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Miljöprojekt på Nya Bruket!

Vad är på gång i ditt område?

Sök sommarjobb hos oss!



2 DIN VÄR(L)D

Då bovärdarna ofta är ute i områdena så är det bra om du ringer före om du vill göra ett besök. Felanmälan görs centralt på 
026-24 22 00, eller på mina sidor på sandvikenhus.se. Jourärenden och störningsärenden utanför kontorstid 026-10 68 00.

Fokus på miljön

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

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

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

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

Som alla vet står vi inför stora utmaningar när det gäller kli-
matet. Sandvikenhus vill självklart vara med och bidra för att 
minska vår klimatpåverkan. Därför deltar vi i klimatinitiativet, 
som vi berättat om tidigare. Det är en satsning som branschor-
ganisationen Allmännyttan driver och ska bland annat bidra till 
minskad energianvändning. Vi kan göra av med mindre energi 
genom att minska vår vattenförbrukning, det är därför vi byter 
ut munstycken i våra kranar. Vi byter också ut glödlampor till 
LED-lampor i alla allmänna utrymmen och vi börjar mer och 
mer använda el- och vätgasbilar istället för bensindrivna bilar. 

Vi vill också involvera er hyresgäster i arbetet! Var och en av 
oss kan med små medel bidra till minskad klimatpåverkan. 
Till exempel genom att släcka lampan när vi går ut ur rummet, 
stänga av vattenkranen när vi borstar tänderna, duscha kortare 
tid och sortera mer och bättre. Se till att material som plåt, 

plast och papper kan återvinnas och användas igen till ny plast, 
nytt papper och så vidare. Det är också viktigt att tänka på 
att sortera matavfall i de bruna pappers-/kompostpåsarna och 
lägga dem i de bruna tunnorna i miljöhuset. Då kan matavfallet 
bli till biogas, som används som bränsle till bussar och bilar.

I mars startade vi ett miljöprojekt tillsam-
mans med Gästrike Återvinnare och Mur-
gårdsskolan årskurs fyra. Det syftar bland 
annat till att lära barnen om nedskräpning 
och sortering av sopor, de kommer därför 
att besöka våra miljöhus på Nya Bruket. 
Mer om detta och mycket annat som hän-
der i våra bostadsområden kan du läsa i 
det här numret av Din Vär(l)d.
Trevlig läsning!

Cecilia Book Partanen
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VAD ÄR ETT BORÅD?
Borådet är en grupp engagerade hyresgäster som bryr sig 
lite extra om sitt bostadsområde. De ska representera alla 
hyresgästerna i området och är en viktig kontaktlänk mellan 
boende och Sandvikenhus. I borådet diskuteras hur man 
tillsammans kan utveckla området, både utomhusmiljön 
men också ordna gårdsfester, skapa trivselgrupper via 
studiecirklar, se över verksamheten i kvarterslokaler och 
liknande. 
   Alla våra bostadsområden har en summa pengar som är 
avsatt från Sandvikenhus för olika förbättringar eller projekt 
som de boende vill genomföra. Som medlem i borådet kan 
du vara med och påverka vad pengarna ska användas till. 
   Idag finns 15 boråd inom Sandvikenhus. Om ditt område 
inte har något boråd kan du bilda ett, kanske tillsammans 
med några grannar. Ta kontakt med någon i Sandvikenhus 
personal så berättar vi mer.

NYA BRUKET
Skolgatan 6
Bessemergatan 6

DALSLÄNNINGEN
Barrsätragatan 33 D

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

HANTVERKARBACKEN
Hamngatan 23

NORRSÄTRA
Tallbacksvägen 7 
Tallbacksvägen 29A
Sveavägen 22 A

CENTRUM
Mossvägen 17 e
Malmgatan 11
Dalagatan 14

JÄRBO
Halvarsbacken 5

ÅRSUNDA
Hedkarlbyvägen 2
Longbergsvägen

STORVIK
Kvarnvägen 6
Mejerigatan 6
Furuvägen 13 B

Runt om i våra bostadsområden finns samlings- 
lokaler, 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.

