gym eller 
ute i skogen.



Marguerite har
fyllt 100 år!

Vår hyresgäst Marguerite Stanbridge 
fyllde inte mindre än 100 år 17 juni! 
Norabostäders Alexander och Linda 
uppvaktade så klart med blommor 
och gratulationer på högtidsdagen. 
De senaste 14 åren har Marguerite 
hyrt hos oss, och vi hoppas hon får 
många fina år till i sitt seniorboende.



Sist men inte 
minst …

Det är sommar, med allt vad därtill hör. 
Midsommarhelgen visade att det även i år kan 
bli riktigt varmt och torrt, med förhöjd brandrisk 
som följd. Vi hoppas att du iakttar de direktiv 
som kan komma från våra myndigheter om 
grill- och eldningsförbud, använder dig av sunda 
förnuftet i bad- och båtlivet, och visar hänsyn 
till grannarna när du njuter av sommaren. För 
sommaren är ju menad att njutas av. Här intill 
bjuder vi på ett litet recept för att njuta lite extra.

Ha en härlig sommar!

Knappast något är väl så typiskt för svensk 
sommar som jordgubbar? Goda precis som de 
är, med bara lite strösocker och en skvätt mjölk. 
Eller kanske som en jordgubbstårta om man vill 
lägga ner lite tid inför kalaset? Men om man 
vill överraska, och göra det lite enklare för sig, 
föreslår vi jordgubbar i grönpepparsås! Jo, det 
kan låta märkligt – men faktum är att det blir 
väldigt, väldigt gott. Har du gott om tid kan du 
servera dem tillsammans med egengjord parfait, 
men det är lite överkurs. Till vardags går det 
precis lika bra med vaniljglass.

Du behöver: 
En halv liter jordgubbar (färska och klyftade) 

100 g smör 

2 apelsiner, skal och saft 

1,5 dl strösocker 

1 – 2 tsk torkad grönpeppar

Gör så här: 
Blanda äggulor, socker, vaniljstång (som du snittar) och 
vatten i en kastrull (men inte en av aluminium). Sjud 
blandningen under kraftig vispning till en tjock kräm.Låt 
den svalna och vispa då och då. Fiska upp vaniljstången 
och skrapa ner fröna inuti (släng resten av stången). 
Vispa grädden tjock och vänd ner den i krämen.  
Frys i ca 5 timmar.
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