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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.

Extra mycket trivsel i sommar!

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

Hösten har passerat och vintern är här. 
Vi har genomfört och avslutat träffarna 
i ”Dialog och Demokrati” med boråd 
och frivilligvärdar. Utvärderingen visar 
att alla känner att de kommit ett steg 
längre i sitt arbete och i sin roll. Det 
känns mycket positivt inför framtiden! 
Utvecklingen av trygghetsboendet på 
Sveavägen är igång på allvar. Under 
hösten startade vi en fokusgrupp för att 
få in synpunkter och idéer och vi har fått 
igång en bra dialog som hjälper oss att 
hitta rätt i våra prioriteringar.
Det händer även mycket i våra bostads-
områden. Vi bygger i Järbo, planerar för 

att bygga på Smassens väg i Björksätra, 
renoveringsarbete pågår på Västerled och 
vi rustar för fullt på Nya Bruket. 

Sedan i somras jobbar trivselvärdar för en 
trygg och trivsam miljö på Nya Bruket. 
Eftersom arbetet varit så lyckat så 
förlängs deras anställningar till den sista 
augusti. De kommer nu att jobba i alla 
våra bostadsområden i centrala Sandvi-
ken, och dessutom kommer tre praktikan-
ter att förstärka deras arbete. Håll utkik 
efter dem i ditt område och kom gärna 
fram och prata en stund.
Du vet väl om att det finns pengar som 

är till för er hyresgäster? Förra årets 
boendeinflytandemedel förbrukades fullt 
ut. Nu finns det nya pengar för 2018 som 
boråden tillsammans med Sandvikenhus 
ska besluta om. Kom ihåg att vända dig 
till ditt boråd, din frivilligvärd eller direkt 
till Sandviken-
hus om du har 
tips och idéer på 
förbättringar i 
ditt bostads- 
område.  

Cecilia Book Partanen
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Lyckad utbildning för  
boråd och frivilligvärdar

Under hösten bjöd vi in våra boråd och frivilligvärdar till en  
studiecirkel om dialog och demokrati. Den leddes av Monica  
Jacobsson från studieförbundet ABF. Ungefär 25 personer deltog 
och i början av februari hölls den avslutande träffen. 

Deltagarnas egna ord om kursen:

• Vi har fått en tydligare bild av hur vi bör jobba  
   för att komma vidare med vårt arbete.
• Vi har fått inspiration och bra idéer för vårt fortsatta arbete.
• Vi kommer att besöka varandras områden för  
   ytterligare inspiration och idéer.
• Det är viktigt att Sandvikenhus och boråd/frivilligvärdar  
   håller en tät kontakt.
• Det är bra om nya boråd och frivilligvärdar får samma  
   information som vi har fått i denna utbildningsserie.

Vi på Sandvikenhus tackar för deltagarnas engagemang och  
alla bra synpunkter. Nu kan vi jobba för att bli ännu bättre.

I december lanserade vi en ny, modern webbplats. 
Vi började med en gedigen målgruppsanalys och 
anpassade därefter både design och texter efter våra 
primära målgrupper, hyresgäster och bostadssökande. 
Ambitionen har varit att göra det enkelt att hitta rätt 
information. Du som hyresgäst behöver exempelvis 
inte logga in för att läsa  
nyheter från ditt bostads-
område längre. En annan 
förbättring är att man kan
välja att prenumerera på 
både områdesnyheter  
och driftsinformation.

NY WEBBSIDA GÖR DET LÄTT 
ATT HITTA DET DU SÖKER

Nu är det enklare att få hjälp av vår kundtjänst. 
Du kan använda ett och samma nummer för att 
komma i kontakt med oss, oavsett vilket ärende du 
har. Idag kan fler medarbetare i kundtjänst svara på 
frågor gällande uthyrning, handlägga störnings-
ärenden eller svara på enklare hyresfrågor. 
En annan förbättring är att vi även har öppet 
under lunchtid. 