Det finns också ett antal hobbylokaler i våra 
bostadsområden, så som snickarbodar, vävstugor, 
motionsrum, kontakta Sandvikenhus så berättar  
vi mer om dessa.

LÅNA VÅRA KVARTERS- 
OCH HOBBYLOKALER!

Här hittar du våra kvarterslokaler:

NYRUSTAD LOKAL PÅ DALAGATAN
Borådet har själva fått välja hur hyresgästlokalen ska se ut  
och även gjort en stor del av inredningsjobbet. Nu har lokalen 
nytt golv, nymålade väggar och nya möbler. Köket är upp-
fräschat, bland annat med nya köksluckor och snart även en 
diskmaskin. Borådet anordnar en hel del aktiviteter i lokalen. 
Till exempel it-utbildning, spelkvällar, middagar, taktik massage, 
korsordsträffar och en hel del annat.

Lars och Kent är med i borådet på Dalagatan
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EST är ett samarbete mellan några 
av kommunens förvaltningar, polisen 
och Sandvikenhus. Syftet är att vi 
ska skapa en gemensam bild över 
hur tryggt det är i kommunen. Ett 
antal personer har ansvar för att 
rapportera när speciella händelser 
sker ute i verksamheten. Till exempel 
klotter, krossade rutor, nedskräpning, 
brand, buskörningar och liknande. All 
information sammanställs av en EST-
grupp. Sedan skickas en lägesbild ut 
till de personer som har rapporterat 
samt till chefer och politiker. På så 
sätt undviker vi att det sprids rykten 
som inte har grund, och alla får en 
gemensam bild över tryggheten i 

kommunen. Den 
här kartläggningen 
hjälper oss att se 
var vi kan behöva 
samordna resurser 
och fokusera extra. 
 
Utvärderingen av EST har visat att 
rapportörerna är 
positivt inställda till sitt jobb. Det 
känns bra att kunna bidra till att 
motverka bus och olagligheter. 
Under det senaste året har rappor-
terna bland annat bidragit till olika 
trafikåtgärder. Vi har även samverkat 
med lokala företag för att minska 
oroligheter.

Sedan ett år tillbaka arbetar Sandvikenhus med EST, Effektiv 
Samverkan för Trygghet. Det är ett samarbete för att kartlägga 
hur tryggheten ser ut i kommunen. Nu har vi utvärderat det 
första året.

Håll rent i trapphuset 
–för att undvika brand
Enligt Gästrike Räddningstjänst finns det ett 
klart samband mellan anlagda bränder och 
förvaring i trapphus, eller i direkt närhet av 
byggnader. Det här bör du tänka på för att 
skydda dig och dina grannar mot brand:

Det ska inte förvaras någonting i trapphus! Det 
måste vara fritt från saker så att du lätt kan ta 
dig ut om det brinner i lägenheten. Tänk även 
på att en brand sprids snabbare om det ligger 
brännbara föremål i trapphuset. Men det finns 
även fler anledningar till att trapphuset ska 
hållas rent. Om det har inträffat en olycka i 
huset måste räddningstjänsten kunna göra sitt 
jobb, det får inte finnas föremål som blockerar 
vägen.

Låsta dörrar till källare och vind minskar risken 
för anlagda bränder. 

Om det brinner
Brinner det i din lägenhet ska du ta dig ut och 
stänga dörren efter dig. Då hindrar du branden 
och den giftiga röken från att sprida sig.

Om det brinner hos någon annan och det finns 
rök i trapphuset bör du stanna i din lägenhet. 
Att gå ut i ett rökfyllt trapphus är livsfarligt. 
Ring 112 och berätta att det brinner.

En normal lägenhet är byggd som en egen 
brandcell och kan stå emot brand i minst 60 
minuter. Vänta därför i lägenheten tills rädd-
ningstjänsten hjälper dig ut.

