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Välbesökt Fritidsbank!

Vad är på gång i ditt område?

Välkommen till Sveagården!
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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.

Nu är vi igång igen!

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

Västra (Björksätra,   Smassens väg 39   026-24 22 00  info@sandvikenhus.se
Norrsätra, Örta, 
Hantverkarbacken)   

Östra (Nya Bruket,   Bessemergatan 6 M 026-24 22 00 info@sandvikenhus.se
Dalslänningen, Kanalgränd,  
Gamla Bruket, Centrum, 
Mossvägen)   

Årsunda  Hedkarlbyvägen 2  026-24 22 00 info@sandvikenhus.se

Järbo  Halvarsbacken 6 A 026-24 22 00 info@sandvikenhus.se

Storvik   Magasinsgatan 27  026-24 22 00 info@sandvikenhus.se

Det var mycket som stannade av under våren, till exempel vårt 
arbete med boendeinflytande. På grund av covid-19 hade vi inte 
möjlighet att erbjuda miljödagar, kvartersvandringar eller möten 
så som vi brukar göra. Men under hösten har vi kommit igång igen. 

Vi har haft miljödagar både på Östra och Västra området, så 
att ni haft möjlighet att rensa ur elavfall och annat som ska till 
återvinningen. Ni har även fått träffa oss från Sandvikenhus och 
lämna synpunkter.

Borådsmötena har kommit igång, vissa har hållits utomhus och 
vi är noga med att hålla avstånd när vi träffas. I våra kommun-
delar har vi erbjudit kvartersvandringar för att vi tillsammans 
kan se över närmiljön och ta in synpunkter och önskemål kring 
förbättringar. Det känns bra att vi har möjlighet att möta er 
hyresgäster igen, även om det sker anpassat. Vi kan nu se fram 
emot att tillsammans med er verka för trygga och trivsamma 
bostadsområden. Tänk på att du alltid har möjlighet att nå 

Sandvikenhus personal på telefon eller via mail för att dela med 
dig av goda idéer! 
I detta nummer av Din Vär(l)d får du bland annat ta del av 
många bilder. Till exempel från sommaraktiviteter i våra 
bostadsområden, hyresgästernas egna sammankomster och 
tårtkalaset för att fira att trygghetsboendet  
Sveagården är inflyttat och fått sitt namn. Som vanligt hittar 
du även områdesnytt från ditt kvarter och 
mycket mer. 

Vi önskar dig en fin höst och trevlig läsning!

P.S. Under hösten kommer vi att skicka 
ut en enkät för att fråga dig om vad du 
tycker om våra kundtidningar, håll utkik 
efter den och ta dig tid att svara. Vi vill 
gärna höra din åsikt. Cecilia Book Partanen

1300 besökte Fritidsbanken 
Sandvikenhus hade under sommaren ett samarbete med 
Fritidsbanken. Under veckorna 25 – 33 fanns Fritids-
banksbussen på plats i våra tre största bostadsområden. 
En dag i veckan, mellan kl 12-17 stod den parkerad vid 
multiarenorna vid respektive bostadsområde - fylld med 
fritidsutrustning. Våra hyresgäster fick låna leksaker och 
sportsaker gratis. Barn och unga var dessutom välkomna att 
delta i olika aktiviteter.

Vid dåligt väder fanns det möjlighet att vara inne i våra 
kvarterslokaler. I samarbete med Kulturskolan fanns även 
”Kultrollen” med i bussen under tre av veckorna. De bjöd 
in till att pyssla, spela instrument och en massa annat. 
Sandvikens bibliotek var med vid ett tillfälle och visade upp 
böcker för barn och föräldrar. Under sommaren hade Fritids-
banksbussen omkring 1300 besök i våra bostadsområden.

