DIN VÄR(L)D
VÅR 2015

Vi ses på Miljödagen!

Detta har hänt i ditt område.

Har du Sandvikens bästa granne?

Välkommen till Din Vär(l)d
Vi är redan framme vid tredje numret av tidningen Din Vär(l)d.
Här berättar vi 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 22 00.
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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Arbetet med
boendeinflytande
Arbetet med boendeinflytandet har nu gått från att vara
ett projekt, till att vara en ordinarie del i Sandvikenhus
verksamhet. Vi känner att vi hittat bra samarbetsformer
med våra frivilligvärdar och boråd. Men vi behöver hela
tiden titta på hur vi kan utveckla arbetet.
Dessutom flyttar ju hela tiden nya
människor in i våra bostadsområden,
vilket gör att vi behöver vara aktiva och
involvera även dem i arbetet.
Marknadsstrateg Cecilia Book-Partanen
har sammanställt vad som genomförts
sedan senaste numret av Din Vär(l)d.

Boendeinflytande
sedan sist och i
framtiden
Vi har utvecklat boendeinflytandet ytterligare de senaste
månaderna genom att vi har
öppettider och telefontider på
våra områdeskontor, så att du
som hyresgäst har möjlighet
att komma in till oss med förslag, frågor och funderingar
på ett enklare sätt. På ett
närmare sätt! Naturligtvis
är det också ett sätt att få
kontakt med de som syns
och arbetar i ditt område. Vi
hoppas också att Din Vär(l)d
som du nu håller i din hand är

ett steg i riktningen mot en
ännu tätare kommunikation
med dig som hyresgäst.
Arbetet med att möta våra
boråd och frivilligvärdar
rullar på. De är oerhört
värdefulla för oss för att vi
ska bli en bättre hyresvärd
och för att alla ska få trygga
och trivsamma bostadsområden.
På webben har vi infört ett
kalendarium över aktiviteter
där vi har gratis platser/
biljetter till våra hyresgäster.
Vi har till exempel haft
sportlovsaktiviteter, som
innebandy, squash och pyssel.
Håll utkik där, det är först till

kvarn som gäller. Om du inte
har dator hemma så har vi en
i vår kundtjänst som du kan
använda för detta ändamål.

Kvar att utveckla
Vi kommer att jobba mer
aktivt med hemsidan som
informations- och kommunikationskanal för boendeinflytandet. Du som är hyresgäst
kan redan nu ta del av bland
annat protokoll från hyresgästmöten och rundvandringar via Sandvikenhus hemsida.
Genom att logga in på ”Mina
sidor” får du ta del av det som
händer just i ditt område. Som
hyresgäst kommer du också
att kunna fylla i förbättringsförslag på ett formulär på
hemsidan.
Vi har inte helt och hållet
fått rutin på våra rundvandringar med er hyresgäster i
bostadsområdena, men vi är
på god väg. Vi planerar också
för nästa sväng av ”synpunktenträffar” ute i våra områden, där ni har chans att möta
Sandvikenhus ledningsgrupp.
En fråga som vi anammat
är önskemål om inflyttnings-

möte mellan hyresgäst och
Sandvikenhus, då man flyttar
in i en lägenhet och är osäker
på hur saker och ting fungerar
i området. Vi tittar nu på hur
det kan hanteras i organisationen.

Tidigare involvering
Vid större renoveringar har vi
påbörjat arbetet med att
involvera våra hyresgäster i
ett tidigare skede. Först ut med
detta var Nya Bruket där vi
organiserade två dialogmöten
för att få hyresgästernas synpunkter på vad som behöver
åtgärdas i kvarteret och i
lägenheten. Nya Bruket
kommer att starta sin renoveringsresa i april 2015. Värt
att nämna är att de 700 000
kr som var avsatta för trygga
och trivsamma miljöer i våra
bostadsområden, i det
närmaste var förbrukade vid
årets slut 2014. Bra jobbat
alltså från framförallt borådens
sida med att komma med bra
idéer om vad pengarna kan
användas till.
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Miljödagar i våra
bostadsområden
För att förenkla för hyresgästerna i våra bostadsområden
har vi provat att hålla så kal�lade ”miljödagar”. Först ut att
testa var Norrsätra och Nya
Bruket. Vi höll två stycken
miljödagar under förra året,
vår och höst. Miljödagarna
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har varit välbesökta och uppskattade.
Konceptet föll väl ut och
vi kommer att fortsätta, men
även utöka och involvera
Björksätra i arbetet.
Under miljödagen har
hyresgästerna möjlighet att