Läs mer om brandsäkerhet på 
www.gastrikeraddningstjanst.se

EST - för en tryggare kommun

Följ oss på Instagram
och på YouTube!
Du har väl sett att Sandvikenhus finns på 
Instagram och YouTube?  Där lägger vi ut 
intressanta bilder och filmer från vår verksamhet. 
Det kan vara nyheter, inblickar bakom kulisserna 
eller andra spännande saker som inträffar i 
vardagen. Häng på och kommentera gärna  
det vi lägger ut!
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Vill du jobba 
hos oss i sommar? 
Den 18 mars är det dags för årets sommarjobbsmässa. 
På samma sätt som tidigare år använder vi oss av ”speed-
dating” där du får träffa representanter från Sandvikenhus 
och Första Steget.

Välkommen till Rapatacs lokaler på Hyttgatan 21.
Klockan 16.00-18.30

Här kan du söka sommarjobb direkt hos oss på Sandvikenhus 
och via Första steget. 

Så här går det till:

När du kommer till mässan börjar du med att registrera dig. Du 
får fylla i kontaktuppgifter, välja önskad arbetsperiod och ta en 
selfie. Sedan går du till någon av våra stationer för ”speed- 
dating”. Du får berätta lite om dig själv och lämna ansöknings-
handlingar. Det brukar vara många som vill söka sommarjobb 
så du kan få vänta en stund innan det blir din tur. 

Du kan söka sommarjobb hos oss om du är mellan 15-19 år. 
I sommar kan vi erbjuda två arbetsperioder, v 25-27 eller 
v 30-33. Du väljer den som passar dig bäst.

Arbetsuppgifterna kan vara till exempel rensa ogräs, kratta, 
sopa, plocka skräp, måla, städa miljöhus.

Sök via Första steget

Första steget är kommunens stöd till unga som vill komma in 
på arbetsmarknaden. 
 
För att söka ska du gå andra eller tredje året på gymnasiet och 
kunna jobba någon av perioderna v. 26-28 eller
29-31.

Arbetsuppgifter kan vara till exempel utomhusarbete, i kundtjänst 
eller som trivselvärd.

Läs mer om brandsäkerhet på 
www.gastrikeraddningstjanst.se

Nya lägenheter i Björksätra! 
Vi bygger 14 nya lägenheter på Smassens väg 43. 
De beräknas vara färdiga i sommar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

• 8 st 1:or, 6 st 2:or och 1 st 3:a
• Alla lägenheter har  

balkong eller uteplats i västerläge
• Tvättpelare i alla badrum
• Lägenhetsförråd på 2 kvm i alla lägenheter
• Låg energianvändning
 

Vill du ha hjälp 
med ditt CV?
Välkommen till CV-verkstad på 
Sandvikens Bibliotek.

Den 17 mars kl 15-18. 

Här kan du få hjälp med ditt CV  
inför sommarjobbsmässan. 

Till exempel:

• Tips på CV-mallar  
   du kan använda

• Språkgranskning 

• Skriv ut ditt CV gratis

Välkommen!
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VÄSTRA OMRÅDET
Områdeskontoret på Smas-
sens väg 39 är bemannat på 
onsdagar kl 16-18. Hör av dig 
om du vill boka ett besök med 
din bovärd.  

BJÖRKSÄTRA
På Smassens väg kommer 
hyresgästlokalen att få en 
frivilligvärd. Det innebär att 
lokalen lånas ut och besikti-
gas av frivilligvärden istället 
för av Sandvikenhus personal. 
Detta börjar gälla från den 1 
april. Kontaktuppgifter hittar 
du i ditt trapphus och på 
hemsidan.

I hyresgästslokalen på 
Västerled 88 pågår det en 
matlagningskurs på måndagar. 
Om du också är intresserad av 
en sådan kurs, kontakta 
Sandvikenhus så arrangerar vi 
fler.