Fritidsbanken kommer att fortsätta besöka våra bostadsområ-
den även i höst och vinter. Mer info finns på sandvikenhus.se. 
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Två av husets fläktar har bytts ut mot 
återvinningsmoduler. De består av 
nya aggregat med fläktar och värme-
pumpar. Dessa tar tillvara på värmen 
i luften som redan finns i huset och 
som annars brukar ventileras ut. 
Energin återvinns i värmepumpen, 
temperaturhöjs och går tillbaka in i 
husets värmesystem.

Tack vare den nya återvinningen kan 
huset förbruka en mindre mängd 

fjärrvärme, jämfört med om huset 
haft vanliga fläktar. Trots att elför-
brukningen ökar så beräknas ener-
gibesparingen att hamna runt 35-40 
procent. Det innebär att värmekost-
naderna sjunker med 25-30 procent.

Sandvikenhus utvärderar nu om det 
här kan vara ett bra sätt att återvinna 
värme i fler hus i framtiden. 

En viktig del i Sandvikenhus miljöarbete är att hela tiden 
minska förbrukningen av energi. På Sveavägen 18 A och B 
testas därför ett nytt sätt att återvinna värme. 

Värmeåtervinning på Sveavägen HUTTRAR DU INOMHUS?
Som de flesta bostadsbolag försöker Sandvikenhus hålla 
en innetemperatur på 20-21 grader. Men den här tiden 
på året kan det upplevas som att temperaturen i lägen-
heterna är ojämn. Värmesystemet hänger inte riktigt med 
när utetemperaturen växlar, mellan soliga dagar och kalla 
nätter. Men det kommer att stabilisera sig. Om hösten är 
det dessutom lite fuktigare i luften, vilket gör att man kan 
känna sig mer frusen.

VATTENFÖRBRUKNING FÖRR OCH NU
I våras delade Sandvikenhus ut duschtimglas till  
40 lägenheter på Västerled 144 och Sandstensvägen  
44-46. Det var ett pilotprojekt för att minska vatten-
förbrukningen. Bengt Forsberg var en var de hyres-
gäster som fick en duschtimglas. Han satte timern 
när han började duschen och fick bättre koll på hur 
länge han spolade vatten. Men för honom var tiden 
inget problem.

-Klockan visade en tid som man skulle hålla sig inom, 
vid en normal dusch. Men när jag var färdig hade 
bara halva tiden gått. Han stänger alltid av vattnet 
när han tvålar in sig, så går det snabbt att duscha av 
sig. Duschtimglaset förändrade inte hans beteende 
särskilt mycket. Däremot minns han för många år 
sedan, när badkaren togs bort från många lägenheter. 

-Man fyllde ju upp över hundra liter vatten varje gång. 
På den tiden började jag tänka mer på hur mycket 
vatten man gör av med. 

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!

Innan du felanmäler:
➜ Kolla att det är fritt runt termostaterna och att de står på max.

➜ Temperaturen i lägenheten/rummet ska vara 20-21 grader.

➜ Har du ingen termometer kan du få en på ditt områdeskontor.

➜ Placera termometern på en innervägg.

Är du registrerad i vår 
bostadskö?
Glöm inte att uppdatera din  
köplats en gång per år, annars  
tas du automatiskt bort ur kön.  

Du gör din uppdatering på  
Mina sidor på sandvikenhus.se.

Grävningsarbeten i Björksätra
Fjärrvärmeledningarna i Björksätra börjar bli gamla och behöver 
bytas ut för att trygga leveranserna av fjärrvärme till lägenheterna.  
Ett omfattande grävningsarbete pågår därför i bostadsområdet.

Arbetet som beräknas ta flera månader, medför begränsad framkom-
lighet i området och du kan behöva ta en omväg för att komma till 
exempelvis miljöhus och parkering. I samband med fjärrvärmearbetet 
som utförs av Sandviken Energi, kommer Sandvikenhus att utföra 
underhållsarbeten på värme- och varmvattensinstallationerna vilket 
kommer att medföra ett kort driftstopp på värme och varmvatten. 
Information om grävningen och driftstoppet i just ditt  
kvarter får du i din brevlåda när det blir aktuellt.  
Mer information om arbetet med fjärrvärme- 
ledningarna finns på sandvikenenergi.se.

