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Med vänliga hälsningar
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JULTRADITIONER 
Brukar du fira jul? Då kanske du tänkt på att det finns många olika traditioner. 
Vissa följer oss genom hela livet, andra byts ut efter hand. Du som läser det här 

kanske ska fira den första julen i ett nytt hem. Då kan det vara skönt att skapa 
helt nya vanor. Kanske är du en av de som flyttat in i våra nybyggda ungdoms-
lägenheter i Björksätra? Det kan vara första gången du julpyntar i ditt alldeles 
egna hem. En spännande tid!
 
I det här numret får du följa Marianne som äntligen flyttar från stan och till 
en lägenhet i Järbo. Hon och hennes man har väntat sedan i mars. De har 
sett hur vårt nya område på Gullheden vuxit fram. Nu i december gör de sig 
hemmastadda, tillsammans med nitton andra hushåll. Deras nya grannar.  

För många av dem väntar den första julen i Järbo. 
 

Något som blivit en tradition för många av oss på Sandviken-
hus, våra boråd och frivilligvärdar är den årliga jullunchen. 

För femte året i rad träffades vi i Kanalkiosken och fick 
njuta av julens smaker. Där berättade jag lite kort om 
ett arbete vi jobbat med under de senaste två åren. 
Vår värdegrund. Om jag snabbt ska förklara så handlar 
det om att vi visar varandra respekt, tar ansvar och 
hur vi kommunicerar, att vi delar med oss av kun-
skap. Vi förkortar värdegrunden med bokstäverna 

RAK. Jag berättade också om byggandet. Just nu 
är det nya huset på Sveavägen en stor grop men 
snart kan ni följa när vårt trygghetsboende 
växer fram. Under det här året har vi byggt 
för alla åldrar och vi har för första gången 
på länge byggt utanför stadskärnan. Det 
tänker vi fortsätta med. 
 
Projektet med våra trivselvärdar har varit 
så lyckat att det förlängs ännu en gång. 
När vi pratar med Mikael och Shirzad 
nämner de också ordet tradition. Att vissa 
hyresgäster vinkar varje gång de startar 
sin promenad genom Nya Bruket. Det 
har blivit en rutin. Jag tänker att det är 
samma sak med våra jultraditioner, det 
handlar om att vi ska trivas och känna 
oss trygga. Jag hoppas innerligt att du 
hittar den känslan i jul.

Oavsett om du firar på samma sätt som    
      alltid, eller mitt bland flyttkartonger:

Jag vill önska dig och 
dina nära en riktigt God jul 

och ett Gott Nytt År!
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Hon har längtat efter det här. 
Marianne, hennes man Mats och 
hunden Max behöver ett boende 
som passar dem bättre. Trean i 
Björksätra är för stor, det ena 
rummet står tomt. De har haft 
lägenheten i tio år och det är 
dags för någonting annat.
– Vi har en liten trädgårdstäppa 
och i början höll jag den väldigt 
fin. Men år efter år har jag 
plockat bort saker. Jag får ångest 
över att jag inte orkar sköta den 
längre. Marianne berättar att 
hon fått problem med knäna och 
därför går det inte att krypa  
runt i en trädgård. Dessutom  

använder Mats permobil och behöver ett bättre anpassat boende.
– Lägenheten i Björksätra har tre trappsteg i trapphuset, därför är han 
tvungen att ta altanvägen för att komma ut. 

Idag har det blivit dags att flytta in i en av Sandvikenhus nybyggda 
lägenheter. En tvåa på Gullheden i Järbo. Marianne visar oss runt.  
Det är en öppen planlösning och allting är helt nytt. Hon är särskilt 
nöjd med badrummet. Där är det kakel på väggarna och klinker på 
golvet. På ena sidan är en arbetsbänk och under den finns både 
tvättmaskin och torktumlare.
– Jag skickade en bild till min dotter och hon utbrast: men vilket 
mysigt badrum!

Hennes dotter med familj som bor i Stockholm är extra nöjda över 
flytten, eftersom de tycker om att åka skidor. Det är inte långt att ta 
sig till Kungsberget. Altanen är stor och har utsikt ut mot skogen. 
Marianne håller Max i famnen, kanske är han sugen på att springa ut 
och titta sig omkring. Det finns nya vägar att promenera därute.
– Vi får se upp så vi inte går vilse i början. Undrar om han kommer att 
se några björnar, skrattar hon. Flyttbilen kommer och hon får hjälp 
att lyfta in lådor och möbler. Eftersom nyckeln till förrådet kommer 
om en stund så får vissa lådor vänta på altanen. 
– Skönt att det inte är så mycket hus här i området. Jag tyckte det var 
jobbigt i den andra lägenheten, gick man ut en sväng var det alltid 
mycket omkring mig. Man fick aldrig vara ifred. 
    Fast just nu är det mycket rörelse och folk som jobbar i de nya 
husen. Det är egentligen inflyttning om en vecka, så det byggs och 
fixas in i det sista.
– Vi ville ge nycklarna till hyresgästerna en vecka innan. Det brukar 
uppskattas om de får lite extra tid på sig, berättar Jenny Glumoff från 
Sandvikenhus. Hon visar Marianne att det hänger en liten inflyttnings- 
påse i hallen, med saker som kan vara bra att ha. Till exempel 
köksprylar och en brandfilt. 