Tack vare dessa förändringar har vi lyckats förkorta
väntetiderna för inkommande samtal. Samtal och de
flesta mail som kommer in kan vi numera besvara
under samma arbetsdag.

026-24 22 00 
F Ö R  A L L A  F R Å G O R 
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Full aktivitet på Sveavägen

I kväll är det öppet hus i 
vävstugan på Svarvargatan 
9. Här finns frivilligvärden 
Britt-Marie som reder ut flera 
meter trassliga trådar och ett 
gäng kvinnor som är i full 
gång vid sina vävstolar. Det 
dyker upp en nyfiken kvinna 
som såg öppet-hus-inbjudan 
utanför. Förutom vävstugan 
finns motionsrum och snick-
arbod på området, alla med 
varsin frivilligvärd. 

Både frivilligvärdar och boråd 
är engagerade hyresgäster. 
Det som skiljer dem åt är att 
frivilligvärdarna har en speci-
fik sak eller plats som de har 
hand om, medan boråden är 
engagerade i hela området. 
Folke är aktiv i borådet sedan 
det startade. 
–Jag tycker att det är viktigt 
att hitta bra saker att använda 
våra pengar till. 
Han syftar på pengarna som 
är avsatta för boendeinflytande 
och berättar till exempel om 
det lyckade luciafirandet med 
Kulturskolan, då nästan 90 
besökare dök upp. I påsk blir 
det buffé och underhållning, 
de har just blivit färdiga med 
inbjudan. Annika gick med i 
borådet när en annan kvinna 
hoppade av. Hon ömmar för 

de ensamma och gillar att 
träffa människor.
–Det här är ett område där 
det bor många äldre. Ibland 
ringer någon på dörren och 
frågar om saker, det känns 
bra att hjälpa till. Det är små-
saker som gör skillnad.
De berättar om andra akti-

viteter som planeras under 
året. Bingopromenaden i maj 
brukar vara populär. Och en 
surströmmingsskiva vill de 
få till. Båda deltog i höstens 
borådsutbildning och de 
tyckte om att höra hur andra 
boråd arbetar. 
–Vi ska göra studiebesök 

Varför väljer man att vara boråd? Din Vär(l)d har träffat tre av fem 
borådsmedlemmar som sitter i borådet på Sveavägen. Vi passade 
även på att besöka vävstugan och snickarboden.
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Sommarjobb genom  
speed-dating 
För tredje året i rad ökar vi antalet sommarjobbare. 
Med hjälp av speed-dating vill vi hitta de bästa 
kandidaterna.

Att få ungdomar i arbete är en av de viktigaste strategiska 
frågorna för Sandviken i framtiden. Det påverkar oss alla 
och det är viktigt att vi på Sandvikenhus fortsätter att er-
bjuda jobb till unga. Vi har under de senaste tre åren ökat 
antalet sommarjobbare markant, från 24 till 60 ungdomar.

De ungdomar som vill söka sommarjobb hos oss kan göra 
det under vår sommarjobbsmässa. Upplägget är i form av 
speed-dating, det vill säga representanter från Sandviken-
hus får under en kort stund träffa den som söker. På så 
sätt kan vi möta alla intresserade och har en bättre chans 
att hitta de bästa kandidaterna.

Själva sommarjobbet innebär yttre skötsel i våra bostads-
områden, parker och annan kommunal mark. Till exempel 
att rensa rabatter, klippa gräs och liknande. Sommarens 
arbete är indelad indelat i två perioder, i totalt sex veckor.

hos varandra. Till exempel 
Järbo hade många idéer, 
det var intressant. Jag tror 
också att andra boråd blev 
inspirerade av oss, berättar 
Annika.

