DIN VÄR(L)D
HÖST 2014

Innehåller fribiljetter

Pallkragar på Blodriskan

Husvärd Lars Stenström i Storvik

Välkommen till Din Vär(l)d
Du läser nu det andra 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 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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Husvärd
Lars Stenström
HUSVÄRD
Tjusningen i mitt jobb är
mångfalden bland hyresgästerna. Men man måste
verkligen gilla att ha med
människor att göra.
– När jag arbetade inne i
Sandviken hade jag mycket
kontakt med människor från

andra kulturer och de var
oftast väldigt tacksamma när
jag kom och löste något problem i deras lägenhet.
Lars Stenström är husvärd i
Storvik. Varje dag möter han
hyresgäster i en rad olika
situationer.

– Jag tycker att det är fantastiskt vilket stort förtroende
de visar oss som går in
i deras hem. Men jag
gör ju alltid bara det
jag ska, rensar ett avlopp eller fixar en trasig
kran, till exempel.

Vi får följa med Lars ut till
en tom lägenhet som han
vill kolla. Han spolar i
toalett och kranar, undersöker så att det inte
är läckage under diskbänken, ser till att termostater står rätt inställda
och gör en allmän besiktning
av lägenheten. På väg ut från
trapphuset träffar han en äldre kvinna som genast känner
igen honom. Hon frågar om
det kan finnas någon lägenhet
på markplan i Storvik, hon
börjar tycka det är jobbigt
med trapporna där hon bor
nu. Lars lovar att se efter och
återkomma till henne.
– Varje morgon får vi ett
antal arbetsordrar som vi ska
åtgärda, berättar Lars. Vi gör
en turordning utifrån vad
som är mest akut och sätter
sedan igång med arbetet.
Nio husvärdar ansvarar för
200 lägenheter här i Storvik.
Vi tvingas nog vara lite mer
mångsidiga i ytterområdena
än inne i Sandviken, men går
vi bet på någonting så tar vi
självklart hjälp därifrån.
– Sen får man försöka vara
ganska rationell, vi passar på

Lars Stenström
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att fixa småsaker när vi ändå är
på plats.
Lars jobbade tidigare sju-åtta år
på Nya Bruket. Han sökte sig till
Storvik för att även få arbeta med
övriga kommunala fastigheter.
Men han uppskattar som sagt
den dagliga kontakten med hyresgästerna.
– Jag märker att många äldre
saknar sällskap. De vill gärna
bjuda på kaffe och prata lite. Det
får de oftast, vi är ju till för hyresgästerna. Det är synd att många
är rädda att ta kontakt med varandra i husen. En hel del problem
skulle kunna lösas om vi pratade
med varandra. Men jag tycker
uppriktigt synd om hyresgäster
där det flyttar in en stökig person
som förstör för en hel trappuppgång eller ett hus.
– Ändå tycker jag att de allra flesta
hyresgäster är rätt tålmodiga.
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Sandvikens
bästa grannar
Kasim Al-Sabee, Jenny Autio och Jens Eriksson
har en sak gemensamt. De har utsetts till Sandvikens
bästa granne 2014. I förra numret av Din Vär(l)d
bad vi er nominera grannar till utmärkelsen. Dessa
tre blev de allra första som fick ta emot utmärkelsen
vid en liten ceremoni på Sandvikenhus kontor i
början av oktober.
– När jag blev uppringd av Sandvikenhus trodde
jag först att jag missat att betala hyran eller nåt sånt,
säger Jenny Autio. Jag blev jätteöverraskad.
– Och jag fyllde 70 år den dagen de ringde, så för mig
blev det nästan som en födelsedagspresent, säger Jens
Eriksson. Alla tre pristagarna var påtagligt rörda över
uppmärksamheten. När breven som deras grannar
nominerat dem med lästes upp, kom några glädjetårar.
Om man ska utgå från beskrivningarna av Sandvikens
bästa grannar, handlar det om att dessa personer har en
förmåga att skapa trivsel och trygghet omkring sig. Att
de hjälper sina grannar med snöskottning och småsysslor, hejar och bjuder på kaffe nån gång emellanåt. Enkla,
vardagliga handlingar som många av oss lätt glömmer
bort i stressen.
Pristagarna belönades med var sitt diplom, blommor
och ett presentkort. Dessutom bjöd Sandvikenhus på
tårta och nya VD:n Stefan Lundqvist poängterade hur
viktigt det är att vi bryr oss om varandra för att skapa en
trivsam boendemiljö.
En intressant detalj är att alla tre bor i samma bostadsområde, Nya Bruket. Kanske är det faktiskt så att Ralph
Erskines idéer om att arkitekturen ska bidra till att
människor lättare får kontakt med varandra stämmer?
Nya Bruket är byggt kring öppna gårdar där hyresgästerna ska kunna se och möta varandra.
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Motiveringar
Kasim Al-Sabee
”Vi känner oss bekväma med varandra.
Vi umgås och har kontakt när vi vill och
känner för det. Det känns tryggt, säkert
och trivsamt.”
Nominerad av Ulla-Britt Lööf
Jens Eriksson
”Han är go’ och glad, hjälpsam och
ställer upp om han kan. Jag känner mig
trygg i min vardag, det kan inte finnas
någon bättre granne!”
Nominerad av Berith Nyström
Jenny Autio
”Hennes hjärta är gjort av guld, snällare
och sötare granne får man leta länge
efter. Hon är en superkvinna som städar
på gården, är glad, positiv och mån om
alla omkring sig.”
Nominerad av Jenni Dahl

