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SANDVIKENHUS
GÖR SKILLNAD
Sandvikenhus arbetar långsiktigt. Hur vi agerar påverkar
tusentals människor varje dag, liksom samhället och miljön
där vi verkar. Hur vi utför vårt uppdrag spelar roll.
I vårt hållbarhetsarbete utgår vi ifrån den d
 efinition som
myntades i Brundtlandsrapporten från 1987: 
Hållbar utveckling är sådan utveckling som t illfreds-
ställer nuvarande behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.
Hållbarhetsarbetet speglar därför våra prioriteringar,
vilka beslut vi tar på kort och lång sikt och på vilka
sätt vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. I denna
hållbarhetsrapport beskriver vi vårt hållbarhetsarbete
i tre dimensioner: ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet. Dessa tre är beroende av och överlappar
ofta varandra.
Renoveringen av Nya Bruket är ett sådant exempel.
Det är vårt största projekt någonsin. När området upp
fördes på 70-talet fick det priser för sin unika arkitektur
och nu när vi ska renovera det ser vi det som oerhört
viktigt att behålla Ralph Erskines ursprungstankar,
samtidigt som boendemiljön anpassas till dagens behov.
Det innebär bland annat att vi tagit ned ett stort antal
buskar och f okuserat på belysningen för att öka trygg
heten i området. Vi har sökt och erhållit statligt stöd för
vårt trygghetsarbete, vilket har bidragit till att vi har
kunnat genomföra arbetet på ett sådant sätt som vi velat.

Samtidigt som vi vill bevara Ralph Erskines tankar och
arkitektur är det en utmaning ur ett ekologiskt hållbar
hetsperspektiv. Projektet ställer helt enkelt höga krav på
vår innovationskraft. I samtliga etapper av renoveringen
har vi lagt mycket kraft på materialval, kvalitet och
smarta lösningar för att dra ned på energiförbrukningen
utan att förstöra ursprungstanken. Täta fönster, isolering
och en typ av GoreTex-färg på fasaderna som släpper ut
fukt, men inte in, är några exempel.
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EKONOMISK
HÅLLBARHET
Ur ett hållbarhetsperspektiv ser vi ekonomisk
hållbarhet som en ekonomisk utveckling som inte
påverkar den ekologiska eller sociala hållbarheten
negativt. Det betyder att en ökning av ekonomiskt
kapital inte får resultera i negativa konsekvenser på
miljön eller det sociala kapitalet.

INTÄKTER OCH UTGIFTER
Traditionellt har de hyror vi får in från våra hyresgäster
varit vår enda inkomst. Vår möjlighet att höja hyrorna
regleras och begränsas via lagstiftning och förhand
lingar. Därför blir en ökning av uthyrningsgraden ett
viktigt sätt att påverka hyresintäkterna i positiv riktning.
Sandvikenhus har idag i praktiken hela beståndet uthyrt,
vilket betyder att våra möjligheter att öka våra hyresin
täkter är väldigt små. Under 2017 har vi därför sett över
andra möjligheter att tillföra finansiering i vår e konomi.
Ett sådant alternativ är att sälja mark i attraktiva
lägen där privata hyresvärdar eller entreprenörer kan
producera nya bostäder med olika upplåtelseformer.
Det ger oss ett tillskott som kan användas för egen
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 yproduktion. Ett annat alternativ är att söka statligt
n
stöd för nyproduktion. Våra utgifter består framför allt
av fastighetsrelaterade kostnader och räntekostnader.
Vi har även stora utgifter för renoveringar och ny
produktion. Dessa görs i form av investeringar och
där befinner vi oss mitt i en större upprustning av vårt
bestånd. Samtidigt ska vi producera nya bostäder för vår
växande kommun. Vi klarar inte av att genomföra båda
med full kraft och därför är vår största utmaning att
balansera dessa behov.

RENOVERINGAR OCH
NYBYGGNATIONER
UR ETT EKONOMISKT
HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
En stor del av Sandvikenhus bestånd byggdes under 60och 70-talet, vilket innebär att behovet av renovering

SOCIAL
HÅLLBARHET

EKOLOGISK
HÅLLBARHET

Bevarande av kulturella värden
för att senare generationer ska
kunna ta del av dem, samtidigt
som vi anpassar omgivningen
efter dagens behov

Att bygga nytt med låg energiförbrukning och att sänka den i
befintligt bestånd är vägledande
för Sandvikenhus, liksom att
välja material med så liten
miljöpåverkan som möjligt.