Jenny berättar att det finns en stark gemenskap bland äldre i Järbo. 
Till exempel genom Folkets Hus och Icas pensionärsbuss, som ibland 
skjutsar och hämtar äldre för att handla. Marianne har också hört att 
det är en bra plats för pensionärer. Egentligen har hon ingen anknyt-
ning hit, hon har tidigare bott i Årsunda. 

I vanliga fall är det köpoäng som gäller för att få en ny lägenhet.
– Men styrelsen ville öppna upp så att även andra kunde söka. Till 
exempel äldre som kanske inte står i bostadskö. Därför fick först till 
kvarn gälla för 7 av de 20 lägenheterna. Det tog bara 2,5 timme innan 
de var borta, berättar Jenny.
– När jag såg annonsen i tidningen kastade jag mig på telefonen, säger 
Marianne. Det var i mars. Sedan dess har hon varit här ibland för att 
följa hur det går med bygget.

Christoffer Larsson är byggprojektledare på Sandvikenhus och 
berättar att hyresgästerna själva har fått göra vissa val. Till exempel 
om de vill ha dusch eller badkar, färg på kakel i badrummet och om 
de vill ha en fondvägg. Han pratar med Marianne om permobil-
garaget, som är beställt. Hinner det inte komma under dagen så hittar 
de en annan lösning så länge.

Det är första gången sedan 90-talet som Sandvikenhus bygger nytt 
utanför stadskärnan.
– Att det blev just här på Gullheden, det har kommuninvånarna själva 
bestämt i de dialogmöten vi haft. Här är det nära till idrottsplatsen, 
affären och skogen. Över 300 personer har deltagit i mötena. Förutom 
placeringen fick vi önskemål om att det skulle vara loftgång, carport, 
öppen planlösning och inglasade balkonger, berättar Jenny. 

Marianne har inte deltagit på något möte men är verkligen nöjd med 
resultatet. Ofta när hon letat efter lägenheter på nedre plan så brukar 
det finnas en trädgårdsplätt. Men inte här, i hennes nya hem.
– Altanen är enorm, där kan vi nästan bo. Eller åtminstone sitta och 
titta på björnarna i skogen, skrattar hon igen.

TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

Välkommen  
hem till Järbo

I slutet av november var det äntligen dags för inflyttning i våra nybyggda Järbo-
lägenheter. Marianne Engström var en av de första som kom med flyttlasset.
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MARIANNE ENGSTRÖM OCH HUNDEN MAX
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06 | VÅRT VIKTIGA UPPDRAG

Värdar som trivs – i alla väder
Det är en ruggig fredagseftermiddag. 
Inne på Nya Brukets områdeskontor 
är det julpyntat inför första advent. 
De flesta av Sandvikenhus personal 
ska snart åka hem och ta helg. Men 
inte alla. För våra trivselvärdar 
Shirzad Mohammed och Mikael 
Byman har arbetsdagen just börjat.

Från början var trivselvärdarna ett sommar-
projekt, för att skapa lugn och trygghet på 
Nya Bruket. Eftersom projektet blev så lyckat 
har det förlängts flera gånger. Nu har det gått 
ett och ett halvt år och Mikael och Shirzad 
jobbar fortfarande kvar.
– Drivkraften är att vi gör skillnad. Vi får ofta 

höra från hyresgästerna att det känns bra att 
möta personal från Sandvikenhus även under 
kvällstid, säger Mikael.
    Trivselvärdarna får hjälpa till med allt  
möjligt som dyker upp och som hyresgästerna 
behöver hjälp med. Kan de inte lösa problemet 
själva tar de med frågorna till den övriga per- 
sonalen.
– Sedan finns det hyresgäster som inte kan 
svenska, och tycker att det är enklare att 
vända sig till oss om de behöver hjälp. De 
känner igen mig från skolan. Jag kan prata 
med många eftersom jag kan kurdiska, 
arabiska och turkiska, säger Shirzad.
    De berättar att ingen dag är den andra lik. 
Men de arbetar alltid tillsammans. Oftast så 
börjar de med en promenad runt området, 
oavsett väder.
– Det är viktigt att vi hela tiden syns utomhus. 

Vi har egentligen ingen bestämd runda, men 
det blir några varv runt Bruket. Sedan följer vi 
näsa och öron, säger Mikael.
    Han berättar att den sociala biten är viktig, 
vissa brukar vinka i fönstren när de går förbi. 
Många blir tryggare av att de finns därute. De 
har fått höra det från olika håll, även från 
hemtjänstpersonal som arbetar på området.
    Oftast börjar Mikael och Shirzad vid tre på 
eftermiddagarna och arbetar till halv elva. 
Även de flesta helger. Istället är de lediga vissa 
vardagar. När vi går ut för att ta det första 
varvet har det redan börjat skymma. De 
berättar om gårdagen, då de egentligen skulle 
hjälpt bovärdarna att dela ut information. 
Men de fick ändra planerna eftersom en 
farbror behövde hjälp med ett ärende som inte 
kunde vänta.
– Tidiga vardagar brukar vi kolla trappupp-

TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY
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MIKAEL BYMAN OCH SHIRZAD MOHAMMED
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Värdar som trivs – i alla väder
gångarna i närheten av skolan. Där står det 
ofta elever och röker, berättar Mikael.
    Vi tar ett varv i miljöhuset, de ser till att allt 
är i ordning och att det finns tomma kärl. 
Sedan går vi igenom en källare. Varje vecka 
brukar de göra en källarrondering. Då kon- 
trollerar de bland annat belysning och 
förrådsdörrar.
– Det är viktigt att kolla öglorna på häng- 
låsen, ibland syns det inte om det varit 
inbrott, berättar Shirzad.
    Han hittar fukt på golvet under ett rör och 
undersöker varifrån vattnet kommer. De 
berättar om att de en gång fick vara med om 
en rejäl översvämning. Då var deras uppgift 
att knacka på hos alla hyresgästerna och 
sedan uppmana dem att kontakta sina 
försäkringsbolag.
    Ibland ordnar de aktiviteter för ungdomar 

på området. De kan låna IOGT-NTO-lokalen 
för att till exempel spela pingis.
– Vi brukar ha IOGT-kiosken som bas för att 
det ska vara lätt att hitta oss, berättar Shirzad.
    En annan aktivitet är hyresstädningar i 
området runt varje tvättstuga, tillsammans 
med boråd och boende. Det är något de 
kommer jobba vidare med under våren.
    Vi möter en dam och hennes hund. De 
pratar lite med henne om sånt som händer i 
närheten, en inflyttning och lite annat. 
Mikael berättar att det har blivit skillnad 
under den tid de jobbat som trivselvärdar.
– Det känns så. Som om stämningen har 
lättats upp lite, de pratar mer med oss. I som- 
ras var det fler vuxna ute än det var året innan. 
Och sedan märker vi att det har blivit bättre 
med soporna, att skräpet utomhus har minskat.
    Båda har jackor med Sandvikenhus logo- 

type och berättar att kläderna hjälper till. När 
de går intill parkeringen är det många bilar 
som saktar in. I framtiden skulle de vilja att 
fler vuxna rör sig ute. De vill involvera bo- 
råden och ordna kvällsvandringar med vuxna 
på Nya Bruket. Så att de får se med egna ögon, 
att det är inte är så illa som vissa säger.
– Facebook stämmer sällan. Det finns folk 
som hänger där och skrämmer upp varandra 
istället för att själva gå ut, säger Shirzad.
    Projektet med trivselvärdar är förlängt till 
den sista maj. Både Mikael och Shirzad trivs 
väldigt bra och tycker att det är viktigt att 
projektet fortsätter.
    Men hur är det då egentligen, att jobba så 
nära någon hela tiden?
– Vi kompletterar varandra. Det är bra att 
man har hittat någon man verkligen trivs 
med, säger Mikael och Shirzad håller med.
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Vi bygger
FÖR ALLA ÅLDRAR

08 | BOENDE FÖR ALLA

TRYGGHETS- 
BOENDE
På Sveavägen bygger vi vårt 
första trygghetsboende. Lägen-
heterna passar dig som är över 
65 år och vill bo i en trygg miljö, 
nära centrum. Här kommer det  
att finnas social samvaro och 
trivselvärd. Inflyttningen är 
planerad till år 2020.

Inför rivningen ordnade Sandviken ett öppet 
hus i området, dit alla boende i området var 
välkomna för att få se på skisser om hur det 
kommer att se ut och få möjlighet att ställa 
frågor om bygget. Öppet hus var mycket upp-
skattat och välbesökt. 

UNGDOMSBOENDE

Ett av Sandvikenhus viktigaste uppdrag är att bygga nya bostäder. Kommunen 
har snart 40 000 invånare och det är många som står i bostadskö. Därför är det 
inte bara i Järbo vi byggt nytt under året.

I höstas blev våra ungdomslägenheter på Smassens väg färdiga. De 
åtta lägenheterna är strax under 30 kvm och har 1 rum och pentry. 
Ett boende för dig som är max 30 år vid inflyttning.



I ÅR MED BÄSTA GRANNEN
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Jullunch

Alla får ett glas glögg innan de sätter sig vid 
borden. Styrelseordförande Lena Åman och 
vd Stefan Lundqvist hälsar alla välkomna:
– Vi vill bjuda hit er, ännu en gång, för att visa 
att vi uppskattar ert arbete. 
    Det var boråd, frivilligvärdar och Sand- 
vikenhus bovärdar som kunde nominera 
personer till Bästa Granne. Sedan valdes två 
personer, som båda gör stor skillnad i sina 
områden. Nu har det blivit dags att presentera 
vinnarna. Först är det Rozette Maghi från 
Nya Bruket, som är en hyresgäst utöver det 
vanliga. Marknadsstrateg Cecilia Book 
Partanen läser motiveringen. 
– Hon är vänlig, håller rent, bjuder grannar  
på mat och gör skillnad i sitt område. 
Rozette tackar och säger att vi tillsammans 
ska kämpa mer och mer för att Nya Bruket 
ska bli ett finare område. Den andra pris-
tagaren är Mikael Prim som bland annat får 
motiveringen att han har stor livserfarenhet, 
ger vägledning och ser till allas lika värde. 
Han berättar att när Cecilia ringde honom 
om utmärkelsen så trodde han först inte att 
det var sant. 
– Hon lät ju trovärdig och så, men jag var 
tvungen att ringa en person och dubbelkolla. 
Han skrattar och tar emot blommor, present-
kort och diplom. 
– Jag kommer från Göteborg och har svårt att 
hålla tyst. Jag trivs vansinnigt gött här. Det är 
en skön atmosfär, man blir glad.
    Innan det är dags att äta sammanfattar 
Stefan året som gått. Många positiva saker har 
hänt. Nybyggnationer, renoverade utemiljöer 
och allt fler får sommarjobb. Men det finns 
också utmaningar. Han och Lena berättar att 
Sandvikenhus kommer att jobba hårdare för 
klimatet. Nu finns ett avtal med SABO som 
bland annat handlar om energianvändning, 
fordonsparken och att hjälpa hyresgäster att 
bli klimatsmarta. 
– Vår planet mår inte så bra. Så vi måste göra 
detta. Vi får tänka att vi är många som bor 
här och tillsammans ska vi göra det vi kan, 
säger Lena.
– Det är härligt att jobba i ett bolag som har 
en klok styrelse, avslutar Stefan.