Har du stans 
bästa granne?
Kanske en person som sprider glädje och 
ordnar brännbollsturnering i hela kvarte-
ret? Eller någon som alltid ger en hjälpan-
de hand?

Även i år är det våra boråd, frivillig- 
värdar och bovärdar som nominerar 
hyresgäster till utmärkelsen ”Bästa 
granne”. Om du känner någon som 
förtjänar titeln så får du gärna ge oss tips. 
Juryn består av medarbetare på Sandvi-
kenhus. Vinnarna presenteras i december.

”Bästa grannen” är en person som på 
något sätt gör skillnad i sitt bostadsområde. 
Kriterierna utgår ifrån vår värdegrund:

Respekt – en granne som visar
respekt för olikheter och olika åsikter och 
som bemöter människor utifrån deras 
unika förutsättningar.

Ansvar – en granne som är hjälpsam och 
omtänksam.

Kommunikation – en granne som delar 
med sig av kunskap och är mån om att 
mottagaren förstår.

Skicka in ditt förslag på bästa granne 
senast 15 november tillsammans med en 
motivering om varför just din granne är  
så bra. Maila till info@sandvikenhus.se.
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VÄSTRA OMRÅDET
Hör av dig om du vill boka ett 
besök med din bovärd.  

BJÖRKSÄTRA
Sandstensvägen
På Sandstensvägen och på 
Västerled 144 har ett 
vattenbesparingsprojekt 
genomförts under våren, vilket 
resulterat i minskad vattenan-
vändning. Bra jobbat alla 
hyresgäster! Vi hoppas att 
trenden håller i sig.
Samtliga p-platser har fått 
nya linjer och området har fått 
två extra p-platser. Under 
hösten planeras rensning av 
cykelrum. Till vintern sätts en 
flaggstång med belysning 
upp, som ersätter julgran på 
gården.
 
Polhems-, Kulla-, Hamngatan
Området Polhemsgatan/
Kullagatan har under året fått 
pallkragar och jord enligt 
önskemål från hyresgäster. 
Rensning av cykelrum kommer 
att ske under hösten. Gårdar-
na kommer att få flaggstänger 
med belysning till vintern, 
som ersätter julgran på 
gården.
 
Smassensväg
Kvarterslokalen har fått en del 
nya möbler och ny städutrust-
ning. Lekplatsen på Smassens 
väg 49 är nyrustad/färdig-
ställd. Området har under 
hösten haft miljödag med 
möjlighet att göra sig av med 
sådant som annars ska köras 
till återvinningscentralen på 

Järbovägen. Rensning av 
cykelrum kommer att ske 
under hösten. I vinter får 
området en flaggstång med 
belysning istället för julgran. 
Nu har även Smassens väg  
43 tillkommit, inflyttning var  
i september. 

Uteplatsen färdigställs under 
hösten. Sandviken Energi 
genomför fjärrvärmearbete i 
området och vi tackar för 
visad hänsyn.
 
Blodriskegränd
Området har fått två nya 
frivilligvärdar för redskapsbo-
darna. Rensning av cykelrum 
kommer att ske under hösten. 
Sandviken Energi genomför 
fjärrvärmearbete i området 
och vi tackar för visad hänsyn. 
I vinter får området en 

flaggstång med belysning 
istället för julgran.  
 
Västerled
Södra Västerled köpte till 
sommaren in urnor och 
blommor för att göra snyggt 
runt entréer. Ny grillplats har 
gjorts i ordning på Västerled 
82-100. Vi har haft miljödag 
med möjlighet att slänga det 
som annars ska till återvin-
ningscentralen på Järbovägen. 
Rensning av cykelrum kommer 
att ske under hösten. 
Flaggstång med belysning 
kommer att sättas upp till 
vintern, i stället för julgran. 
Sandviken Energi genomför 
fjärrvärmearbete i området 
och vi tackar för visad hänsyn 
i samband med det.
 
