DIN VÄR(L)D
VÅR 2014

Om boendeinflytandet

Nya spontanidrottsplatser

Har du Sandvikens bästa granne?

Välkommen till Din Vär(l)d
Du läser nu det första numret av tidningen Din Vär(l)d.
I den vill vi berätta om saker som händer där du bor – i ditt bostadsområde
men också på andra sidan stan. Kort sagt, överallt där Sandvikenhus har bostäder.
Nu tänker du kanske ”Men vi får ju också en tidning som heter Trygga Hem…”
Just det, men enkelt skulle vi kunna säga att tidningarna kompletterar
varandra. Trygga Hem handlar om sånt som alla hyresgäster hos
Sandvikenhus har nytta och glädje av att känna till. I Din Vär(l)d
kan du hitta information som bara gäller dig där du bor.
Två gånger om året kommer den att landa i din brevlåda.
En lite närmare tidning som i stor utsträckning
utgår från arbetet med boendeinflytande.
Trevlig läsning!

Här kan du träffa oss!
Område

Besöksadress		Tel.nr.

Björksätra
Smassens väg 39		026-24 23 40
Norrsätra/Vallhov Tallbacksvägen 17		026-24 23 41
Nya Bruket
Bessemergatan 6 M		026-24 23 42

Centrum
Järbo*
Storvik*
Årsunda*

Storgatan 1 C		026-24 23 43
Halvarsbacken 6		026-24 23 44
Magasinsgatan 27		026-24 23 45
Hedkarlbyvägen 2		026-24 23 46

Öppet kl 9–10 för frågor och uthämtning av material (ej felanmälan). Felanmälan görs centralt på 026-24 23 30.
Jourärenden och störningsärenden utanför kontorstid 026-10 68 00.
* Kontoret kan vara obemannat även mellan kl 9–10. Ring innan och bestäm träff om du vill göra ett besök.
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Mycket har redan hänt
i boendeinflytandet!
Ibland är det lätt att tappa perspektivet på vad som
händer runt omkring och i ens egen vardag. Men när
man faktiskt sätter sig ner och börjar summera, slås
man av hur mycket som faktiskt redan har hänt.
Det gäller inte minst i arbetet med
boendeinflytande inom Sandvikenhus.
Projektledaren Cecilia Book-Partanen
har sammanställt vad som genomförts
hittills – stort som smått.

BoendeinflytaNdearbetet
Sandvikenhus boendeinflytandearbete startade i september
2012. Under 2013 spreds
information i områdena och
dialogerna med hyresgästerna
tog fart.
Boendeinflytandearbetet
syftar till att ge dig och alla
andra boende inflytande över
ert boende, såväl med
praktiska detaljer som med
inbjudan till dialog och
delaktighet. Arbetet med
boendeinflytande ska underlätta för, och uppmuntra till
att engagera sig i sitt område.
Vi tror att om vi får en tätare
dialog med dig kan vi i ett

tidigare skede snappa upp
önskemål och förbättringsåtgärder som ökar tryggheten
och trivseln i området. Vi ser
att det finns många engagerade hyresgäster ute i våra
bostadområden. Det är viktigt
att ni hyresgäster har möjlighet att delta i den mån ni
själva vill och kan.

pengar till
BoendeinflytaNde
Ett hjälpmedel i boendeinflytandearbetet är de pengar som
Sandvikenhus avsatt. De är ett
konkret sätt att visa att Sandvikenhus kommer att lyssna
på era önskemål genom att
skjuta till medel. Det finns

700 000 kr tillgängligt för
förbättringsåtgärder i bostadsområdena. Summan per
bostadsområde beror på antal
lägenheter i området.

Kommunikationen
mellan Sandvikenhus och hyresgästerna

Hyresgästmöten
och rundvandringar
Ambitionen är att Sandvikenhus kallar till ett hyresgästmöte
och en rundvandring i
området per år. Dessa möten
är öppna för alla hyresgäster
och har du inte möjlighet att
delta kan du alltid kontakta
Sandvikenhus med dina
tankar.
Boråd och frivilligvärdar
I de områden där hyresgästerna själva vill skapar vi så
kallade boråd. Borådet fyller
en viktig roll genom att vara
kontaktlänk mellan hyresgästerna i området och Sandvikenhus. Borådet består av en
grupp hyresgäster som är
intresserade av att skapa
förbättringsåtgärder och
aktiviteter i bostadsområdet.