TEXT | KATARINA PETERSMO BILD | STÉFAN ESTASSY

För femte året i rad blir frivillig-
värdar och medlemmar i 
boråden bjudna på julmat.  
Men innan personalen på 
Kanalkiosken serverar förrätten 
summeras året som gått. Det  
är också dags att presentera 
årets Bästa Granne.
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NU FÅR BOVÄRDARNA 
MER TID FÖR DIG
Att vara bovärd innebär allt från att rensa ogräs och skotta  
snö till att sköta välkomstbesök. Men nu är det dags att ren-
odla rollen. Från första januari ska bovärdarna ägna all tid åt 
hyresgästerna. Parkenheten tar hand om den yttre skötseln.

Just nu sker en förändring i östra och 
västra bovärdsområdet. Det handlar 
om en organisationsutveckling. Du som 
är hyresgäst kommer troligen inte att 
märka något till att börja med.
– Fast i förlängningen hoppas vi att ni 
ska upptäcka en förbättring. Det här 
innebär att bovärdarna kan ägna sig 
mer åt kvalitativt kundarbete. Tidigare 
har bovärdarna haft en spretig roll, 
berättar Jens Strandin som är fastig-
hetschef.

Redan i början av året träder förändringen i kraft. Jens berättar 
att det kommer bli lättare för bovärdarna att planera framåt.  
De får färre arbetsuppgifter och kan lägga sin energi på hyres-
gästerna. Allt som har med den yttre skötseln att göra kommer 
parkenheten att ta hand om. Det handlar till exempel om att 
klippa gräs, skotta snö, rensa, klippa häckar och allt annat  
som sker utanför våra bostäder. 
– Det finns fördelar med att parkenheten tar hand om all skötsel. 
Då blir skötseln jämnare över våra områden och kan hålla en 
högre kvalitet. 

Tidigare har parkenheten främst arbetat med kommunens parker. 
– Nu behöver den enheten växa och därför får sex personer byta 
över dit. Förändringen innebär inte att någon behöver sägas upp,  
det här handlar bara om en omfördelning. 

KÄNNER DU TILL  
VÅR VÄRDEGRUND?

Vår vision är att ge människor 
tryggare hem. Men för oss på 
Sandvikenhus är det inte bara 
vackra ord på ett papper. 

Kanske har du märkt att vi gör 
många olika saker i vår verksamhet. 
Alla aktiviteter och allt som händer i 
och omkring våra bostadsområden 
har ofta en sak gemensamt: de 
skapar trygghet. 
   Det är viktigt att alla på Sand- 
vikenhus jobbar mot samma mål. 
Därför har vi en gemensam vär-
degrund. Den ska motivera oss i 
arbetet, främja gemenskapen och 
lagandan och tydliggöra vad vi ska 
sträva efter. På så sätt leder den 
vårt arbete i rätt riktning. Bland 
annat innebär det att:
– Vi ska lyssna, behandla alla lika, 
hjälpa kunden och varandra.
– Vi ska ta ansvar, åtgärda problem, 
utföra vårt arbete med kvalitet och 
vara goda representanter för före-
taget.
– Vi ska fråga, informera, vara  
tydliga och ge återkoppling. 

OBS! ENTRÉBILJETT!

#

Söndag den 20 januari kl 15 bjuder 
Sandvikenhus sina hyresgäster på bandy!

 
Entré, fika och underhållning från kl 14.

FRI ENTRÉ
 

Bandyfesten är ett samarrangemang med Sandviken kommuns 
informationskontor, Sandviken Energi och SAIK bandy. 

SAIK–Tillberga

K
lip

p 
ut

 o
ch

 t
a 

m
ed

 b
ilj

et
te

n 
oc

h 
ko

m
!

SKRIDSKOSKOLA 
MED BRINKA SKK
I januari startar en ny omgång 
med skridskoskola med Brinka. 
Sandvikenhus har några friplatser 
till hyresgäster.

Sandvikenhus erbjuder i samarbete 
med Brinka konståkningsklubb några 
friplatser till skridskoskola med start  
19 januari. Även några friplatser till 
konståkningsgrupp.
    Skridskoskolan äger rum på Jern- 
vallens ishall på lördagar kl 09:00.
   Anmälan till Brinka. Anmälningsin- 
formation hittar du på: www.brinka.nu.
   Ange att du är hyresgäst hos Sand- 
vikenhus och var du bor.
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Det råder delade meningar om fyrverkerier. Vissa tycker att det  
är ett festligt sätt att börja det nya året, samtidigt som andra  
tycker att det är onödigt. Många av våra djur blir stressade och 
det händer att båda barn och vuxna skadas i samband med 
nyårsfyrverkerier. Därför är det viktigt att du visar hänsyn.