Coromantgatan/Zirkongatan
Borådet kommer att ordna 
städdag i området i slutet av 
oktober. Redskapsbodarna har 
fått viss ny utrustning. 
Området har en ny frivilligvärd 
för miljöhus. Sandvikenhus 
kommer inför vintern att rensa 
bort skrotcyklar från området. 
Under hösten har samtliga 
p-platser fått nya linjer. 
Vinterns julgran ersätts med 
flaggstång med belysning.

NORRSÄTRA
Tallbacksvägen
Lägenheter på Tallbacksvägen 
15 och 27 håller på att 
iordningställas. Takrenove-
ringar av Tallbacksvägen 15, 
27, 33 och 35 sker enligt 
plan. Fler bänkar och bord 

har köpts in och området för 
pallkrageodlingarna har 
utökats då intresset för 
pallkragar är stort. Cykelrum-
men kommer att rensas inför 
vintern. I vinter får området 
en flaggstång med belysning 
istället för julgran.
 
Sveavägen
Trygghetsboendet på Sveavägen 
18 C är färdigställt och 
hyresgästerna har flyttat in. 
Viss justering kommer att ske 
i utemiljön. Vi har haft 
invigning och namnceremoni 
av fastigheten och trygghets-
boendet benämns numera 
Sveagården. Ny uteplats 
kommer att ställas i ordning 
vid Sveavägen 18 A-B, efter 
att den provisoriska infarten 
tagits bort. Området har haft 
en miljödag med möjlighet att 
slänga sådant som normalt 
ska köras till återvinningscen-
tralen på Järbovägen. Borådet 
har haft möte, anteckningar 
finns i trapphus och på 
webben. Motionslokalen på 
Sveavägen 20 har fått en del 
nya redskap. Området 
kommer att få ett nytt 
miljöhus och bygget fortlöper 
enligt plan, klart november 
månad. Fällstolar har 
monterats i alla hissar efter 
önskemål från flera hyresgäs-
ter. Rensning av cykelrum 
kommer att ske under hösten. 
Flaggstång med belysning 
kommer att sättas upp inför 
vintern och ersätter julgran.

ÖSTRA OMRÅDET
Mossvägen
Källare och tvättstugor har 
fått en grundlig städning och 
alla lås på gemensamma 
utrymmen är smörjda. Fönster 
i trappuppgångarna är 
putsade.
 
Odengatan/Dalagatan/Björkgatan/
Plangatan/Barrsätragatan
Odengatan 46 har fått en 
upplyftning med ny asfalt och 
parkeringslinjer. På baksidan 
färdigställs en ny uteplats 
med bänkbord och plantering 
av häckar. Garagen på 
Plangatan, Björkgatan och 
Barrsätragatan 31, 32 har 
dammsugits och gjorts fina. 
På Dalagatan har borådet 
jobbat med att komplettera 
kvarterslokalen med nya 
gardiner. Till gården har man 
köpt vattenspridare, träd-
gårdsredskap, en ny stege och 
inrett en redskapsbod. 
Blommor till entréer köptes in 
till sommaren. Hyresgästerna 
har haft gemensamma träffar 
utomhus med grillning och 
kräftor.
 
Gamla Bruket
Gräsklippare har servats och 
vi har köpt in stegar till vissa 
redskapsbodar, som hyresgäs-
ter kan låna. Fasadlagningar 
har utförts på vissa fastighe-
ter. På Hammargatan 13 
kommer postboxarna att tas i 
bruk under oktober.