slänga miljöfarligt avfall samt
grovsopor i uppställda containrar, placerade på strategiska
ställen i bostadsområdet. Våra
husvärdar finns på plats och
visar hur olika produkter ska
sorteras, de åker också iväg
och tömmer containrarna

vid behov. De passar också
på att fixa småsaker.
Miljödag på Nya Bruket
blir lördag 2 maj. Datum för
miljödagar under våren i Norrsätra och Björksätra kommer
att meddelas längre fram.

bostadssociala projekt
De bostadsociala projekten som Sandvikenhus drivit ihop med
bland annat ABF och IOGT-NTO under några år i bostadsområdena Norrsätra och Nya Bruket är nu avslutade och utvärderas
under 2015.
Sandvikenhus har som ambition att hitta en långsiktig lösning
för hur vi ska arbeta bostadssocialt. En plan för 2016 och framåt kommer att tas fram.

BOENDEINFLYTANDE

• Vi jobbar alltmer aktivt med information och erbjudanden inom ramen för boendeinflytande på vår hemsida. Bland annat kommer vi att publicera information
om boendeinflytande under rubriken Hyresgäst.
• Vi kommer också att publicera ett webbformulär, för
att ta in åsikter/förslag på förbättringsåtgärder i områdena, som hyresgäster kan fylla i och skicka in.
• Vi publicerar information om våra föreningssamarbeten och vilka förmåner de genererar och hur hyresgäster, borådsmedlemmar och frivilligvärdar kan ta del av
dessa.

Årets hyresgästenkät

Nu startar arbetet med att få fram underlag till årets
hyresgästenkät. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bli
bättre genom att delge dina synpunkter via enkäten!
Den 16 mars kommer vi och knackar på din dörr för att
dela ut enkäten. Alla medarbetare på Sandvikenhus är
involverade i att dela ut enkäten till hyresgästerna i våra
bostadsområden.

Under utvärderingstiden, 2015, är den dagliga projektverksamheten i Norrsätra och på Nya Bruket stängd. Vissa aktiviteter
kommer att genomföras ute i bostadområdena, som exempelvis familjedagar, bodagar, läxläsningshjälp, berättarcaféer och
viss lovverksamhet.
Håll utkik på vår hemsida om vad som är på gång!

Familjedagar i våra
bostadsområden
Nya Bruket söndag 24 maj
Björksätra lördag 5 september
Norrsätra söndag 6 september

Familjedagarna är trevliga tillställningar med flera evenemang
under en och samma dag kl 11–15.
Dagarna arrangeras tillsammans med våra sponsringspartners
och ABF samt på Nya Bruket även IOGT-NTO.
Vi kommer att få besök av SGA gymnastikförening för att få prova på gymnastik med deras ledare. Passa på att trixa boll med
någon av våra fotbollsklubbar. Vi bjuder på musikunderhållning.
Ponnyridning med STORK (Storvik Ovansjö Ridklubb), ansiktsmålning och mycket mer.
Välkommen!
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Detta har hänt sen sist där du bor
Björksätra