Rolf berättar att det alltid är förbjudet med fyrverkerier på allmän 
plats, förutom tre dagar om året. Det är på nyårsafton, påskafton 
och valborgsmässoafton. 
– När det är nyår är det tillåtet under hela dygnet, från morgonen 
till 04.00 på natten. 

Smällare är alltid förbjudna. Det är även olagligt att sälja dem i 
butik. 
– Tyvärr går det att komma över smällare på internet. Därför är 
det bra att känna till att det alltid är förbjudet att använda dem. 

Eftersom många djur blir skrämda av fyrverkerier finns det vissa 
som väljer ”thailändska lyktor” istället. Det är lyktor du tänder 
och som svävar upp mot himlen. 
– Det positiva är att de är helt tysta. Men se till att den har en 
ram av trä, som är nedbrytbar, inte en stålram. Annars kan de 
ställa till lidande för både tama och vilda djur när de landar på 
marken. Man ska heller inte tända dessa lyktor om det blåser för 
mycket (mer än 8 m/s), eller vid mycket varm och torr väderlek. 

Snart är det nyårsafton och många vill fira med 
fyrverkerier. Men vad är det egentligen för regler 
som gäller? Trygga Hem har pratat med Rolf Sund-
qvist, som är säkerhetschef i Sandvikens kommun. 

Gott    tryggt 
slut!

OM DU VÄLJER TRADITIONELLA  
FYRVERKERIER TIPSAR ROLF OM NÅGRA SAKER

1 2 3Läs på förpackningen och beakta det 
som står. Alla seriösa fyrverkeritill-
verkare har säkerhetsföreskrifter på 
förpackningen. 

Var försiktig med raketer som inte 
funkar. Ibland tänder man en raket 
och stubinen brinner upp, men sedan 
händer inget. Då är det viktigt att du 
inte går fram för att titta vad som hänt. 
Låt den vara, en lång stund. Många av 
de olyckor som sker beror på att någon 
går fram och undersöker raketen. 

Fundera också på vilken plats den 
kommer att landa. Det ska vara en 
öppen yta. Ibland händer det att 
raketer landar på hustak, där de 
sedan ligger och glöder och till slut 
tar eld.
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Då bovärdarna oftast är ute i områdena så är det bra om du ringer före om du vill göra ett besök. 
Felanmälan görs till kundtjänst på 026-24 22 00, eller på mina sidor på sandvikenhus.se.

Här kan du träffa dina bovärdar 
OMRÅDE  ADRESS TELEFON E-POST

Västra (Björksätra,   Smassens väg 39   026-24 23 40  vastra@sandvikenhus.se
Norrsätra, Vallhov, Örta, 
Hantverkarbacken)   

Östra (Nya Bruket,   Bessemergatan 6 M 026-24 23 42 ostra@sandvikenhus.se
Dalslänningen, Kanalgränd,  
Gamla Bruket, Centrum, 
Mossvägen, Brednäsgatan)   

Årsunda  Hedkarlbyvägen 2  026-24 23 46 arsunda@sandvikenhus.se

Järbo  Halvarsbacken 6 A 026-24 23 44 jarbo@sandvikenhus.se

Storvik   Magasinsgatan 27  026-24 23 45 storvik@sandvikenhus.se

PROVA PÅ LÄNGDSKIDOR/
NYBÖRJARKURS
Sandvikenhus erbjuder i samarbete med 
Högbo GIF Skidor möjlighet att prova på 
längdskidor/få instruktion i skidåkning den 
31 januari. För mer information, se hyres-
gästerbjudandena på sandvikenhus.se.

Som hyresgäst ansvarar du själv för snöskottning på din parkering och vid 
garagedörr. Kontakta oss om du ser risk för snöras från tak eller istappar 
vid gångvägar som riskerar liv och hälsa. Under kontorstid, ring kundtjänst, 
tel.nr 026-24 22 00. Utanför kontorstid, ring journumret 026-10 68 00.

Det är inte bara mängden snö som avgör när snöröjningen ska utföras. Blöt 
snö är värre än lätt snö, både för hyresgäster och för de som skottar. När det 
kommer blöt eller stora mängder snö beordras ”full snöröjning”. Det betyder 
att både Sandvikenhus egna maskiner och de maskiner som hyrs in via 
entreprenörer sätts i arbete. Ibland innebär det även handskottning. Vid 
snörika vintrar innebär det även mycket takskottning.

Sandvikenhus har en snöröjningsjour. Den består av ett antal personer som 
delar ansvaret för planering och skottning av bostadsområden och kommunens 
cykelbanor. Sandvikenhus röjer också snö vid kommunens alla fastigheter, till 
exempel skolor, förskolor och äldreboenden. Förutom den egna personalen 
finns ett antal entreprenörer att tillgå.

Framkomligheten för utryckningsfordon i bostadsområdena 
prioriteras. Parkeringar snöröjs inte, förutom gästparkeringar.