Nya Bruket
Vi har tillsammans med våra 

duktiga sommarjobbare lagt 
mycket tid nere i våra källare 
och bland annat städat, målat 
över klotter och bytt ut hundra-
tals lampor till lågenergi- 
lampor.
Sommarjobbarna har även 
smörjt alla lås och gångjärn 
på Nya Bruket alla dörrar och 
garageportar. Vi har test-
installerat reflektorer på vissa 
tak på Bessemergatan 8 för 
att minska aktiviteten av 
måsar i området. Testet 
fortsätter under hela 2021. 
All ytterbelysning har setts 
över så att vi vet att den 
fungerar bra nu när vi går  
mot mörkare tider. 
Vi har lagt extra tid i våra 
miljöhus under sommaren.
Basketbollar och volleybollar 
har köpts in till multiarenan. 
Vi har köpt ett stort antal 
bänkbord som placerats ut i 
området. Vi har även skaffat 
enstaka handgräsklippare som 
hyresgäster kan låna.

STORVIK
Vi har anlagt en gräsyta på 
gamla boulebanan vid Thore 
Petregatan, efter hyresgäster-
nas önskemål. För både 
trygghet och trivsel har vi bytt 
buskar på Vallgatan 9. Vi har 
jobbat extra med tryggheten i 
utemiljön. Vi har haft pallkra-
gar och planteringar. Nya 
pallkragar har köpts in till 
Thore Petré och Fiskargatan. 
Robotgräsklipparen ”Olle” har 
jobbat på för andra året i rad 
och är mycket uppskattad av 
hyresgästerna. På Silverkällan 

har en grill köpts in. Vi har genomfört coronasäkra borådsmöten 
och kvartersvandringar på fyra adresser. Tack för deltagandet!

JÄRBO
Utemiljön på Gullheden 4 och 6 är nu färdigställd. Gullheden har 
fått en robotgräsklippare som fått namnet ”Salomon”. På Halvars-
backen 2 och 4 är uteplatserna förbättrade, de har fått nya 
avskiljningsplank och stenplattorna läggs just nu om. Nästa  
säsong fortsätter förbättringsarbetet vid Halvarsbacken 6. 
På Norrhedsvägen har fasaden målats om.  
Under hösten har vi genomfört ett coronasäkert borådsmöte.
En mobil grill har köpts in till området som hyresgästerna kan 
boka, vill du låna den så kontaktar du områdeskontoret i Järbo. 
Under hösten kommer hyresgästerna bli inbjudna till invigning  
av grillen.

ÅRSUNDA
Nu finns tre besöksparkeringar på Halvarsbacken 49 A, på 
husgaveln. All träpanel på garagelängorna på Longbergsvägen 
ska bytas, vi har därför rivit upp buskar i området.
Vi ska byta ut gammal panel och staket, säkra upp durken på 
Vallgränd samt lägga om asfalten på innegården. Nedre vägen 
har fått nya postlådor och ett nytt utebord.
                            

ÖPPETTIDER I KUNDTJÄNST
Besök 
Kundtjänst har tills vidare öppet för besökare vardagar  
kl 10.00–15.00. Se även sandvikenhus.se för aktuella  
öppettider. Vid månadsskiften har vi öppet kl 8.00–16.00,  
dock enbart för dig som ska hämta eller lämna nycklar för  
in- eller utflytt. 

Med anledning av Coronaviruset får max tre besökare åt  
gången befinna sig i våra lokaler. Är det redan tre besökare 
i kundtjänst när du kommer ber vi dig vänta utanför på din tur.

Tänk på att inte besöka vår kundtjänst eller våra andra  
lokaler om du inte måste. De flesta ärenden kan vi hjälpa  
dig med via e-post info@sandvikenhus.se eller ring  
026-24 22 00. Felanmälan gör du enklast på Mina sidor  
på sandvikenhus.se.

Telefon 
För telefonsamtal har vi öppet som vanligt  
d v s kl 8.00–16.00.
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Välkommen till Sveagården

Sandvikenhus nya trygghetsboende på Sveavägen har fått sitt namn: Sveagården.  
I slutet av september firades både vinnaren av namntävlingen och huset med 
ett ordentligt tårtkalas.