EKONOMISKT
HÅLLBARHET
När behovet av nybyggnationer
och omfattande renoveringar
överskrider traditionella intäktsbehov, behöver vi söka finans-
ieringsalternativ utanför ramarna.

är stort. De senaste årens snabba befolkningstillväxt
i Sandviken har lett till att vi idag har alla lägenheter
uthyrda. Vi har därför behov av nya lägenheter i
kommunen, med tydligt krav från vår ägare. Det betyder
att både renoveringar och nyproduktion krävs. För att
inte äventyra en långsiktigt hållbar ekonomi behöver vi
prioritera. Den ekonomiska balansgången är u
 tmanande.
I dagsläget vet vi inte hur länge den u
 nderliggande
befolkningstillväxten varar. Vi har tidigare gått
igenom en period med stora vakanser, vilket ledde till
rivningar av stora delar av våra bestånd i Björksätra
och Norrsätra. Att lösa överutbud med rivningar är inte
ekonomiskt hållbart.
Att bygga nya bostäder är kostsamt, speciellt med fokus
på ekologisk hållbarhet. För nyproduktion kan man
erhålla statligt stöd relaterat till energieffektivitet.
Vi har sökt och erhållit sådant stöd för vår nyproduktion
i J ärbo. Detta gör att vårt utrymme att bygga hållbart ökar.

HÅLLBART BETEENDE
Vi lägger mycket kraft på att sänka värme- och
elförbrukning i våra bostäder. Tekniska lösningar och
innovativt tänkande räcker en bit på vägen, men den
stora förändringen i energiförbrukning är beroende
av hyresgästernas beteende. Om vi kan få människor
att agera hållbart har vi mycket att vinna. Ett sådant
initiativ kallas individuell mätning och debitering (IMD)
av el- och varmvattenförbrukning. I ett område har vi
infört den metoden i två hus vilket betyder att hyres
gästerna betalar för den el och det varmvatten som de
faktiskt använder. Det här är ett exempel på initiativ
som ger både ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Energieffektivitet är viktigt i alla våra bostäder, både
för miljön och för att det ger minskade el- och vatten
kostnader. Vattensparande duschmunstycken och
blandare är ett sådant exempel, fjärrkontrollerad
värmeöversyn är ett annat.

EKONOMISK HÅLLBARHET
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EKOLOGISK
HÅLLBARHET
Hållbarhet är för många människor likställt med
ekologisk hållbarhet, det vill säga det som har med
jordens ekosystem att göra: kvalitet på vatten, luften
vi andas, klimatet, hur vi använder land, biologisk
mångfald och vår egen hälsa. Ur ett större hållbarhets
perspektiv får ekonomisk och social hållbarhet inte
påverka den ekologiska bärkraften negativt.

LÅNGSIKTIG EKOLOGISK
HÅLLBARHET
Den bästa strategin ur såväl ett ekonomiskt som miljö
mässigt perspektiv är att inte använda någon energi alls.
Det är naturligtvis inte möjligt, men att minska energiför
brukningen är en mycket viktig aspekt för Sandvikenhus.
Vår förbrukning av el och värme påverkas av yttre
omständigheter, som utetemperatur. Kalla och blåsiga
vintrar ger högre energiförbrukning än milda. För att
kunna budgetera och jämföra förbrukning utgår vi d
 ärför
från en normalårsuppskattning, och arbetar långsiktigt
för att minska den totala användningen över tid.

20 procent från basåret 2007 till 2016. Sandvikenhus
och ett åttiotal andra kommunala bostadsbolag antog
utmaningen. I genomsnitt lyckades bolagen m
 inska
sin energianvändning med 17 procent i snitt.
För Sandvikenhus låg resultatet på 13,4 procent,
vilket ska ses mot bakgrunden av att vi redan gjort
mycket inom energibesparingsområdet innan utmaningen
började. Ett sådant exempel som gjordes innan 2007 var
en o
 mfattande tilläggsisolering, vilket hade stor påverkan
på värmeförbrukningen.