Boråden snappar upp
önskemål och tankar och är
också de som för ut information till området. Till borådet
kan hyresgästerna i området
komma med förslag och tycka
till om hur bostadsområdet
kan bli än mer tryggt och
trivsamt. En frivilligvärd är
en engagerad hyresgäst som
gärna ställer upp för sitt
område, till exempel
genom att vara:
• Nyckelvärd för kvartersoch hobbylokaler
• Gårdspysslare – den
som gärna pysslar om
en rabatt
• Den som hälsar nya
hyresgäster välkomna och
berättar om området
• Den som ansvarar för en
redskapsbod i området.
Vi kommer också att titta på
om det finns hyresgäster som
vill vara frivilligvärdar för till
exempel miljöhus och tvättstugor eftersom vi vet att dessa
områden engagerar många
hyresgäster.
Vi har i dagsläget 35 frivilligvärdar och tio boråd.
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Axplock från våra
bostadsområden
BJÖRKSÄTRA

På Blodriskan/Sätralinjen
Ett boråd har bildats och det
finns två frivilligvärdar som
sköter om kvarterslokalen på
Blodriskegränd 6B.
Vi har även en frivilligvärd till
snickerilokalen på Sätralinjen
8B. Lokalen har fräschats upp
och fått en ny sågklinga.
Infolappar om var man
vänder sig om man vill använda
lokalerna eller framföra sina
åsikter till borådet finns
uppsatta i trapphusen.

Efter önskemål
från hyresgäster
Sommaren 2013 gjordes en
översyn av bänkar och lekplatser i området. Brädor
byttes ut och bänkar och
bord målades. Vi köpte
även in ytterligare
två bänkbord
efter önskemål
från hyresgästerna.
Våra husvärdar Ulla
och Lena ordnade
sandhinkar till de
trappuppgångar som
önskade det. Nu kan de
sanda själva vid halka de

Spontanidrottsplatser i
Björksätra/Norrsätra
Sandvikenhus och Kultur & Fritid tar ett
gemensamt grepp för att få fler barn och
ungdomar att röra på sig. I två av Sandvikenhus bostadsområden kommer spontanidrottsplatser att invigas under året. Det
är anläggningar med konstgräs för spontanidrott med stora och små mål, nät och
basketkorg som vi hoppas ska bli levande
träffpunkter för hyresgäster i alla åldrar.

gånger Ulla eller Lena inte
hunnit.
Kvarterslokalen har fått en
ny dammsugare för att förenkla
skötseln. Frivilligvärdarna
för lokalen tittar på att byta
ut en av sofforna i lokalen.
Planen för 2014 är att ta
upp odlingsmöjligheter
i pallkragar i området.
Detta i samarbete med
Hyresgästföreningen, på
önskemål av hyresgäster.
Vi hoppas att det faller väl
ut. Vi kommer också att sätta
upp gummigupp i området för
att hindra biltrafiken. Just nu