Under våren utlyste vi en namngivningstävling för att 
hitta ett passande namn till trygghetsboendet. Det 
blev en av hyresgästerna som kom med det vinnande 
förslaget, Kerstin Mattsson. Hon och hennes man Tage 
var en av de första som flyttade in i det nybyggda huset. 
När hon kläckt sin namnidé skickade dottern Annelie 
in det till tävlingen. Både Kerstin och Sandvikenhus 
jury tyckte att Sveagården kändes som ett naturligt och 
passande namn. Det för tankarna till Sveavägen och 
låter som ett trevligt ställe att bo på. 

Själva namnceremonin hölls i matsalen, tisdagen den 
22 september. Med hänsyn till pandemin blev det två 
sittningar. Sveagårdens hyresgäster fick välja när de  
ville komma förbi och fira. Sandvikenhus vd Stefan  
Lundqvist höll tal och det bjöds på fika. Cecilia 
Book-Partanen från Sandvikenhus berättar att hon 
träffade två damer vid ett av borden. De var hyresgäs-
ter som just lärt känna varandra.– Det är precis vad 
vi hoppats på, att de som bor på Sveagården får en 
möjlighet att snabbt knyta nya kontakter.

Omstart för VÄXA- 
projektet

Under våren skulle ett projekt med ambassadörer på  
Nya Bruket kommit igång. Men på grund av corona- 
pandemin blev det försenat. Under hösten räknar vi med  
att rekryteringen kan fortsätta. Utbildningen blir i början  
av nästa år. De som redan anmält intresse kommer att  
informeras om detta.

Vill du jobba som 
ambassadör?
Sandvikenhus söker dig som bor på Nya Bruket och vill 
hjälpa till att utveckla ditt bostadsområde. Syftet är att 
skapa en bättre sammanhållning, hjälpa till att förverkli-
ga idéer och göra Nya Bruket till en ännu bättre plats att 
bo på. Våra ambassadörer kommer att arbeta med en 
ungdomsgrupp mellan 13 och 19 år samt en vuxen-
grupp från 20 år och uppåt. Det är viktigt för oss att hitta 
personer med olika bakgrund, erfarenheter och idéer.
 
För mer information om VÄXA-projektet, kontakta Nicola 
Karan på ABF Gästrikebygden nicola.karan@abf.se eller 
besök Växa-nätverkets Facebooksida fb.me/vaxasandviken
  

Aktiviteter på Dalagatan

Borådet på Dalagatan är aktiva 
och arrangerar gärna utbild-
ningar och trevligheter för 
hyresgästerna. Hyresgäst- 
lokalen är nu helt rustad, men  
i coronatiden träffas man gärna 
utomhus. Här har vi bildexempel 
från sommargrillning samt 
kräftkalas.

MILJÖDAGAR
Under september och oktober har Sandvikenhus erbjudit hyres- 
gästerna att slänga grovsopor, elavfall och annat som hyresgästerna  
själva ska åka med till Återvinningscentralen på Järbovägen. Vi kallar 
dessa tillfällen miljödagar. Det är framförallt i Sandvikens tätort som vi 
erbjuder detta för att underlätta för er hyresgäster. Bor du i någon av  
våra kommundelar och känner behov av en miljödag, hör av dig 
till ditt områdeskontor.
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Nya regler vid inflyttning
Sandvikenhus har uppdaterat reglerna vid uthyrning. 
En av förändringarna innebär att vid inflyttning i en  
ny lägenhet ska den första månadshyran vara betald 
innan nycklarna hämtas ut. Detta gäller även om du 
får nycklarna några dagar innan den 1:a i månaden. 
När du kommer till kundtjänst för att hämta nycklarna 
ska du kunna visa att hyran är betald, till exempel 
genom att visa din internetbank eller bankutdrag.  
Den nya regeln gäller från 1 november 2020.