SANDVIKENHUS
MILJÖPOLICY
Sandvikenhus miljöpolicy fastställdes av styrelsen den
17 december 2015 med syfte att skapa tydlighet i miljö
arbetet. Miljöpolicyn hjälper oss att verka för en hållbar
utveckling för Sandviken, Sandvikenhus och för miljön
genom att:
•

•

ENERGIBESPARING I
SKÅNEINITIATIVET
Att sänka vår förbrukning av el, värme och vatten är en
viktig hållbarhetsaspekt för alla bostadsbolag. Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, utfärdade därför
en utmaning 2008 att minska energianvändningen med
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•
•
•

Energieffektivisera med målstyrda miljöinsatser.
Därigenom kan vi förebygga föroreningar i vår
boendemiljö.
Sträva efter att uppnå kraven för Svanenmärkning
eller miljöbyggnad i alla nybyggnationer.
Minska andelen fordon med fossilt drivmedel.
Informera våra intressenter om vårt pågående
miljöarbete.
Kontinuerligt utvärdera vår miljöpåverkan,
policy och fortsatta handlingsprogram.

RENOVERINGAR OCH
NYBYGGNATIONER UR
ETT EKOLOGISKT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV
Riktlinjen för inomhustemperatur i Sandvikenhus
lägenheter är 20–21 grader. Temperaturen skiljer sig dock
ofta från lägenhet till lägenhet i en fastighet. För att k
 omma
till rätta med detta har vi jobbat med flödesjusteringar
i värmesystem och temperaturutjämningar i vårt bestånd.
Vi är stolta över våra nyproducerade lägenheter
på Sveavägen 24 och 26, som uppfyller kraven för
Svanenmärkning. Här finns 74 energisnåla ettor, tvåor
och treor med låg värme- och elförbrukning. För att leva
upp till Svanenmärkning krävs vidare att bostäderna är
byggda av material som innehåller minimalt med miljöoch hälsoskadliga ämnen, men också att de är tysta och
har god ventilation. På Dalslänningen är två våningar
Svanenmärkta. Det är så vi vill bygga nya bostäder.
Vid nyproduktion arbetar vi för att definiera ett lågt
energiförbrukningstal.

ÅTERVINNING OCH
AVFALLSMINIMERING
Under 2017 bjöd vi in våra hyresgäster i alla om
råden till miljödagar. I Järbo, Årsunda och Storvik
kombinerades dessa dagar med familjedagarna,

medan stadsdelarna hade separata miljödagar.
De problem vi ser vid våra miljöstationer med sopor
som inte s orteras rätt, beror ofta på okunskap, vilket
vi har försökt åtgärda genom utbildningar tillsammans
med Gästrike Återvinnare. Dagarna var uppskattade
och vi ser en förbättring i flera områden.

UTSLÄPP OCH
TRANSPORTER
Sandvikens kommun driver ett flertal initiativ inom
området hållbar persontrafik och transporter.
Världens första elväg testas på E16 mellan
Kungsgården och Sandviken, elstolpar växer fram
och Sveriges fjärde vätgasstation invigdes i december
2016. Som kanske det enda bostadsföretaget i Sverige
har Sandvikenhus en vätgasbil, medan flertalet av våra
områdesbilar är elbilar.

VAL AV MATERIAL
OCH VITVAROR
Såväl byggmaterial som förbrukningsmaterial ska ha så
liten påverkan som möjligt på miljön, hela vägen från
tillverkning till användning av ämnen med miljöpåverkan.
Även val av vitvaror, som kyl- och frysskåp, disk- och
tvättmaskiner påverkar elförbrukningen, liksom val av
belysning. Vi byter därför successivt ut gammal u
 trustning
och belysning mot mer energieffektiva modeller. Vatten
besparande blandare är en annan åtgärd.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
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SOCIAL
HÅLLBARHET
Social hållbarhet omfattar begrepp som välbefinnande,
rättvisa och individens behov. För Sandvikenhus betyder
det bland annat att säkerställa tillgång till trygga,
välfungerande boendemiljöer och rekreation, liksom
delaktighet och likabehandling.