Västerled 102–108
Under hösten fälldes en del
träd och stubbar frästes bort,
efter hyresgästönskemål från
tidigare rundvandring i området. Träden utanför 108 har
klippts ner och ser för tillfället
inte så roliga ut, men till sommaren kommer de att växa till
fina gröna”bollar”. Vi har även,
efter önskemål från hyresgästerna, tagit bort en hel del buskar som skymt utsikten från
köksfönstren. Inför julen kompletterade vi med hållare för
julgran så att området kunde
ha en egen gran att glädjas åt.
Kvarterslokalen har nya bord
och stolar samt nytt porslin.
I februari hölls ett dialogmöte
med hyresgästerna i området
där bland annat önskemål om
nya bänkbord till området kom
upp. Dessa köps in och placeras
ut före sommaren. Även farthinder stod på önskelistan.
I vår kommer vi att bjuda in
hyresgästerna till en rundvandring där vi kommer att titta på
lämplig placering av farthinder
och bänkar. Just nu tittar Sandvikenhus på en förbättring av
skärmtaken över portarna för
att förhindra dropp framför
porten. Området välkomnar
husvärden Lena Wernersson
som bytt från Nya Bruket!
Västerled 144
På Västerled 144 har vi fått in
synpunkter om att området blev
mörkt då en väg stängdes av
vid rivningen av föreningshuset
Västerled 142. Vägen har tagits
i bruk igen och ytterbelysningen
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i området har kompletterats.
Västerled 82–100
Tvättstugorna har rustas på
Västerled 82–90. Under 2015
kommer låssystemet att bytas
ut i fastigheterna och garagen
i hela området Västerled
82–100.
Blodriskegränd/Sätralinjen
Parkeringsstolpar har lagats,
träd och stubbar har tagits
ner, asfalt har lagats. En stor
händelse i området är den
stamrenovering som drar
igång under 2015, med ny el,
nya badrum, ny diskbänk,
bänkskiva och kakel i köket.
Efter önskemål från borådet
sätter vi upp fler farthinder för
att minska biltrafiken i området, behov finns vid Blodriskegränd 6, 8, 15. Hyresgästernas odlingslotter blir
kvar och ny intresseförfrågan
går ut i området under våren.
Förbättringar avseende
bevattning av odlingslotterna
planeras för i år.
Smassens väg 49–67
Ny asfaltsbeläggning på
infarter. Trädfällning och
stubbfräsning.
Zirkon/Coromant
Området har fått nya garageportar. Vissa förråd har
målats. Mossa har tagits bort
från tak. Träd har fällts och
stubbar frästs bort. Under 2015
kommer arbetet med att rengöra tak att fortsätta.
Sandstensvägen
I området är stamrenoveringen

klar, elen har bytts ut och
ventilationen rengjorts. I
köken har hyresgästerna
fått ny diskbänk, kakel och
bänkskiva. I badrummen är
det nytt kakel och klinker
samt ny inredning. Elektronisk
tvättstugebokning finns nu i
området. Utomhus har stubbar
frästs bort. Under 2015
kommer balkongerna att
målas.
Hamngatan
I området är stamrenoveringen
klar, elen har bytts ut och
ventilationen rengjorts. I
köken har hyresgästerna fått
ny diskbänk, kakel och
bänkskiva. I badrummen är
det nytt kakel och klinker
samt ny inredning. Kvarterslokalen har fått ny el, väggarna är målade och toan är
renoverad. Elektronisk tvättstugebokning finns numer i
området. Utomhus har stubbar
frästs bort. För framtiden
kommer vi att se över
möjligheterna att göra fler
parkeringsplatser.
Polhemsgatan/Kullagatan
Staketet runt området har
bytts ut med nya grindstolpar.
Innergården har fått ny asfalt
och träden har beskurits. Vid
senaste rundvandringen i området framkom också önskemål om mer belysning vid
parkeringsplatserna, det är
åtgärdat. Ett önskemål från
hyresgästerna, som vi ser över
möjligheterna för, är att göra
ett cykelskjul i området.

Järbo

Stamrenoveringen på Halvarsbacken slutfördes i början av
året. Ett 20-tal tallar har fällts
vid Tallmovägen. Under 2015
ska snörasskydden på Gullsjövägen/Kungsforsvägen
eventuellt kompletteras efter
önskemål från hyresgäster och
skärmväggarna vid uteplatserna
på Halvarsbacken ska ses över.

STORVIK

Majorsgatan/Mejerigatan
Efter hyresgästernas önskemål
har rampen till tvättstuga/
kvarterslokal bytts ut till en
bättre anpassad ramp och i
dialog med borådet har toan
vid tvättstugan/kvarterslokalen försetts med lås så att toan
bara kan nyttjas av de som
lånar lokalen.