Behöver du en IT-tekniker 
på plats?
Efter uppkoppling av bredband/fiber kanske du vill 
komplettera med att dra mer kablar, eller har du problem 
med dator eller skrivare? Hänger sig routern eller har du 
dålig Wifi-täckning? Då kan det vara skönt att veta att det
finns support lokalt i kommunen via PA-Data 
eller TST-gruppen.

IT-Tekniker på plats är en ny tjänst som du som boende 
i Sandvikenhus nu kan nå via Mina sidor.

Du vet väl att du kan få 50 procent av arbetskostnaden på 
rutavdrag? Läs mer om rutavdrag på skatteverkets hemsida.

Sandviken Energis stadsnät är fritt för tjänsteleverantörer 
att leverera sina tjänster i och du som boende i kommunen 
kan välja mellan olika tjänsteleverantörer för tjänster som 
bredband, IP-TV, IP-telefoni och support.

 

CORONAVIRUS – COVID-19 
Vi ser regelbundet över och anpassar rutinerna för vår verksamhet med 
hänsyn till den pågående pandemin. Det här är de viktigaste förändringarna 
just nu för dig som är hyresgäst.

Det är fortsatt viktigt att vi alla följer råden från Folkhälsomyndigheten och 
hjälps åt att minska smittspridningen av covid-19.
  
•  Vi ber dig att inte besöka vår kundtjänst eller våra andra lokaler om  
 du inte måste. De flesta ärenden kan vi hjälpa dig med via e-post  
 info@ sandvikenhus.se eller ring 026-24 22 00. Felanmälan gör du  
 enklast på Mina sidor på sandvikenhus.se.

• Om du ändå behöver besöka oss: antal besökare i kundtjänst är begränsat  
 till tre personer åt gången.

• Vid månadsskiften tar vi enbart emot besökare som ska hämta eller  
 lämna nycklar för in- och flyttning.

• Om du gör en felanmälan kommer vi att fråga dig om du eller någon 
 annan i ditt hushåll har förkylningssymptom. Om du har symptom  
 kommer vi att be dig återkomma när du varit symptomfri i två dygn.

• Endast akuta fel åtgärdas hos dig som har förkylningssymptom.

• När vi kommer till dig är det viktigt att du befinner dig i ett annat  
 rum eller går ut medan vi åtgärdar felet.

• Vi utför inte inflyttnings- och utflyttningsbesök hos hyresgäster  
 över 70 år.

• På äldreboenden och gruppboenden utförs felavhjälpande åtgärder alltid  
 i samråd med ansvariga för den aktuella verksamheten.

• Våra hyresgästlokaler är tills vidare stängda och våra familjedagar skjuts  
 på framtiden.

Tvätta händerna

Röra vid ansiktet

Hälsa

Grupp

Julig flaggstång istället för gran
I år har Sandvikenhus valt att köpa in ett 20-tal flaggstänger  
till våra bostadsområden. De kommer att dekoreras med ljus  
och förhoppningsvis sprida stämning i vintermörkret. 

Som ett led i att minska vår energiförbrukning och satsa 
på miljövänliga alternativ, valde vi att inte längre köpa in 
julgranar. Istället har vi sökt efter dekorationer som kan 
användas under flera år. Lösningen blev att investera i 
ett antal flaggstänger. De kan belysas under vintern och 
användas som traditionell flaggstång under resten av 
året. Det är flaggstänger på 6, 8 eller 12 meter, beroen-
de på gårdens storlek. 

Vissa områden har valt andra lösningar. Till exempel att 
skaffa plastgran, som kan återanvändas under många 
år. Något område har valt att sätta upp julbelysning på 
annat sätt, till exempel ljusslingor runt miljöhusen. 



www.sandvikenhus.se

Har du idéer?
Vill du påverka i området 
där du bor? Gå med i ditt 
boråd. Finns det inget, 
ring  Sandvikenhus kund-
tjänst 026-24 22 00.

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