Västerled
Efter önskemål och samråd
med hyresgästerna satte vi i
oktober igång med att göra
om gården på Västerled 92,
94, 100. Lekparken blir helt
ny, vi plattsätter en yta 3x3
meter som grillyta för gården
och sätter bänkar och bord i
anslutning till den. Ett par fristående bänkar kommer också
att placeras på gården. Några
träd har tagits ner för att få en
öppnare yta och vi kommer att
fräsa bort de
stubbar som stått på gräsytan.
På Smassens väg är det senaste
tillskottet spontanidrottsanläggningen som används flitigt
av barn och unga. Givetvis är
alla barn i Björksätra välkomna att leka på arenan. För den
som vill använda arenan för
nätsport finns det nät att låna
dels på Sandvikenhus områdeskontor, dels hos Krister
Lindberg som är frivilligvärd
för nätet. Kvarterslokalen på
Smassen har vi försett med nya
stolar.
Blodriskan
På Blodriskan har det varit
roligt att följa pallkrageprojektet. Vi har tillsammans med
hyresgästerna och hyresgästföreningen tagit fram ett
koncept för att kunna odla i
pallkragar i området. Vi har
12 kragar och i princip alla har
varit uppbokade. Mira Burhan
har från i höst fått ansvar för

en redskapsbod vid
pallkragarna och det är nu
möjligt att trimma av gräset
runt kragarna så att det ser
snyggt och prydligt ut där. På
Blodriskan är lekparkerna i
området färdigmålade, liksom
bänkar och bänkbord. De
blå entréstolparna är också
ommålade efter önskemål
från borådsgruppen. Vi har
även satt ut farthinder enligt
önskemål från hyresgästerna
för att sänka farten på de bilar
som kör i området. P-stolparna
kommer att bytas ut inom kort.
Zirkon/Coromant
På Zirkon/Coromant fanns
önskemål från borådet om
farthinder. De har köpts in och
placerats ut under sommaren.
Vid lekplatsen vid Coromantgatan 8–12 har marken gjorts
om och gräsmatta såtts, enligt
önskemål från förra årets
rundvandring.

Norrsätra

På Tallbacksvägen är den stora
händelsen bygget av spontanidrottsplatsen. Ett bollplank
är inköpt och kommer att
sättas upp under hösten, i
anslutning till spontanidrottsplatsen. I området har det röjts
sly för att få en trivsammare
utomhusmiljö. Vid Tallbacksvägen 3–5 har våra duktiga
husvärdar röjt upp rejält och
det finns nu en gemensam
grill på plats utanför 5:an som
länge varit ett önskemål från
hyresgästerna.
Fortsättning på sid 11.