NORRSÄTRA
På Tallbacksvägen 15, 27, 33 
och 35 pågår stamrenovering. 
Alla berörda hyresgäster är 
informerade om vad som 
gäller för just dem. Kontakta 
din områdeschef om du har 
frågor. På Tallbacksvägen 15, 
27 och 35 ställs lokaler om 
till lägenheter. På Tallbacks-
vägen 15 och 27 gör vi om 
tvättstugorna och nya, 
självdoserande tvättmaskiner 
sätts in. Har du frågor om 
detta så kontakta din bovärd. 
I hyresgästlokalen på Tall-
backsvägen 7 arrangerar Unga 
Örnar och Rädda Barnen 

tjejgrupp med start 9 mars. 
Rädda Barnen har pyssel för 
barn på onsdagseftermiddagar. 
Information hittar du på 
Sandvikenhus hemsida. I 
hyresgästlokalen på Tallbacks-
vägen 29 ordnar borådet 
trivselkvällar varannan 
torsdag, mer information 
finns på miljöhustavlorna i 
ditt område. Pallkrageodling-
arna vid Tallbacksvägen 33 
kommer att starta upp under 
april. Hör av dig till din 
bovärd om du vill vara med 
och odla.

SVEAVÄGEN
På Sveavägen ska det byggas 
ett nytt miljöhus. En under-
sökning görs under början av 
mars för att ta reda på hur 
hyresgästerna tycker att 
miljöhuset ska vara utformat. 
Det finns en vävstuga på 
Svarvargatan där en grupp 
hyresgäster samlas och väver 
tillsammans. De vill gärna att 
fler kommer och testar. Hör av 
dig till Britt-Marie om du är 
intresserad, kontaktuppgifter 
finns på miljöhustavlorna.

ÖSTRA OMRÅDET

CENTRUM
På Hyttgatan 10 har det bytts 
tak, fönster och altandörrar, 
även balkongerna har setts 
över. På Gamla Bruket har 
fasadlagningar utförts på ett 
antal adresser. På Dalagatan 
har hyresgästlokalen rustats 
upp med nytt golv, nymålade 
väggar och ny inredning. 

På önskemål från hyresgäster-
na har förråd ställts i ordning 
för förvaring av trädgårdsred-
skap och utemöbler.

NYA BRUKET
Rusten av Nya Bruket fortgår 
och just nu renoveras 
Skolgatan 6 och 8, renove-
ringen beräknas vara klar vid 
årsskiftet. Det finns planer på 
att modernisera miljöhusen 
under 2020.

STORVIK
I julas ordnade borådet 
adventsfika på området 
Kvarnvägen, Fiskargatan och 
Kårsgatan. På borådsmötet i 
februari kom det upp att det 
finns ett stort intresse för 

odling i pallkrage. Alla som vill 
odla meddelar det till bovär-
darna senast 31 mars. 
Snickarboden kommer att få 
ny belysning och fler väggut-
tag. Kvarterslokalen får ny 
kaffebryggare och nya stolar, 
dukar och smålampor, efter 
önskemål från hyresgästerna. 
Det finns även önskemål om 
ny takbelysning med dimmer-
funkton och fler vägguttag till 
kvarterslokalen, den beställ-
ningen kommer att göras 
senare. Lekplatsen ska 
kompletteras med fler stockar 
för att omgärda även den nya  
delen av lekparken. Det 
kommer också att ställas ut 
en urna med sommarblommor 
vid infarten till Kvarnvägen. 

TURNÉ PÅ ÖSTRA

I år byter vi ut miljödagar och kvartersvandringar på Östra 
mot en turné. Vi kommer att besöka varje område under en 
hel dag. Du kan då passa på att lämna synpunkter till oss 
på Sandvikenhus. Det är samtidigt ett ypperligt tillfälle att 
umgås med dina grannar.

Vi startar den 14:e – 16:e april samt 21:a – 23:e april  
på Nya Bruket. Under dessa sex dagar hittar du oss från 
Sandvikenhus på sex valda platser på området, i syfte att 
skapa nya mötesplatser. Det kommer att finnas containrar 
för avfall och vi vill att ni hyresgäster hjälper till att göra 
snyggt i ert kvarter. Under turnédagarna på Nya Bruket 
kommer projekt VÄXA att vara med. Syftet är att du som bor 
på Nya Bruket ska få större möjlighet att vara med och 
påverka områdets framtid.