TRYGGA, VÄLFUNGERANDE
BOENDEMILJÖER
Sandvikenhus vision är att alla har rätt till ett tryggt
hem. Trygghet har många aspekter; från att vara trygg
med att ingen bryter sig in i förråd och lägenheter till
belysning och öppna ytor i utomhusmiljön.
Ett initiativ som påbörjades under 2017 var trivsel
värdar på Nya Bruket. Under eftermiddagar, kvällar och
helger har tre trivselvärdar funnits på plats, hjälpt till
vid olika incidenter, pratat med hyresgäster och plockat
bort skräp. De har skapat en relation till hyresgäster,
som känt sig trygga med att fråga om hjälp och stöd.
Källardörrarna är numer låsta under nattetid, för att
undvika inbrott, ovälkomna besökare och en allmän
otrygghetskänsla som förmedlats i våra olika forum för
boendeinflytande. Sandvikenhus är med i ett nätverk för
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trygghet i offentliga rum, TOR. I detta forum belyser vi
bland annat frågor som rör trafik, belysning, störningar
och ungdomstrender. Här medverkar bland annat en
ungdomsstrateg och folhälsostrateg från Individ- och
familjeomsorg (IFO), polis, kommunens säkerhets
ansvarige, Sandviken Energi - Gata, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadskontor, grundskola, gymnasieskola
och Sandvikens kommun, Kultur och Fritid.

SYSSELSÄTTNING
Som en stor arbetsgivare på orten, tillika ägd av
Sandvikens kommun, har vi ett särskilt ansvar.
Sandvikenhus sysselsätter därför cirka 70 säsongs- och
sommarjobbare årligen, utöver de tillsvidareanställda.

REKREATION FÖR ALLA
Sandvikenhus uppdrag sträcker sig utanför bostadens
väggar, vilket innefattar en meningsfull fritid. Sandvikens
kommun erbjuder ett rikt utbud av natur och kultur,
och Sandvikenhus har under åren bidragit till detta
genom att bygga multianläggningar för spontanindrott
i Björksätra, Norrsätra och på Nya Bruket. Dessa har
varit välanvända och vi har även kunnat erbjuda arran
gerade aktiviteter som volleyboll, basket och fotboll.

Sandvikenhus har en årlig sponsringsbudget på cirka
600 000 kronor som används till att skapa mervärde
åt de boende. Gratis skridskoskola, ridskola, fotbolls
skola, skidskola, bandyläger, djurläger, kanotpaddling,
matskoleläger, svampkurser och erbjudanden om
fribiljetter till olika musik- och sportevenemang är några
exempel. Vi lägger löpande upp erbjudanden på w
 ebben
och skickar även ut dem till alla hyresgäster. Varje år
skriver vi samarbetsavtal med ett 20-tal aktörer. Det gör
att vi kan dela ut över 300 friplatser och gratisbiljetter
till olika arrangemang årligen, men också erbjuda
prova-på-aktiviteter i våra bostadsområden, främst på
våra familjedagar och i samband med s ommarlovet.
Vårt samarbetsavtal med SAIK Bandy ger oss möjlighet att
bjuda in alla våra hyresgäster på bandy på ett årligt event.
Fritidsbanken, som tidigare gick under benämningen
Sportbiblioteket, är ett initiativ där Sandvikenhus deltagit
i mindre omfattning tillsammans med bland representanter
från idrottsföreningar, Rädda barnen, Göranssonska
Stiftelserna och Gävleborgs Idrottsförbund, Arbetslivs
förvaltningen och Kunskapsförvaltningen. Sportbiblioteket
ligger i Kulturcentrum och där får man låna sport- och
fritidsutrustning gratis. Den som har utrustning över är
välkommen att skänka den hit.

SPONSRINGSPOLICY
Ett syfte med vår sponsring är att främja ett sunt
och hållbart samhälle för människor och företag
i Sandviken; andra syften är att attrahera nya medar
betare, utveckla nätverk, stärka befintliga och skapa nya
kundrelationer, men också att öka den interna stoltheten
och engagemanget i företaget.
Vi sponsrar såväl kultur, samhälle och sport. För oss är
sponsring en affärsöverenskommelse mellan två parter
som bygger på tjänster och gentjänster. Ofta ser det ut så
att vi sponsrar med pengar och i utbyte får våra hyres
gäster möjlighet att delta i olika aktiviteter.
Vår sponsringspolicy finns att läsa i sin helhet på
webbsidan.