väntar vi på Borådets utredning om var dessa gummigupp behövs mest. Under
2014 hoppas vi också kunna
fortsätta vår översyn av
lekplatser och måla de entréstolpar som är i dåligt skick.
Zirkon- och Coromantgatan
Zirkon/Coromant är ett
”självskötselområde”, vilket
innebär att hyresgästerna i
området själva ansvarar för
att sköta om allmänningar etc.
I området finns ett boråd
och tre frivilligvärdar: en som
sköter utlåningen av kvarterslokalen och två som sköter om
redskapsbodarna samt hälsar
nya hyresgäster välkomna
till området och berättar
om praktiska detaljer kring
tvättstuga, redskapsbod och
självskötsel.
I området har vi anlagt en
”fotbollsplan” med mål och ny
gräsmatta.
Träd och buskar har gallrats
vid infarter och vi har börjat se
över reparationer och målning
av lekplatser.
Området ordnar själva en
städdag höst och vår.
Sandstensvägen
Stamrust under 2014.
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Att bo med egen skötsel
Vissa av våra områden och lägenheter hyrs med så kallat skötselansvar. Det innebär att hyran är
något reducerad mot att hyresgästerna själva tar ansvar för viss
skötsel av lägenheten, gemensamma utrymmen och ytor.
Lägenhetsunderhållet, som till
exempel byte av golv och tapeter,
sköts av Sandvikenhus, men
reparationer får hyresgästen själv
ta hand om. Undantaget är el, vitvaror och avlopp under golvnivå.
Hyresgästen ansvarar för
skötsel av altanen och de planteringar/rabatter som omger den.
Detsamma gäller även den tomtmark som tillhör lägenheten. Om
en hyresgäst av särskilda skäl, till
exempel fysiska förutsättningar,
saknar möjlighet att sköta gräsklippningen kan ansvaret överlåtas på Sandvikenhus mot en
justering av hyran.
I vissa områden svarar hyresgästerna tillsammans även för
skötseln av gemensamma anläggningar som lekplatser och gräsytor.
Friheten att själv sköta rabatter,
växtlighet och gräsmattor innebär
förstås också ett ansvar. Om
Sandvikenhus finner att det
missköts kan företaget besluta om
att överta ansvaret för skötseln och
i stället höja hyran för hyresgästen.

Gunnar Persson, frivilligvärd på Zirkongatan.
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STORVIK

Majors- och Mejerigatan
I folkmun kallat Silverkällan,
har ett boråd samt frivilligvärdar för sin fina kvarterslokal. Sandvikenhus planerade att ta bort ett staket
runt området som dels hindrade gräsklippning, dels var
slitet. I en dialog med borådet
beslutades att
investera
i ett
nytt så
kallat
häststaket
och hyresgästerna är
nöjda med
resultatet.
Kvarnvägen,
Fiskargatan, Kårsgatan
Har ett boråd samt frivilligvärdar för kvarterslokalen. I
området fanns önskemål om
att förnya och fräscha upp i
kvarterslokalen.

Den är nu nymålad och
området har haft en kick-off.
Carina Elfström har inrett
och nu har området en mycket
välanvänd kvarterslokal. I
ett eget rum finns också ett
pingisbord som fått nytt nät
och nya racketar. I den yttre
miljön fanns önskemål om
uppfräschning av lekplats
och fotbollsmål, vilket
skedde
sommaren
2013. Då
köptes även
parkbänkar
in eftersom
hyresgästerna
tyckte att det
fanns för få i
området. Borådet bjöd
in till en städdag i våras
och gjorde lite fint på gården
och grillade korv. På tal om att
grilla finns nu en gemensam
grill på gården – ett önskemål
från hyresgästerna som förverkligades.

CARINA
ELFSTRÖM,
STORVIK
Hej, kan du berätta lite om vad ni gjort i Storvik?
– Vi har bland annat inrett en kvarterslokal, ordnat ett bordtennisrum som man kan boka och håller nu på att anlägga
en grillplats.
Är ni många som är med i borådet?
– Det är väl mest jag och ett par till som är engagerade här.
Borådet tar ju lite tid, men jag är pensionär så jag har ganska
gott om tid. Vi träffas lite då och då i borådet, sen finns det saker
som jag som frivilligvärd tar direkt med Sandvikenhus också.
Tycker du att det är värt att lägga ner tid på borådet?
– Ja, det blir ju dessutom en bättre gemenskap och sammanhållning på gården. En del större saker tar förstås längre tid att
få igenom, men så måste det kanske vara.
Vad tänker ni göra framöver?
– Nu jobbar vi mycket för att minska trafiken inom området.
Det är både störande och farligt med bilar som kör bland
husen. Vi skulle också vilja dämpa bullret från järnvägen på
något sätt.