7 maj kommer vi att finnas på Dalagatan 12 och 14, samt 
Odengatan 46 och Björkgatan 1.
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På Fiskargatans gemensamma 
uteplats ska rosorna bytas ut 
mot syrén. 

JÄRBO
I Järbo har det gallrats träd på 
Tallmovägen. Hyresgästslokalen 
på Halvarsbacken har komplet-
terats med termosar och en del 
annan köksutrustning. Borådet 
har arrangerat Halloweenfirande 
och julfirande i kvarterslokalen. 
Vävstugan på Halvarsbacken 
har kompletterats. Om du är 
intresserad av vävning så 
kontakta Gun-Britt på Halvars-
backen 5 A, som är frivilligvärd 

för vävstugan. Knypplingsträffar-
na i kvarterslokalen fortsätter, 
kontakta Siv Holm på Gullheden 
om du vill vara med. Det är 
dags att se vilka som är 
intresserade av pallkragar, 
bovärdarna går ut med en 
förfrågan i slutet av mars.

ÅRSUNDA
Borådet ordnar kontinuerligt 
träffar och det är full aktivitet 
i kvarterslokalen. Det är dags 
att börja plantera i pallkragar, 
meddela ditt intresse till 
bovärdarna. 

Rutin vid skadedjur
Om du hittar skadedjur i din lägenhet är 
det viktigt att agera snabbt. På så sätt kan 
vi stoppa spridningen, och även se till att 
inte dina grannar blir drabbade. Sandvikenhus har  
en tydlig rutin för hur hyresgästen ska agera om den  
hittar kackerlackor eller vägglöss i sin lägenhet. 

Hyresgästerna ska rapportera om skadedjur till  
Sandvikenhus. En skadehanterare kopplas in och hjälper 
till med allt som kan behövas, såsom fällor, ta kontakt med 
Anticimex och liknande. När det gäller kackerlackor tar 
Anticimex över ärendet, tills problemet är borta. 

Rutinen vid vägglöss ser lite annorlunda ut. Det kan ta lång 
tid att bli av med vägglöss och ibland behövs flera sane-
ringar. Hyresgästen och skadehanteraren skriver därför ett 
kontrakt, ”Överenskommelse om skadedjurssanering”. På 
så sätt blir det tydligt vilket ansvar hyresgästens har under 
perioden. Efter saneringen har hyresgästen kontakt med 
skadehanteraren, för att följa upp ärendet. 

LÅNA PRYLAR FÖR EN AKTIV SOMMAR

I sommar kommer Fritidsbanken vara på plats i våra tre  
stora bostadsområden. En dag i veckan vardera på Björksätra,  
Norrsätra och Nya Bruket. Fritidsbanken har utrustning för en  
aktiv fritid och du kan gratis låna till exempel kick-bikes,  
skateboards, kubb, cyklar och käpphästar. Fritidsbanken  
anordnar också olika typer av aktiviteter. 

Håll utkik på Fritidsbankens hemsida  
och Instagram för mer info!

FAMILJEDAGAR!

Under våren är det dags för våra populära familjedagar. Umgås  
med dina grannar och vänner på området, prova-på-aktiviteter och 
underhållning. Mer information kommer på Sandvikenhus hemsida.

 9 maj Björksätra

10 maj Norrsätra

16 maj Nya Bruket

Du vet väl om att Sandvikenhus har fina erbjudanden om 
friplatser till läger, fotbollsskolor och annat. Läs mer på 
sandvikenhus.se under hyregästerbjudanden.

Dags för digitala 
tv-sändningar
Den 26 maj övergår Com Hem till 
att sända alla tv-kanaler digitalt. 
Om du har en nyare tv räcker det att göra en ny 
kanalsökning. Har du en äldre variant kan det behövas 
en digitalbox för att kunna se tv-sändningarna.

Mer information hittar du på Com Hems hemsida:
www.comhem.se/tv/digitalisering. Du kan även kontakta Com 
Hems kundtjänst på tel 90 222.