Hyresgäster hos Sandvikenhus är välkomna att vid fyra
tillfällen prova innebandy med Sandvikens AIK Innebandy. Alla träningar är på Söderskolans sporthall och det
kommer att finnas material att låna i form av klubbor,
bollar, västar, konor samt målvaktsutrustning (2–3 st).
Sandvikens AIK Innebandy kommer att ha instruktörer på plats så det är bara att ta med sig inomhusskor,
short, tröja samt ett glatt humör!
Anmälan görs till Sandvikens AIK:s kansli på e-mail:
kansli@saikinnebandy.com
I anmälan skriver ni namn och adress, samt vilket
datum ni kommer.
Följande ”prova på” dagar är uppbokade under 2014:
Söndag 26/10
Fredag 28/11
Tisdag 16/12

kl. 11.30–13.30
kl. 16.00–18.00
kl. 16.00–18.00

Välkommen!

Sandvikens AIK Innebandy
och Sandvikenhus

FIKABILJETT

Med reservation för fullsatt.
Kaffe och bulle för en person

Söndag 16 november 2014, 15.00

Saik dam–Storviks IF
#

Björksätra

PROVA PÅ INNEBANDY

Innebandy Damer Division 2

FRIBILJETT

Med reservation för fullsatt.
Gäller för en person

Söndag 9 november 2014, 17.00

Saik–Järfälla IBK
Innebandy Herrar Allsvenskan Norra

#

hänt sen sist där du bor
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sandvikeNhus och
HYRESGÄSTFÖRENINGEN
i LYCKAT samarbete

Prova på skridskor
Välkommen på Sandvikenhus prova-på-skridskodagar
tillsammans med Brinka Konståkningsklubb
Genom ett samarbete med Brinka Konståkningsklubb kan
vi erbjuda våra hyresgäster två tillfällen att prova på att åka
skridskor under höstlovet, vecka 44.
Prova-på-tillfällena är ledarledda och avsedda för barn i
åldern 6-10 år. Eftersom det inte finns så många skridskor
att låna är det jättebra om barnet har med sig egna skridskor.
Ta också med egen hjälm (lekhjälm funkar).
Datum: måndag 27/10 och tisdag 28/10
Tid:
kl 10-14 (inklusive lunch)
Plats:
Jernvallens ishall

Den gångna sommaren har hyresgästerna i kvarteret
Blodriskan kunnat odla i 12 pallkragar som ställts
i ordning vid kvarterslokalen. Initiativet, där även
Hyresgästföreningen är med, har varit uppskattat och
kommer eventuellt att utökas med fler pallkragar.
Närodlade grönsaker är inte bara nyttigt, den gemenskap som skapas runt odlingarna är viktig för
sammanhållningen i ett bostadsområde. Vid ett utvärderingsmöte den 22 september kom förslag om att
plantera bärbuskar och fruktträd för att rama in och
skapa en ännu bättre mötesplats vid odlingarna.
Det har inte varit några problem med skadegörelse
och inte heller med katter. Sandvikenhus har tillhandahållit pallkragar och odlingsjord. Hyresgästerna
har svarat för vattning och skötsel av området kring
odlingarna.
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Anmälan på www.sandvikenhus.se/skridskoskola senast
23 oktober. I anmälan ska du ange barnets namn, adress,
ålder samt mammas eller pappas namn
och telefonnummer. Ange också om barnet behöver låna
skridskor. OBS! Hjälm är obligatoriskt.
Anmälan är bindande och Sandvikenhus kommer att höra av
sig senast vecka 43 till alla som fått en plats.

Välkomna!