SÅ HÄR ARBETAR VI MED SNÖN
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UNGA ÖRNAR
Unga Örnar fortsätter efter jul med 
sin barnverksamhet i kvarters- 
lokalen på Bessemergatan 7. 
Torsdagar kl 17–20.

AKTIVITETER MED UF-FÖRETAG FRÅN BESSEMER
Den 4 dec drar ett UF-företag från Bessemerskolan igång sin ungdomsgård i 
kvarterslokalen på Tallbacksvägen 7. Yngre barn (upp till 12 år) på tisdagar 
kl 18–20 och äldre barn (13–16 år) på torsdagar kl 18–20. De kommer att ha 
aktiviteter i form av spel etc och kommer ibland också att boka upp gympa- 
salen i Norrsätraskolan för idrottsaktivitet.

MATLAGNINGSSKOLA
I Norrsätra i kvarterslokalen på Tallbacks- 
vägen 29. Anmälan via ABF.

KULTURSKOLAN
Kulturskolan fortsätter efter jul med
sin verksamhet i kvarterslokalen 
på Bessemergatan 7. 
Tisdagar kl 15–17.

PYSSEL MED RÄDDA BARNEN
Även efter jul fortsätter Rädda Barnens pysselverksamhet för 
barn i Norrsätra. Barn i åldern 7–10 år (åk 1–3) är välkomna 
på onsdagar kl 15–17. Från onsdag 6 feb till onsdag 8 maj 
i kvarterslokalen på Tallbacksvägen 7.
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Hallå där...
... Danijela Brattsby, som i mitten av december 
börjar arbeta hos oss. Hon blir ny områdeschef för 
Järbo, Storvik och Årsunda. 

HUR KÄNNS DET?
Det känns jättespännande. Jag känner mig hedrad att bli utvald  
till den här tjänsten.

VARFÖR SÖKTE DU JOBBET? 
Jag vill utvecklas och har väntat länge på att rätt arbete ska dyka 
upp. I mitt tidigare arbete mötte jag inte så många människor, 
därför sökte jag mig mer åt förvaltning. Jag ser fram emot att 
ansvara för egna områden och möta alla de utmaningar som finns. 

VAD GJORDE DU INNAN? 
Under de senaste åren har jag arbetat som produktionsledare åt ett 
privat fastighetsbolag i Stockholm. Vi jobbade med att renovera 
hela lägenhetsbeståndet på 22 000 lägenheter. Man kan säga att 
jag var spindeln i nätet och såg till att den dagliga produktionen 
rullade på som den skulle. 

MEN DU BOR INTE I STOCKHOLM?
Nej, jag och min sambo har ett hus i Forsbacka, som vi rustar. 
Det blir skönt att slippa pendla. Men det var inte därför jag sökte 
jobbet, jag har verkligen varit noga med att välja rätt.  

VAD GÖR DU NÄR DU ÄR LEDIG? 
Jag tränar och tävlar i hagelskytte. Tillsammans med sambon brukar 
jag jaga en hel del, ute i Bovik. Vi tycker om att vara i naturen. 

FOKUS PÅ MILJÖN 
I NORRSÄTRA
Under hösten kom två praktikanter från 
Bessemerskolans ekonomiprogram till 
oss på Sandvikenhus. Det är Oscar  
Gustavsson och Edvard Henningsson,  
som hjälper oss med vårt miljöarbete. 
Målet är att hyresgästerna ska ta ett större 
ansvar för miljön i sitt bostadsområde.  
Den första tiden fick Oscar och Edvard  
lära känna oss för att få en helhetsbild av 
organisationen. De har varit på flera om- 
råden och träffat många ur personalen. 
    Sedan blev det dags att arbeta fram 
en enkät. Nu är enkäten snart färdig att 
lämnas ut till boende i Norrsätra. Brev- 
lådor där man kan lämna sitt svar  
kommer att sättas upp i området, men  
den som vill kan välja att prata med  
Oscar och Edvard personligen.

OSCAR GUSTAVSSON OCH 
EDVARD HENNINGSSON
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 Apelsin
                      lyktor

D E T  H Ä R  B E H Ö V E R  D U

Apelsiner

Små pepparkaksformar (går bra  
att skära ut med kniv också)

Kryddnejlikor att dekorera med

Värmeljus

G Ö R  S Å  H Ä R

• Håll fast en penna mot en bok eller liknande och snurra  
 apelsinen för att få en skärlinje.

• Dela apelsinen i två delar. 

• Ta bort innehållet från de två skaldelarna med en matsked.

• Använd en liten pepparkaksform eller liten kniv och tryck ut  
 resp. skär ut formen i apelsinskalets överdel. 

• Dekorera med kryddnejlikor.

• Tänd ett värmeljus i botten, lägg på locket 
 och känn den ljuvliga doften av 
 apelsin och kryddnejlika!
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PRESENTSNÖRE
✔ Slängs som restavfall i soppåsen.

KARTONG
✔ Sorteras som pappersförpackning. 
Ta bort eventuell plast på kartongen 
innan. Platta till kartongen så tar den 
mindre plats.

FRIGOLIT
✔ Sorteras som plastförpackning.