Read more about the switch to digital broadcasts 
in other languages on Com hem’s website. 
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Projektet startar i mitten av mars och är ett samarbete mellan 
Sandvikenhus, Gästrike Återvinnare och Murgårdsskolan. Syftet 
är att det ska bli trevligare att bo 
på Nya Bruket och höja kunskapen 
om miljö och sortering. Många 
av barnen har redan bra koll på 
återvinning men är nyfikna och vill 
veta mer. Eva är miljöpedagog på 
Gästrike Återvinnare och berättar 
att barnen bland annat kommer 
att lära sig att sortera, men också 
hur skräpet återvinns. I Sverige kan vi göra nya saker av nästan 
allt avfall. Därför är det viktigt att vi blir bättre på att sortera rätt. 
Och ser till att hålla rent i området.  
 
– Man kan säga att skräp föder skräp. Om det redan ligger sopor 
på marken så känns det okej för en annan person att också skrä-
pa ner. Man börjar alltid med sig själv, se till att göra rätt och låt 
bli att skräpa ner. 
  
Fana, som är bovärd och trivselvärd på Sandvikenhus berättar att 
det finns personer som bara lägger soppåsen utanför miljöhuset, 
istället för att ta in och sortera det som går att återvinna. Flera 
i klassen har sett detta och en elev säger att det är dumt, det 
kommer fåglar dit och har hål på påsen. Sedan flyger skräpet 
omkring. Ett annat barn berättar att den sa till några ungdomar 
som slängde skräp ute. Men de lyssnade inte, utan drog vidare. 

Eva svarar att det ändå var viktigt och bra att säga till. För det är 
inte okej. Det kanske fick ungdomarna att tänka efter.

Johan, som är mentor på Murgårdsskolan, visar ett experiment 
som klassen gjort. Barnen har lagt saker i jord för att så små-
ningom kunna se om något försvinner. Till exempel tuggummi, 
plast, potatis och en cigarettfimp ligger i olika burkar, som ska 
öppnas innan sommarlovet. Redan nu får de gissa vad som kom-
mer att hända. 

Syftet med miljöprojektet är också att barnen blir ambassadörer, 
som visar sin familj hur det ska gå till med sortering i miljöhusen.
 

Unga miljöproffs på Nya Bruket

Under våren ska Murgårdsskolans fjärdeklassare bli experter på miljö. Din Vär(l)d följer 
med till klass 4A när Sandvikenhus och Gästrike Återvinnare är på besök, för att kicka 
igång miljöprojektet. 

”Skräp 
föder 
skräp.”
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– Det blir kul! Att ni blir experter och kan 
hjälpa andra, säger Cecilia från Sandvi-
kenhus.

Under våren kommer barnen att besöka 
ett miljöhus på Nya Bruket och lära sig 
sortera rätt. De kommer även att besöka 
reningsverket. I skolan blir det en labo-
ration om försurning, skräporientering på 
idrottslektionen och på bildlektionerna 
jobbar de med återanvändning. De ska 
använda gamla prylar för att själva skapa 
något helt nytt.

Projektet avslutas lördagen den 16 maj. 
Då är det familjedag på Nya Bruket och 
barnen kommer att ha en konstutställning 
för att visa upp sina skapelser.  

Innan det är dags att avsluta för rast säger 
en pojke:
– Så vi ska börja att rädda hela världen 
från skräp? Vi som går här, i fyran? 
Han funderar några sekunder och svarar 
sedan.
– Det kommer inte att vara omöjligt. Men 
det kommer att ta väldigt, väldigt lång tid. 

Christina och Samra tycker att projektet känns jättebra. 
De har inte bott så länge i Sverige och vill gärna veta mer 
om hur sorteringen i miljöhusen går till. Båda bor på Nya 

Bruket och tycker att det är för mycket fimpar, godispapper 
och annat skräp omkring husen där de bor. 
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Dubbla bandyfester

I början av året bjöd Sandvikenhus tillsammans med Sandviken 
Energi och Sandvikens Kommun på både dam- och herrbandy.
 