Nya Bruket

Utbyggnaden med att installera porttelefoner och elektronisk tvättstugebokning fortsätter under 2015. Utemiljön
på Fredriksgatan har förnyats
med bland annat nya grusgångar och parkeringsplatser.
Fasaden på Södra Järngatan 7
har renoverats. Förrådet vid
Fredriksgatan 25 har fått nytt
tak. Stationsgatan 28 har
helrenoverats och 4 helt nya
lägenheter är inflyttningsklara.
Det omfattande renoveringsarbetet för att återställa
Nya Bruket startar i april
2015 och först ut är kvarteret
Skolgatan 10.
Läs mer på sid 9.

HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll)
Sandvikenhus tillämpar HLU, Hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll.
Det innebär att du som hyresgäst har möjlighet
att påverka underhållet i din lägenhet. För varje
lägenhet finns en underhållsplan, som ligger till
grund för det underhållserbjudande som tas fram
i slutet av varje år.

Efter att den senaste beställningsperioden
avslutats (nästa börjar i december 2015)
innefattar årets beställningar från er
hyresgäster bland annat det här:
432 rum ska målas/tapetseras
131 kök ska få nya köksluckor
310 rum ska få nya golvmattor
46 nya kyl/frysar
56 nya spisar

killingvägen i VAllhov
På Killingvägen, bakom kvarterslokalen vid Killingvägen 16,
finns nu en liten lekpark med gungdjur, rutschkana och
sandlåda. I anslutning finns bänkbord och den gemensamma
grillen för området som köptes in tidigare. Vi har även kompletterat med en belysningsstolpe då platsen kändes mörk.
Bänkbord har köpts in till grönytan vid Killingvägen 9 då
denna yta är flitigt nyttjad. En del belysningsstolpar har satts
upp i området, bland annat vid cykelvägen genom området, Killingvägen 9, eftersom många hyresgäster upplevde
det som mörkt just där. Belysning har också satts upp vid
garagen.
Farthinder har köpts in och satts ut då bilarna håller en
alltför hög fart i området.
Blomoasen framför Killingvägen 16 har reparerats och
planeras att målas sommaren 2015.
På Killingvägen har vi också påbörjat arbetet med att
”nollställa uteplatser” när en ny hyresgäst flyttar in. Det gör
mycket för känslan av trivsel i området när det ser snyggt ut
på uteplatserna och gårdarna.
Tack till borådet som hjälper oss att uppmärksamma och
prioritera. Underhållspengarna för 2015 till området, kommer
att prioriteras till reparation av bodar och garage.
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LYCKADE AKTIVITETER
PÅ Sportlovet

hänt sen sist där du bor

• Det var ett 15-tal barn som
provade på innebandy.

Husvärdsgruppen i Norrsätra
fick under hösten 2014 en ny
sammansättning. Idag arbetar
Sussie Johansson, Suad Jakupovic, Camilla Gustavsson
och Arne Nilsson i område
Norrsätra/Vallhov.
I husen Tallbacksvägen 3, 7 och 9 är
stamrusten klar och
vi går vidare med att
måla upp trapphusen
där nu. Detta arbete blir
klart i mitten av mars.
Målning av trapphusen
på Tallbacksvägen 15 och 27
pågår.
Under våren 2015 byter
vi till ett nytt låssystem i hela
Norrsätra.
Vi har spolat is på multiarenan (konstgräsplanen utanför
Tallbacksvägen 27).