Vill du vara frivilligvärd?
Som frivilligvärd är du en viktig person i området där du
bor. Du kan till exempel ha ansvar för en kvarterslokal,
sköta utlåning av redskap eller andra gemensamma saker.
Du blir en person i området som dina grannar känner
förtroende för. Du blir också viktig som kontaktperson för
oss på Sandvikenhus i olika frågor. Du får ingen ersättning
för din roll som frivilligvärd, belöningen är gemenskapen
och känslan av att du bidrar till en god stämning och miljö
där du bor.
Vill du veta mer? Prata med Cecilia Book-Partanen, 026-24 22 25
eller cecilia.book-partanen@sandvikenhus.se
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Påverka där du bor!
Vi söker fler som vill engagera sig i lokala boråd. Ta chansen att
vara med och påverka hur det ska vara där du bor. De lokala
boråden kan söka pengar från Sandvikenhus för olika förbättringar eller projekt som man vill genomföra. Som medlem i borådet där du bor kan du påverka vad pengarna ska användas till.
Vill du komma i kontakt med ett boråd eller starta ett där du bor?
Ta kontakt med Cecilia Book-Partanen, 026-24 22 25, eller cecilia.
book-partanen@sandvikenhus.se

Nya bruket
Nya Bruket är ett av Sandvikenhus största områden med drygt
800 lägenheter. I dagsläget finns
inget boråd men det finns en
frivilligvärd för snickarlokalen
på Skolgatan 8. Det finns också
en vävstuga på Seegatan 14 som
man kan låna. På Nya Bruket
jobbar vi bostadssocialt genom
”Nya Bruket-projektet” i vilket
vi samarbetar med IOGT-NTO,
ABF och Unga Örnar. Genom
projektet drivs bland annat
”bodagen”, men även loppisarrangemang, miljödagar, och
tvättstugeprojekt har satts
igång. Tvättstugeprojektet

innebär att hyresgäster möts av
en fikakorg och en bok när de
kommer till tvättstugan och
ombeds fylla i en liten enkät
om tvättstugan. Välkommen
att besöka projektlokalen på
Konsulgatan 14!
Önskemål som framkommit från hyresgäster på Nya
Bruket är framför allt att man
saknar torkskåp i tvättstugorna.
Detta kommer vi nu att komplettera. 2014 kommer att bli
ett projekteringens år för Nya
Bruket. Under detta år kommer vi att se över hur rusten
av Nya Bruket kommer att gå
till, vad som ska innefattas,

LÄRA OM MILJÖ
Fakta

Projektet startade 15 okt och genomfördes i
teoretiska och praktiska delmoment.
• Varför ska man sortera? Nedbrytningstider, miljöpåverkan.
• Gräva ner sopor, vad
händer med soporna
med tidens gång?
• Visa upp miljöhus,
hur ser de ut och hur
fungerar de? Sorteringsövning.
• Vara miljöhusfadder. Avcheckning
och betygsättning, vid

6 st tillfällen av hyresgästernas skötsel.
• Gå på skräp- och
klotterjakt på Nya
Bruket. Information
om klottersanering
och kostnader för
samhället.
• Workshop återbruk.
Eleverna skapar av
skräp.
• Utställning.

vilken del av Nya Bruket som
blir först ut etc. Mer riktad
info om detta kommer givetvis
att komma ut till hyresgästerna i berört område.
På Nya Bruket har vi två
kvarterslokaler för utlåning.
De ligger på Skolgatan 6
och Bessemergatan 6. Alla
hyresgäster på Nya Bruket
är givetvis välkomna att låna
dessa lokaler som är nymålade och uppfräschade. Under
2014 kommer vi att se över
utemiljön vid dessa lokaler/
gårdar och komplettera med
grill och bänkar.
På Nya Bruket har eleverna

På initiativ av Sandvikenhus
startades under hösten ett
miljöprojekt som innebär att
eleverna på Murgårdsskolan
lär sig vad hållbar utveckling
är genom information och
praktik på bostadsområdet
Nya Bruket. Projektet är ett
samarbete mellan Sandvikenhus, Murgårdsskolan
och Gästrike Återvinnare
och leds och drivs genom
Nya Bruket Projektet.

Ingick som ett
led i läroplanen

Miljöprojektet ingick som ett
led i läroplanen för elever i
årskurs 4 på Murgårdsskolan.
Ett av delmomenten var att

i åk 4 på Murgårdsskolan
jobbat med miljöhusen genom
att vara miljöhusfaddrar.
I somras samverkade vi
med SIF i en fotbollsskola på
Nya Bruket. Ett mycket uppskattat inslag som vi kommer
att köra även i sommar. Håll
utkik efter info om detta.