Tisdagen den 21 januari mötte SAIK damer Skutskär. Kvällen 
inleddes med glas bubbel, styrkelyft med atletdamerna och 
musikunderhållning med Tomas Di Leva, därefter en spännande 
bandymatch.  
 
Herrmatchen var söndagen den 16 februari då SAIK herrar mötte 
Motala. Vi minglade och bjöd på clementiner. Denna eftermiddag 
hade vi ett stort fokus på barnen. Det blev bland annat under-
hållning med trollkarlen Mr Udd, fiskedamm och ansiktsmålning.
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VÄXA – för trygghet på 
Nya Bruket 

Sedan i höstas samarbetar Sandvikenhus med ABF, 
Hyresgästföreningen och Rapatac i ett projekt som heter 
VÄXA. Syftet är att vi tillsammans får större möjlighet att göra 
Nya Bruket till ett tryggare och trivsammare bostadsområde.   

Projektet har fått medel från Region Gävleborgs sociala 
investeringsfond och kommer att utbilda ambassadörer 
på Nya Bruket. Dessa ska underlätta för de som bor i området 
att engagera sig, skapa en bättre sammanhållning och för-
hoppningsvis bidra till att förverkliga de drömmar som finns.

Vi hoppas att VÄXA-projektet gör en positiv skillnad på Nya 
Bruket, så området blir tryggare. Men också att det blir fler 
spontana aktiviteter i området, såsom 
fotbollsturneringar eller grillkvällar. 

 
 

Ett m
öte om 

klimatfrå
gor

Tillsammans 
för ett bättre klimat 
Den 18 februari var det dags för Sandvikenhus boråd och 
frivilligvärdar att fördjupa sig i temat miljö. De var inbjudna till ett 
möte om hur vi i Sandvikenhus kan arbeta med klimatfrågor. Det 
handlade om alltifrån miljövänligare bilar till energisnåla lampor.

I mötet deltog även Sandvikenhus miljö- och kvalitetssamord-
nare Karin Helm, vd Stefan Lundqvist och våra områdeschefer. 
Totalt blev det ett trettiotal personer som samlades på kon-
toret på Plangatan 7. En stor del handlade om Sandvikenhus 
deltagande i Klimatinitiativet. Det är ett gemensamt projekt inom 
allmännyttan, för att vi ska stötta varandra i klimatomställningen. 
Inom projektet finns mål för att minska utsläppen av växthus-
gaser. Bland annat ska vi minska vår energiförbrukning med 
30 procent innan år 2030. Hos Sandvikenhus innebär det att vi 
kommer att jobba med olika energibesparande åtgärder, bland 
annat genom att ha med klimattänket vid upphandlingar. Även 
hyresgästerna kommer att bli delaktiga. Vi vill visa hur man som 
hyresgäst kan bidra till ett bättre klimat. Bland annat genom 
minskad vattenförbrukning och bättre sortering av avfall.

Deltagarna fick arbeta i grupp för att diskutera idéer och möjlig-
heter i just deras område. De pratade sedan gemensamt om de 
olika förslagen. Boråden och frivilligvärdarna fick på så sätt tips 
av varandra hur man kan göra.

Sandvikenhus samlade in alla idéer 
och kommer nu att gå igenom dem 
för att se vilka som är möjliga att 
genomföra, både på kort och
lång sikt.

Vill du jobba som ambassadör?

Sandvikenhus söker dig som bor på Nya Bruket och vill 
hjälpa till att utveckla ditt bostadsområde. Våra ambas-
sadörer kommer att arbeta med en ungdomsgrupp 
mellan 13 och 19 år samt en vuxengrupp från 20 år och 
uppåt. Det är viktigt för oss att hitta personer med olika 
bakgrund, erfarenheter och idéer.
 
För mer information, kontakta Nicola Karan på 
ABF Gästrikebygden, nicola.karan@abf.se 
eller besök vår Facebooksida fb.me/vaxasandviken
  



www.sandvikenhus.se

Har du idéer?
Vill du påverka i 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