TRASIGA ADVENTSLJUSSTAKAR, 
JULSTJÄRNOR OCH JULGRANSBELYSNING
✔ Elavfall lämnas på återvinningscentralen. 
Tänk på att skruva loss glödlamporna och 
sortera dem separat. 
Tips! Hela och fungerande belysningar kan 
säljas/skänkas vidare till andra behövande, 
återbruk eller second hand.

JULGRANSKULOR AV PLAST
✔ Trasiga julgranskulor i plast slängs i soppåsen 
som restavfall.
Tips! Hela julgranskulor kan lämnas till återbruk, 
second hand eller säljas vidare. 

JULGRANSKULOR AV GLAS
✔ Lämnas på  
återvinningscentralen  
som fönsterglas  
och isolering. 

FLER VILL TESTA GRANNSAMVERKAN

STEARINLJUS (EJ VÄRMELJUS)
✔ Slängs som restavfall i soppåsen 
Tips! Smält ner överblivet stearin och gör nya 
egentillverkade ljus. 

VÄRMELJUS
✔ Värmeljus lämnas på återvinningscentralen.
Sedan 2015 klassas behållaren inte längre som  
förpackning och sorteras därför som metallskrot.
OBS! Tänk på att lösgöra vekeshållaren innan 
du sorterar behållaren (aluminium). Vekes- 
hållaren (stål) sorteras också som metallskrot 
men bör vara frigjord från behållaren. Metall- 
skroten hamnar i en sorteringsanläggning  
där stål separeras från aluminium med 
en magnet. Är inte veken frigjord 
sorteras även behållaren som stål  
och brinner sedan upp i processen.

JULGRAN (ÄKTA)
✔ Lämnas som trädgårdsavfall på återvinnings- 
centralen. Glöm inte att plocka bort julgrans- 
pynt och belysning innan du slänger din gran.
Tips! Klipp ner granen i bitar och frakta i en 
sopsäck. Då slipper du få massa barr i bilen.

JULGRAN (PLAST)
✔ Är granen trasig kan du lämna den på åter- 
vinningscentralen där den sorteras som  
metallskrot. Glöm inte att plocka bort julpynt 
och belysning innan du slänger din gran.
Tips! Är granen fin och i brukligt skick?  
Lämna den på återbruket/second hand eller 
sälj/skänk den vidare till någon som kan  
behöva en gran till nästa år.

SÅ HÄR ÅTERVINNER DU JULENS AVFALL!
Paket slås in, värmeljuskoppar gapar tomma, julkulor har gått sönder i jullådan, ljusstakar och 
slingor vägrar lysa. 

I flera av våra bostadsområden är hyresgästerna på gång att testa 
grannsamverkan. Först ut blev ett antal grannar på Zirkongatan och 
Coromantgatan. Även om de inte har så stora problem i området 
idag, så är grannsamverkan ett bra sätt att förebygga brottslighet 
och öka tryggheten för de som bor i området. Det bidrar också till  
en bättre kontakt grannar emellan.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende och den lokala 
polisen. Syftet är att minska vardagsbrottsligheten, till exempel 
inbrott i bilar, garage och bostäder. I varje område finns två personer 
som håller kontakt med polisen. Sedan hjälps grannarna åt att vara 
uppmärksamma och rapportera om något händer. Enligt Brottsföre-
byggande rådet minskar risken för inbrott med hela 26 procent om 
det finns grannsamverkan i ett bostadsområde.
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BADBAADI- DIGNIIN – QAYLO DHAAN - BAKHTIIN
Haddii uu dab bilaabmo way sahlantahay in la naxo.
Badbaadi- Digniin – Qaylo dhaan – Bakhtiin waa qaanuun 
aasaasi ah haddii shil uu dhaco.  

1.  Badbaadi naftaada iyo dadka kale ee kaa ag dhaw, 
laakiin naftaada khatar weyn ha gelin. 

2. U dig dadka kale ee khatar ku jiri kara. 
3.  Qaylo dhaan u dir adeega dab-damiska iyadoo  

la wacayo 112. 
4. Bakhtii dabkan haddii ay suurtagal tahay.

DIYAAR AHOW INAAD KA JAWAABTO:
– Miyay jiraan dad ku xiran ama ku jira khatar kale?
– Halkee gubanaysa? (cinwaanka)
– Yaad tahay adigu oo halkee ayaad ka soo hadlaysaa?

FIIRO GAAR AH! Marnaba ha u bixin 
marinada jaranjaro uu qiiq ka buuxo, 
taas badelkeeda sug caawimaada 
adeega badbaadinta. Marnaba ha 
isticmaalin wiishka si loogu baxsado. 

نجات دهید – هشدار دهید – اعالم خطر کنید- خاموش کنید

زمان که اتش سوزی رشوع میشود، خیلی ساده دچار وحشت میشویم.

ااگر حادثه ای درحال وقوع باشد، خاموش کردن، نجات دادن، اعالم خطر کردن، 

خاموش کردن یکی از مقررات اساسی است. 

1.  خود و دیگران که در نزدیکی شام است را نجات دهید، ولی خطر بزرگ را 

به خود نگیرید.

2. دیگران را هشدار دهید که در خطر قرار دارند.

3. از طریق زنگ زدن به شامره ۱۱۲ به خدمات نجات اعالم خطر کنید.

4. در صورت امکان اتش را خاموش کنید.