Kom ihåg!
Bodagen, 1 juni

eleverna under en månads
tid skulle vara ”faddrar” för
miljöhusen på Nya Bruket.
Eleverna kontrollerade med
jämna mellanrum hur det var
sorterat i sopkärlen, om det
fanns föremål som inte hör
hemma där och om miljöhuset såg städat ut. Ett välskött
miljöhus belönades med en
glad gubbe på dörren!
Syftet med projektet var att
visa eleverna på Murgårdsskolan vad hållbar utveckling är,
hur varje individ påverkar
miljön och hur varje individ
kan göra skillnad för en hållbar miljöutveckling. Projektet
omfattade både teori och praktik och avslutades med
en utställning i IOGT-NTO:s
lokaler på Nya Bruket.
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Lyckat samarbetsprojekt med SIF

sandvikeNhus och SIF
i LYCKAT samarbete
Förra året ordnade Sandvikenhus tillsammans
med Sandvikens IF en fotbollskola på Nya
bruket för våra hyresgäster.
Projektet var mycket lyckat och
planeras även kommande sommar.
En grupp på 15 barn hade en plats
i fotbollskolan, som i huvudsak höll
till på ”gröna torget”.
– Vi vill verka för att våra hyresgäster
får en aktiv och trivsam fritid i bostadsområdet och testar konceptet med fotbollskola på Nya Bruket tillsammans med
Sandvikens IF. Tanken är att vidga konceptet
även till andra bostadsområden, säger Cecilia
Book Partanen, Sandvikenhus, initiativtagare till
fotbollskolan.
Fotbollskolan var ett led i Sandvikenhussatsningen
på att skapa tryggare och trivsammare bostadsområden.
Det var naturligt att välja Nya Bruket som område för fotbollskolan. Nya Bruket är Sandvikenhus största bostadsområde
och området har ett bostadssocialt projekt, vilket har förenklat
mycket av det praktiska kring framtagande och genomförande.
I år kommer fotbollsskolan att vara vecka 25. Gå in på vår hemsida www.sandvikenhus.se för mer information och anmälan.
Fotbollskolan är kostnadsfri.
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Norrsätra
På Tallbacksvägen finns två kvarterslokaler (5, 29) och
en snickerilokal. Ram Kheri och Lars-Erik Johansson
är frivilligvärdar i området. I Norrsätra finns också ett
boråd som träffas kontinuerligt.
Aktuellt i Norrsätra är den spontanidrottsanläggning
som kommer att byggas i år, liknande den som ska
byggas i Björksätra. Det finns många aktiva barn i
området så det blir ett positivt inslag. Borådet har
också efterfrågat bollplank och förbättring av grillar
och bänkar i området. Vi kommer att titta på det
under 2014. Hittills i år har vi förbättrat belysningen
då hyresgästerna tyckte att det blivit mörkare i
området sedan 21:an revs.
I år kommer vi också att börja röja träd och sly, så
att området kommer att kännas trivsammare. I Norrsätra finns ett bostadssocialt projekt, liknande det på
Nya Bruket. Projektlokalen finns på Tallbacksvägen 7
och här bedrivs en mängd aktiviteter, bland annat
teater för barn, läxläsning och allsångskvällar. Lyckade
arrangemang är lovaktiviteter med disco och springtävlingar. Välkommen att besöka Tallbacksvägen 7!
I april anordnades en uppskattad miljödag och det
kommer att bli repris på den under hösten. Stort i
området är också Bodagsfesten som i år arrangeras
30 augusti, missa inte den.

Vallhov

Kalvdansvägen
Kalvdansvägen är ett självskötselområde. Här finns bland
annat en redskapsbod, den så kallade ”portalen”, med
gräsklippare och lite andra redskap som hyresgästerna i
området kan använda sig av för att sköta ytorna i
området. Kvartersloken på Kalvdansvägen är nyrustad
och används flitigt. I området ordnas städdagar på
initiativ av borådet. Utemiljön har vi kompletterat med
bänkbord och belysning efter önskemål.
Killingvägen
Boråd och frivilligvärd finns. Kvarterslokalen är mycket
stor och rustades för drygt ett år sedan. En gemensam
utegrill köptes till förra sommaren och ligger i anslutning
till kvarterslokalen. Ett bänkbord köptes också in. En
frivilligvärd sköter om några planteringar i området.