• 10 st erbjöds att spela
squash.

fler erbjudanden
• Skridskoskola tillsammans med Brinka konståkningsklubb (10 friplatser till deras egna
skridskoskola VT 2015 och HT 2015).
• STORK (Storvik Ovansjö Ridklubb) Kungsgården
– Prova-på-ridning 22 mars kl 14–17. Gratis för
hyresgäster hos Sandvikenhus i alla åldrar.
Anmäl dig till: info@sandvikenhus.se
– Tre-dagars ridläger under påsklovet
Gratis för hyresgäster I åldern 7–18 år hos
Sandvikenhus. Anmäl dig till: info@sandvikenhus.se
Ange namn och ålder på den som vill delta på ridlägret. Ange namn, adress, och personnummer på
den person som står på lägenhetskontraktet.
Ange ridvana och allergier/specialkost.
Vi vill ha din anmälan senast 18 mars 2015.
Det finns 10 platser.
• Entré till familjedagen på Bangen Jazz &
Blues-festival (juni).
• Ett fåtal platser till SAIK sommarbandyskola, v. 32-33.
• Klart är att vi kör fotbollskola i Norrsätra/Vallhov tillsammans med SAIK fotboll (aug) och Björksätra
tillsammans med Stensätra IF (aug), vår ambition är
också att kunna fortsätta med fotbollsskola på Nya
Bruket. Håll utkik på hemsidan för info och anmälan.

Välkommen!
Sandvikenhus
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Norrsätra

Svarvargatan

Här målades trapphuset och
vi bytte ut låssystemet under
december månad 2014.

Sveavägen

Två nya höghus
planerar vi att bygga
på Sveavägen. En
första information
har gått ut till alla
boende där. Under
vecka 7 togs markprover. Sandvikenhus kommer att lägga stor vikt
vid att hålla alla hyresgäster
informerade om hur arbetet
fortskrider. Bland annat kom-

mer ett antal öppet hus-träffar
att hållas under våren 2015.

Vallhov

En översyn av asfaltsytorna
och bodar på Killingvägen
för vidare åtgärder
kommer att ske i
området under våren
2015.

Centrum

Även husvärdsgruppen i Centrum har en ny sammansättning. Nina Engström, Hilkka
Toivanen, Mathias Enholm
och Hans Rinnström arbetar
idag i område Centrum.

Gamla Bruket

Här kommer via att byta ut
det gamla låssystemet under
våren 2015.
Lagning av spruckna
fasader på ”envåningsbruket”
påbörjades i höstas. De största
skadorna hann vi åtgärda med
gott resultat och till och med
måla innan vintern satte stopp
för arbetena. Vi går vidare
med dessa fasadlagningar under våren.

Storgatan 33

Skicket är dåligt på
många fönster. Vi
planerar att göra ett
omfattande fönsterbyte på adressen och
har i en lägenhet åtgärdat ett
fönsterparti för att ha som
referens.

Våren 2015 börjar vi
renoveringen av Nya Bruket
Nu ska Nya Bruket återställas till det skick det var
som nybyggt. Först ut att renoveras är kvarteret
Skolgatan 10 och någon gång under april–maj
2015 startar arbetet som kommer att pågå under
många år.
Inför renoveringen vill Sandvikenhus lyssna på hyresgästernas synpunkter om vilka behov som finns i lägenheterna, i kvarteret samt på Nya Bruket generellt. Därför hålls
dialogmöten med hyresgästerna för att i god tid innan
upphandling av det arbete som ska utföras kunna samla
upp hyresgästernas åsikter. Den 14 och 15 januari hade
vi ett dialogmöte där vi bjöd in de boende på Skolgatan
10. Ungefär hälften av hyresgästerna deltog i mötet. De
problem som hyresgästerna framförde var framförallt att
tryggheten i området måste ses över med bland annat
bättre belysning utomhus samt i källare. Utemiljön på
altanerna diskuterades en hel del. Framförallt hur det såg
ut på och kring vissa av altanerna. Ett önskemål var att
installera elektroniska nyckelbrickor till förråden för att
öka tryggheten. Det framfördes också att det var kallt i
vissa lägenheter, men det var även några som tyckte det
var varmt.
I början av juni kommer vi att ha öppet hus för alla
som bor på Nya Bruket för att berätta om renoveringen
och ta in synpunkter på förbättringsmöjligheter.
Dessa arbeten kommer vi att utföra i lägenheterna:
I badrummen byts vatten- och avloppsstammar. Du får
nytt kakel och klinker (alternativt matta på vägg) samt
ny inredning.
Samtidigt med badrumsrenoveringen byts också kakel,
diskbänk, blandare, bänkskiva i köket. All el i lägenheten
jordas och elcentralen byts ut.