SOCIAL HÅLLBARHET
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DELAKTIGHET
Boende i Sandvikenhus har stora möjligheter att
påverka. Resultaten från alla dessa forum fungerar som
en kraftfull måttstock för vad som fungerar och vad som
behöver förändras i våra områden.
•

•

•

•

Två nya boråd tillkom under 2017, vilket innebär
att vi totalt har 16 stycken. De består av hyresgäster
som fungerar som representanter för sitt område.
Den här gruppen har stort inflytande över hur
området kan utvecklas med olika verksamheter,
gårdsfester och trivselåtgärder. Boråden bygger helt
på hyresgästernas engagemang och intresse och
stöttas av Sandvikenhus personal.
Frivilligvärdarna är viktiga kontaktpersoner mellan
Sandvikenhus och bostadsområdena. De hjälper till
med allt från att ta ansvar för kvarterslokaler till att
sköta utlåning av trädgårdsredskap.
Sandvikenhus bjuder löpande in till synpunkten
träffar i bostadsområdena för att träffa hyresgästerna
och ta emot förslag till förbättringar. Sandvikenhus
ledning deltar vid dessa träffar.
Kvartersvandringar är ett annat forum för
synpunkter och dialog. De sker en gång varje år på
våren, där representanter från Sandvikenhus går
tillsammans med hyresgästerna runt i kvarteret och
diskuterar vad som är bra och vad som behöver
förändras.
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•

•

Hyresgästenkäten delas årligen ut till hyresgästerna;
vartannat år till hela beståndet och vartannat år
till halva. Resultaten vägleder Sandvikenhus i vilka
prioriteringar som ska göras.
Medborgardialogen är viktig för Sandvikenhus
eftersom vi får in önskemål och synpunkter inför
exempelvis nybyggnationer. Fokusgruppen för det
planerade trygghetsboendet på Sveavägen är ett
exempel. Här ingår privatpersoner ur målgruppen
för trygghetsboendet, som tillsammans med
Sandvikenhus, byggexperter och olika råd tar
fram ett koncept för boendet.

INKLUDERING
Vi har många nyanlända medborgare i Sandviken och
många talar varken svenska eller engelska. Sandvikenhus
har därför börjat informera på flera olika språk:
svenska, engelska, arabiska, farsi, somaliska och tigrinja.
Boendeguiden finns på dessa språk, liksom information
i tvättstugor och olika informationsfoldrar.
Boskolan är ytterligare ett initiativ som syftar till
inkludering. Tillsammans med ABF hjälper vi nya
hyresgäster att komma tillrätta och använda sina
bostäder på ett bra sätt, vilket ökar trivseln i våra
bostadsområden. ABF utbildar 10–14 ambassadörer
två gånger varje år. Dessa ambassadörer är

långtidsarbetslösa som d
 ärigenom får en menings
full sysselsättning och kan utbilda sina grannar med
boendeguiden som grund. Även i samband med
Boskolan sker utbildning, träffar, hembesök och
telefonmöten på olika språk.

•
•

Sandvikenhus samarbetar också med SFI - utbildning
i svenska för invandrare, och den fristående arbets
förmedlingen Work for you. Vi besöker dem, informerar
om hur det är att bo i flerfamiljshus och svarar på frågor.

För att säkerställa att vi arbetar effektivt med
likabehandlingsfrågor upprättar Sandvikenhus
åtgärdsplaner i samverkan mellan arbetsgivare
och medarbetare, vart tredje år där vi:

LIKABEHANDLINGSPLAN

•
•

Sandvikenhus styrelse antog likabehandlingsplanen den
29 november 2017. Den tar avstamp i lagstiftningen och
innefattar både jämställdhet mellan män och k
 vinnor,
och lika villkor för alla människor, oavsett ålder,
bakgrund, religion och sexuell läggning.

Sandvikenhus:
•
•

strävar efter att alla ska ha samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter.
ska aktivt motverka traditionella värderingar och
aktivt verka för likabehandling och jämställdhet.
Ingen ska uppleva särbehandling i något som helst
avseende på grund av etnisk härkomst, kön, tros
uppfattning, ålder, könsöverskridande identitet eller
uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

•

•

kartlägger, analyserar och sätter upp mål.
beslutar om åtgärder, utser ansvariga, förankrar,
informerar och genomför åtgärderna.
utvärderar och följer upp åtgärdsplanerna vart
tredje år.

kartlägger, analyserar och sätter upp mål.
beslutar om åtgärder, utser ansvariga, förankrar,
informerar och genomför åtgärderna.
utvärderar och följer upp åtgärdsplanerna
vart tredje år.

Åtgärdsplaner finns för följande delområden:
•
•
•
•
•
•
•

Förvärvsarbete och föräldraskap.
Rekrytering och kompetensförsörjning.
Jämställd lön.
Arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
Jämställd utbildning och kompetensutveckling.
Sexuella trakasserier.
Diskriminering eller mobbing.
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