Kom ihåg!
Bodagsfesten, 30 aug

Hej, SusSIE Johansson!
Namn: Sussie Johansson
Ålder: 45
Område: Norrsätra/ Vallhov
Arbetat på Sandvikenhus sedan: 2001 (plus -89 till -92)
Roligast med jobbet: Omväxlande, fritt, träffar många
människor, praktiskt arbete.
Önskar jag att fler gjorde: Hjälpte sina
grannar för bättre sammanhållning och
gemenskap. Det gäller alltid, oavsett
om det är på arbetet eller på fritiden.
När jag inte jobbar håller jag på med:
Går promenader med min hund,
tillverkar smycken, läser mycket och
pysslar med hemmet (rustar mm).
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Låna våra kvarterslokaler
och hobbylokaler!
Runt om i våra bostadsområden finns samlingslokaler, så kallade kvarterslokaler. Tanken är att
dessa ska kunna lånas gratis av våra hyresgäster
för att ni på ett enkelt sätt ska kunna samlas till
olika möten eller gemenskap.
Den som lånar en kvarterslokal får ta del av de
regler som gäller, bland annat för städning och
vilka ljudnivåer som måste hållas av hänsyn till
grannar.

svar på några
vanliga frågor
• Biltrafiken, felparkerade
bilar. Du som hyresgäst
kan själv kontakta Q-park
(som vi har avtal med)
när du upptäcker ett
problem i ditt område.

Välkommen att boka!

Gör-det-själv-guider
Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och
sköta om din lägenhet. I det ansvaret ingår
exempelvis att tömma och rensa golvbrunnar
och vattenlås, byta säkringar och lampor, byta
filter i köksfläkt och batterier i brandvarnare.

I alla våra lägenheter finns en brandvarnare. Du ansvarar själv för batteribyte och
övrigt underhåll av brandvarnaren. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan
anledning, börjar batteriet ta slut. Byt då batteriet så snart du kan.
Testa brandvarnaren genom att hålla in testknappen. Om batteriet och högtalaren
fungerar ska den börja pipa. I brandvarnaren sitter en sensor som känner av om det
finns rök i lägenheten. För att prova om den fungerar kan du blåsa ut en tändsticka
strax under den. Röken som stiger upp från den släckta tändstickan ska vara tillräcklig
för att utlösa brandvarnaren.

Vi vill ge dig bra
service - men vissa

För att underlätta för dig har Sandvikenhus
tagit fram ett antal gör-det-själv-guider.
Guiderna finns på vår hemsida,
www.sandvikenhus.se. Där finns också ett
beställningsformulär om du hellre vill få
guiderna hemskickade till dig.

åtgärder ansvarar du
själv för
Som hyresgäst har du
ansvar för att vårda och
sköta om din lägenhet.
I det ansvaret ingår exempelvis att tömma och
rensa golvbrunnar och
vattenlås, byta säkringar
och lampor, byta filter i
köksfläkt och batterier i
brandvarnare.
Här bredvid ser du en av
våra gör-det-själv-guider.
Fler finns. Hör av dig till
oss om du behöver en
annan guide än denna.
Alla gör-det-själv-guider
finns också på
www.sandvikenhus.se.

Om olyckan skulle vara framme gäller det att få en tidig varning. Då kan du hinna
släcka elden själv om den inte har hunnit ta sig. I annat fall kan du sätta dig och din
familj i säkerhet. Sätt därför gärna själv upp fler brandvarnare i lägenheten.
Kontrollera då och då att brandvarnaren fungerar, gärna en gång i kvartalet. Dammsug
också brandvarnaren någon gång varje år och glöm inte att byta batteriet i tid.

Så här byter du batteriet

1

Lossa brandvarnaren från sitt fäste
genom att vrida den åt höger.

3

Frågor? Kontakta vår
centrala felanmälan,
tel.nr 026-24 23 30.
När du sätter tillbaka brandvarnaren, se till att piggarna hamnar rätt i
skåran. Vrid åt vänster tills den sitter
fast igen.
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Så här
gör du

Så här sköter du din

Brandvarnare

2

Ta ur batteriet som sitter fast på
baksidan av brandvarnaren och sätt
dit det nya.