Dessa arbeten kommer att utföras utanför din lägenhet:
Fasaden och taket kommer att målas. Altanerna görs mer
tillgängliga. Belysning och uttag sätt upp på uteplatsen.
Fönster, balkongdörr och lägenhetsdörr byts ut. Gräsytor
och asfaltsytor i området kommer att förbättras.
Garagen målas.
Vi kommer under hösten att göra en utvärdering av de
åtgärder som görs på Skolgatan för att se vad vi kommer
att fortsätta med i området.
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Låna våra kvarterslokaler
och hobbylokaler!

LYCKAT MED
JULTALLLRIK

Runt om i våra bostadsområden finns samlingslokaler, så
kallade kvarterslokaler. Tanken är att dessa ska kunna lånas
gratis av hyresgästerna i respektive område för att ni på ett
enkelt sätt ska kunna samlas till olika möten eller gemenskap.

Här hittar du
våra kvarterslokaler:
Nya Bruket

Skolgatan 6
Bessemergatan 6
Dalslänningen

Barrsätragatan 33 D
Björksätra

järbo

Halvarsbacken 5
Årsunda

Hedkarlbyvägen 2
Longbergsvägen
storvik

Kvarnvägen 6
Mejerigatan 6

Zirkongatan 8
Västerled 88 C
Blodriskegränd 6 B
Västerled 108 C
Västerled 144
Smassensväg 65 B

Här hittar du
våra hobbylokaler:

Hantverkarbacken

Mossvägen 23 B

Hamngatan 23
Norrsätra

Tallbacksvägen 5 A
Tallbacksvägen 29 A
Sveavägen 22 A
Svarvargatan 7
centrum

Mossvägen 17 e
Malmgatan 11
Dalagatan 14
Vallhov

Kalvdansv 11
Killingvägen 16

Björksätra

Sätralinjen 8 B
centrum
Hantverkarbacken

Hamngatan 23
Nya Bruket

Skolgatan 8
Seegatan 14
Dalslänningen

Barrsätragatan 33 B
Norrsätra

Tallbacksv 25 A/B
Sveavägen 20 A
Sveavägen 18 A
Svarvargatan 9
storvik

Kvarnvägen 3 B
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Frivilligvärdarna och de
lokala boråden är grunden
i det boendeinflytande som
Sandvikenhus har arbetat
med de senaste två åren.
En fredag i slutet av
november samlades 40 av
totalt 70 borådsmedlemmar
och frivilligvärdar för information och en gemensam
jultallrik tillsammans med
bland andra Sandvikenhus
ordförande Håkan Bengtsson och vd Stefan Lundqvist.
– Boendeinflytandet är oerhört
viktigt för Sandvikenhus,
inledde Håkan Bengtsson.
Det ger en extra kvalitet i boendet och det ska vi utveckla

ytterligare. Målet är att skapa
ökad trivsel för alla som bor
hos oss.
– Jag ser frivilligvärdarna som
det mest centrala i det arbetet,
fortsatte Stefan Lundqvist. Vi
vill skapa engagemang i trappuppgångarna för det egna boendet. Och det som redan
är bra ska bli bättre!
Cecilia Book Partanen
konstaterade att det finns elva
aktiva boråd men att Sandvikenhus vill ha fler. Det behövs bara två personer för att
bilda ett boråd i ett område.
Många frivilligvärdar tar ansvar för kvarterslokalerna och
det är väldigt värdefullt. 15 av
20 kvarterslokaler sköts av en
frivilligvärd.

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.

Har du Sandvikens
bästa granne?

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

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

Var snäll och ta
bort den här!
Nu sätter vi en lapp på saker
som står i vägen i gemensamma utrymmen. Om dessa
inte flyttas, förs de till husvärdskontoret där du kan
återfå dem.

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 31 maj. Du kan
även posta till ”Sandvikens bästa granne”,
Sandvikenhus
		
att: Cecilia Book		Partanen,
		Box 3045,
		
811 03 Sandviken
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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