اماده پاسخ دادن به این ها باشید:

– آیا افرادی وجود دارند که گیرماند یا در خطر هستند؟

– کجا اتش گرفته؟ )ادرس(

– شام که هستید و از کجا متاس می گیرید

توجه! هیچ وقت به راپله های پر از دود نروید، در 

عوض داخل منتظر مبانید تا خدمات نجات برسند. 

برای فرار هیچ وقت اسانسور را استفاده نکنید. 

ኣድሕን - ኣጠንቅቕ - ሓብር - ኣጥፍእ
ባርዕ እንተጀሚሩ ብቐሊሉ ክትናወጹ ትኽእሉ ኢኹም።
ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ፡ እቲ መሰረታዊ ሕጊ እምበኣር፡  
ኣድሕን - ኣጠንቅቕ - ሓብር - ኣጥፍእ ዝብል እዩ። 

1.  ገዛእ ርእስኹምን ኣብ ጥቓኹም ዘለው ካልኦትን ኣድሕኑ፡  
ግን ከኣ ገዛእ ርእስኹም ድማ ንዓቢ ሓደጋ ኣይተቃልዕዋ።

2. በቲ ሓደጋ ክጽለው ንዝኽእሉ ካልኦት ሓብሩ።
3. ንኣገልግሎት ድሕነት’ውን 112 ብምድዋል ሓብሩ።
4. ዝከኣል እንተኾይኑ ነቲ ባርዕ ኣጥፍእዎ። 

ነዞም ዝስዕቡ መልሲ ንምሃቡ ተዳለው
– ዝተዓጽወ ወይ ኣብ ሓደጋ ዝኣተወ ኣሎ ድዩ?
– ኣበይ እዩ ዝቃጸል ዘሎ? (ኣድራሻ)
– መን ኢኻ ካበይ ከ ትድውል ኣለኻ?

ኣስተውዕል! ካብ ወሃቢ ኣገልግሎት ድሕነት ደኣ 
ሓገዝ ተጸበዩ እምበር፡ ትኪ ናብ ዝመልኦ መደያ
ይቦ ኣስካላ ኣይትውጽኡ፡ ክንሃድም ኢልኩም ድማ 
ናብ መልዓሊት ማሽን (lift)ኣይትእተው።

اإلنقاذ - التحذير - االتصال بهاتف الطوارئ - إطفاء النار

قد يكون من السهل الشعور بالذعر إذا بدأ حريق بالنشوب.

إن اإلنقاذ - التحذير - االتصال بهاتف الطوارئ – إطفاء النار هي القاعدة األساسية 

يف حالة وقوع الحوادث.

 1.  قم بإنقاذ نفسك واآلخرين املوجودين حولك، ولكن ال تُعرض نفسك 

ملخاطر كبرية.

2. قم بتحذير اآلخرين الذين قد يكونون يف خطر.

3. قم باالتصال بخدمة اإلنقاذ/الدفاع املدين عىل هاتف 112. 

4. قم بإطفاء النار إذا كان ذلك ممكًنا.

استعد لإلجابة على األسئلة التالية:
– هل هناك أشخاص محارصين/عالقني أو يف خطر؟

– أين مكان الحريق؟ )العنوان(

– من أنت ومن أين تتصل؟

ملحوظة! ال تخرج أبًدا إىل الدرج املعبأ بالدخان، بل انتظر املساعدة 

من خدمة اإلنقاذ. وال تستخدم املصعد أبًدا عند إخالء املبنى

RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK
Om det skulle börja brinna är det lätt att få panik. 
Rädda – Varna – Larma – Släck är en grundregel  
om olyckan skulle vara framme.

1. Rädda dig själv och andra i din närhet, 
 men ta inte själv för stora risker.
2. Varna andra som kan vara i fara.
3. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
4. Släck branden om det är möjligt.

VAR BEREDD ATT SVARA PÅ DETTA:
–  Finns det människor som är instängda  
 eller i annan fara?
–  Var brinner det? (adress)
–  Vem är du och varifrån ringer du?

OBS! Gå aldrig ut i ett rökfyllt  
trapphus, invänta istället hjälp  
från räddningstjänsten. Använd  
aldrig hissen för utrymning.

SAVE – WARN – CALL 112 – EXTINGUISH
If fire breaks out, it is easy to panic. 
Save – Warn – Call 112 – Extinguish is a fundamental  
rule in the event of mishaps.

1.  Save yourself and others in your vicinity,  
but do not take excessive risks.

2. Warn others who may be in danger.
3. Call the emergency services on 112.
4. Extinguish the fire if this is possible.

                 BE PREPARED TO ANSWER THE  
                 FOLLOWING:
 – Is anybody trapped or otherwise in danger?
 – Where is the fire? (address)
 – Who are you and where are you calling from?

 NB! Never go out into a smoke- 
 filled stairwell, instead, wait for help  
     from the emergency services. Never  
      use lifts when evacuating buildings.

SANDVIKENHUS 
HUVUDKONTOR  

Plangatan 7, 026-24 22 00 
info@sandvikenhus.se, sandvikenhus.se

VID AKUTA FEL 
EFTER KONTORSTID
Jourtelefon: 026-10 68 00

FELANMÄLAN
Felanmäl på Mina sidor på sandvikenhus.se  
eller ring 026-24 22 00, dagtid. Vid fel på 
bredbandstjänster, kontakta din tjänsteleverantör.