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

Spontanidrottsanläggningar
i Norrsätra och Björksätra
Tack till alla hyresgäster som varit med och tyckt till om
placering och utformning av de så kallade spontanidrottsanläggningarna i Norrsätra och Björksätra. Anläggningen
i Norrsätra placerades på grönytan bakom Tallbacksvägen 25 och 27, och anläggningen i Björksätra på
grönytan mellan Smassens väg 51, 55 och 63. Placeringen
av anläggningarna har valts bland annat utifrån förslag
från våra hyresgäster. Man har också tagit hänsyn till
att de ska ligga på Sandvikenhus mark, inte för nära
hyresgästers uteplatser, inte ska ligga undanskymt och
att det ska bo många barn och ungdomar i närheten.
Upprinnelsen till idrottsanläggningarna är ett samarbete
mellan Sandvikenhus och Kultur & Fritid för att ge fler
barn och ungdomar möjlighet att vara fysiskt aktiva i sitt
närområde.

Efter att VD Stefan Lundqvist och vice styrelseordförande Lena Åman invigningstalat klippte Lena Åman det
symboliska bandet, ackompanjerad av trumpetfanfar!
Fyra olika idrottsföreningar deltog vid båda invigningarna
och många barn passade på att prova basket, volleyboll, tennis och fotboll.

INVIGNINGAR

24 och 25 september invigdes de nya spontanidrottsanläggningarna i Björksätra och Norrsätra. Invigningen
inleddes med musik framförd av elever från estetiska
programmet och det bjöds på kaffe, saft och smörgåsar.
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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 hyresgästerna i respektive område för att ni på ett
enkelt sätt ska kunna samlas till olika möten eller gemenskap.

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

Björksätra

Sätralinjen 8 B
centrum
Hantverkarbacken

Hamngatan 23
Nya Bruket

Skolgatan 8
Seegatan 14

centrum

Dalslänningen

Mossvägen 17 e
Malmgatan 11
Dalagatan 14

Norrsätra

Vallhov

Kalvdansv 11

Killingvägen 16

SAIK–Edsbyn
Bandyfest i Göransson Arena.
Onsdagen 29 oktober kl 18.15,
matchen börjar 19.

FRI ENTRÈ
Ta med biljetten, den gäller som fri entré för hela familjen!
Hjälp oss att fylla arenan, vi planerar en härlig helkväll
för dig och ditt sällskap tillsammans med
Sandvikens kommun och Sandviken Energi.
Vi bjuder på fika, anordnar tävlingar och bjuder på
andra roliga aktiviteter. Ta med hela familjen så ses vi där.
Du är välkommen in genom att använda Sandvikenhus
entré på arenans framsida. Du hittar till rätt
ingång genom att hålla utkik
efter våra flaggor.
Mer information om bandyfesten
finns på www.sandvikenhus.se

Välkommen!

Barrsätragatan 33 B
Tallbacksv 25 A/B
Sveavägen 20 A
Sveavägen 18 A
Svarvargatan 9
storvik

Kvarnvägen 3 B
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ENTRÉBILJETT!

#

Här hittar du våra
kvarterslokaler:

OBS!

fortsättning, hänt sen sist där du bor
Järbo
I Järbo kommer vi att ta ner
ett 20-tal träd, främst vid
Tallmovägen, enligt önskemål
från hyresgästerna. Vid Gullsjövägen/Kungsforsvägen finns
önskemål om att se över den
gemensamma uteplatsen samt
broarna/trallen vid husen. Vi
tar med oss dessa önskemål
till våren.

Storvik
På Thore Petregatan och Magasinsgatan har fönstren setts
över och bytts ut. Panelen
på källaruppgångarna har
målats. Ett nytt staket runt
området Magasinsgatan ligger
i planeringsstadiet.
På Furuvägen sätts det in nya
garageportar under november
månad.
Vid Kvarnvägen, Fiskargatan och Kårsgatan har
p-rutorna bättringsmålats.
En trimmer har köpts in som
hyresgästerna själva kan
använda när de vill snygga till
lite extra i området. Till den
flitigt använda kvarterslokalen
på Kvarnvägen 6 har en mikrovågsugn köpts in, liksom
en ny kaffekokare. Dessutom
har spis och kyl bytts ut. Våra
gårdspysslarfrivilligvärdar,
Folke Jansson och Sören Gustavsson, på Fiskargatan ser till
att det kommer fina blomster
på gården. På Kvarngatan 3
finns hobbyrummet som om-

rådets hyresgäster gärna får
använda, nyckel dit hämtas
hos Göte Sundström.