4

Så här testar du brandvarnaren: tryck
på knappen och håll in den tills det
börjar pipa.

• Tillgång till hundrastgårdar. Här har Sandvikenhus bedömt att vi
inte tillhandahåller
hundrastgårdar utan att
det är kommunens sak
att bedöma/tillhandahålla detta.
• Entreprenörslista.
Många hyresgäster har
efterfrågat en lista på
entreprenörer som kan
hjälpa till med skötsel
av häckar etc, då man
själv inte kan eller har
lust att fixa. En sådan
lista håller Sandvikenhus på att ta fram.

Stor aktivitet på byggfronten
Centrala Sandviken
I kvarteret Dalslänningen
pågår sedan 2012 en omfattande om- och tillbyggnad.
Ett av husen, Barrsätragatan
31, har byggts på med två
våningar. Detta har skapat 30
nya lägenheter, som var klara
för inflytt i augusti 2013. Hela
huset har totalrenoverats och
fått nybyggnadsstandard och
planlösningen har ändrats så
att badrummen kunnat göras
större.
Även de övriga husen
i kvarteret Dalslänningen
genomgår fasad- och balkongrenovering, får nya tak
och stamrenoveras med nytt
kakel och klinkers. Två av
de tre husen i kvarteret är nu
färdigställda och hela projektet beräknas vara klart under
2014.
På Åsgatan 5, som omfattar fyra lägenheter, färdigställdes en in- och utvändig
totalrenovering som påbörjas
under slutet av 2012. Lägenheterna var klara för inflyttning under sommaren 2013.
I slutet av året renoverades
55 st badrum på Odengatan 1.
Huset fick också nya portar,
porttelefoner och skärmväggar. Uteplatserna utökades
och balkongerna fick
eluttag och
belysning.
Fasaden
målades.

Även på Gamla Bruket har
badrumsrenoveringar genomförts under 2013, på adresserna Hammargatan 9, 11, 13,
Malmgatan 14 samt Hyttgatan 10, totalt 40 lägenheter.
Även tvättstugorna renoverades.
På Nya Bruket har brandskyddet ökats, genom att nätverksbaserade brandvarnare
kopplade till SOS Alarm har
installerats i samtliga miljöhus.
Installering av porttelefoner
och elektronisk tvättstugebokning i området Nya Bruket
fortsatte under året med
Bessemergatan 10.

Björksätra
Västerled 142, innehållande
1 532 kvm lokaler, revs under
hösten.

Ytterområden
I Järbo har under året 74 st
lägenheter stamrenoverats på
Halvarsbacken 2, 4, 5, 6, 9,
Gullsjövägen 2 samt Kungsforsvägen 25 och 27.
Balkongerna har fått eluttag
och belysning.
På Gullsjövägen 1, 3 och 5
samt Kungsforsvägen 23 har
fasader och garage målats.

Har du Sandvikens
bästa granne?

Vad tycker du kännetecknar en bra
granne? Har du någon i din närhet
som stämmer in på den beskrivningen?
Vi vill att du hjälper oss att hitta Sandvikens bästa granne.
• Beskriv på max en A4 vad som gör 		
just DIN granne så bra.
• Självklart vill vi veta vad han eller hon
heter och var ni bor.
• Vi kommer att uppvakta er båda med
en liten uppmuntran om just ditt
förslag vinner!
Skicka din motivering i ett mail till Cecilia
Book-Partanen, cecilia.book-partanen@
sandvikenhus.se senast 10 juni. Du kan
även posta till ”Sandvikens bästa granne”,
Sandvikenhus
		
att: Cecilia Book		Partanen,
		Box 3045,
		
811 03 Sandviken

Stam- och badrumsrenovering
Totalt under året utfördes
stam- och badrumsrenovering
i 203 lägenheter.
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Har du idéer?
Vill du påverka området
där du bor? Gå med i ditt
boråd. Finns det inget,
ring Cecilia Book-Partanen
026-24 22 25.

Kontakt

Sandvikenhus
Plangatan 7
Box 3045
811 03 Sandviken
Tel: 026-24 22 00
E-post: info@sandvikenhus.se

www.sandvikenhus.se