Årsunda
På Longbergsvägen är fasaderna målade och nya ytterdörrar
har satts in. Här har också
rampen upp till tvättstugan
bytts ut.
På Vallgränd 2–4 har vi målat
ett räcke.
Nedrevägen 49 har fått nymålad fasad, fönster och dörrar.
Önskemål om ytterligare
parkering har funnits länge
och nu har vi byggt en liten
parkering vid Nedrevägen 55.
Ny asfalt har lagts på delar av
Nedrevägen och det har också
lappats och lagats en del med
asfalt. På den senaste rundvandringen vid Nedrevägen
framkom önskemål om att
flytta cykelskjulet, vilket nu
är åtgärdat – det finns nu mer
centralt i området vid lekparken. Önskemål framkom om
nymålade p-rutor vilket också
är åtgärdat. Kvarterslokalen
vid Nedrevägen har utrustats
med ny kaffebryggare, en
grill och en el-grilltändare har
köpts in. Nytt från i sommar
är att nyckeln till kvarterlokalen finns i området hos
frivilligvärd Silva Jonsson.

Nya Bruket
På Nya Bruket har hyresgästerna velat prioritera torkskåp
till tvättstugorna, och vi
räknar med att alla tvättstu-

gor ska ha torkskåp insatta
till vintern. Det är också
efterfrågat att få porttelefon
och tvättstugebokning till fler
områden och det finns nu på
Bessemergatan 7, Seegatan
9, Skolgatan 4. Seegatan 12
har fått tvättstugebokning.
Vid parkeringen vid Seegatan
5 har 250 m2 belagts med ny
asfalt. Trapphuset på Södra
Jerngatan15 har målats. Inne i
området har 19 stubbar frästs
bort.
Lekplatser, staket, bänkar och
bänkbord på Nya Bruket har
setts över och är nymålade
på Skolgatan 4, Seegatan 5,
7, samt på Bessemergatan
6, 8, 5. En gemensam grill
vid gröna torget har varit ett
önskemål och en sådan finns
nu uppmurad vid Konsulgatan
14, och är till för alla hyresgäster på Nya Bruket.
Renovering av Nya Bruket
planeras att sätta igång våren
2015. Den kommer att pågå i
många år innan hela bruket är
upprustat. Det som kommer
att ske är stamrust, utvändig
renovering samt renovering av
utomhusmiljön. Under hösten
kommer Sandvikenhus att ge
hyresgästerna på Nya Bruket
möjlighet att ge synpunkter på
utomhusmiljön – vad som är
bra, mindre bra och vad man
önskar skulle vara bättre.

vikenhus över skötseln från
januari 2015, det har tidigare
varit ett självskötselområde.
Det innebär att vi ”nollställer”
den yttre miljön på Stationsgatan och sätter en standard
för hur det ska vara och se ut
i området. Samtidigt görs en
allmän uppfräschning. Lägenheterna släpps för uthyrning
1 december 2014.

Dalslänningen
Nu är bygget på Barrsätragatan 33 klart. Alla badrum är
helt nya och i lägenheterna
med 3 r o k har dessutom
badrummen blivit större än
tidigare. Lägenheterna har
också fått nya diskbänkar i
köken. Systemen för till- och
frånluft är också nya vilket
leder till ett bättre inomhusklimat. Värt att notera är att vi
gjort två nya, mycket fina, lägenheter i huset på markplan
med uteplats mot kanalen.
Framsidan mot fasaden är asfalterad och nya cykelställ är
på plats. Därmed är kvarteret
helt färdigrustat. På gården
har vi breddat boulebanan,
satt upp en papperskorg, satt
plattor på en 3x3 meters yta
för att ha som grillplats samt
satt upp ett mål. Detta enligt
de önskemål som kom fram
under förra höstens rundvandring.

Stationsgatan
På Stationsgatan tar SandDIN VÄR(L)D 11

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