Vävstugan är öppen för alla 
hyresgäster som vill väva, 
prata och fika. De är sex 
kvinnor som brukar träffas 
några förmiddagar i veckan. 
Ibland äter de lunch tillsam-
mans och de vill gärna att 
det kommer nya personer, 
det är därför de bjuder in 
till öppet hus. Några hus 
bort på Sveavägen ligger 
snickarboden. 
Den som vill använda den 
får låna nyckel av Olle. 
Vi går dit och träffar ytter-
ligare en av borådets med-

lemmar, Ann-Kristin. Hon 
presenterar sig glatt som en 
miljönisse som gillar släkt-
forskning.
–Eftersom folk ändå frågar 
mig en massa saker så jag 
kan lika gärna vara med i 
borådet. Det känns bra att 
vara kontaktperson och 
delta i beslut. 

GRÖNA, SKÖNA 
SOMMARJOBB

Är du 15-19 år  
och hyresgäst hos oss? 

Då är du välkommen till vår 
sommarjobbsmässa i Folkets Hus 
den 22 mars.
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DETTA HAR HÄNT SEN SIST DÄR DU BOR 

Nytt år och nya möjligheter, 
bovärdarna ser fram emot ett 
stort engagemang från er 
hyresgäster. Hur kan ni 
påverka trivseln i ert bostads-
område? Under maj månad 
kommer kvartersvandringar 
att genomföras  (se kalendari-
um) där du som hyresgäst kan 
komma med förslag. Hur kan 
du tillsammans med bovärdarna 
utforma den yttre miljön?  Få 
ökad trivsel, ökad trygghet 
och vidareutveckling av 
gemensamma träffpunkter 
osv. Väl mött!

KOMUNDELAR
Storvik 
Rust av lekparken på 
Kvarnvägen. Renovering av 
tvättstugan på Vallgatan 14, 
fortsatt målning i källare. 
Järbo
Rust av lekparken på 
Halvarsbacken. Renovering 
fasader på Tallmovägen 10-14.
Årsunda
Ny entréport Nedre Vägen 55.
De båda kvarterslokalerna har 
piffats till, bl a med nya stols-
dynor och i kvarterslokalen 
på Hedkarlbyvägen ser vi över 
belysningen efter önskemål 
från borådet.

ÖSTRA 
Mossvägen
Asfaltering av gropar. 
Nedtagning av farliga träd. 
Nya tvättlinor i 21: ans 
tvättstuga. 

Odengatan 46, Dalagatan 

12–14
Nytt staket och borttagning av 
stubbar. Nytt låssystem.
Björkgatan 1
Nya delar till hissen för att 
minska risken för stopp.
Stationsgatan 9
Renovering av toalett vid 
tvättstuga.
Kanalgränd
Grillplats har byggts till 
hyresgästerna.
Övrigt Östra
Nya dammsugare till samtliga 
tvättstugor i hela östras 
område. Stor del av häng-
rännorna har rensats och det 
arbetet kommer att fortsätta 
till våren. Under hösten så har 
bovärdarna haft öppet till 
18.00 för att kunna möta 
kundens behov att komma i 
kontakt med dem efter 16.00. 
Det har varit positivt från 
både hyresgäster och personal. 
Ett projekt med Gästrike 
återvinnare kommer att 
startas under första delen av 
2018. En ny bovärd kommer 
att rekryteras under våren. 

VÄSTRA
Hamngatan 23-25
Förstärkt belysning vid garage.
Coromantgatan/Zirkongatan
Alla tak har rengjorts från 
mossa och förebyggande 
behandling som motverkar 
påväxter har gjorts. 
Västerled 82-100
Fler parkeringar, som kommer 

att färdigställas under våren. 
Kalvdansvägen 1-19
Justering gårdsslipers, 
vägbulor samt rust 
av garage. 
Killingvägen 1-27
Justering asfalt och vägbulor 
för avrinning av regnvatten 
samt rust av garage. Nya 
möbler och köksutrustning  
till kvarterslokalen.
Tallbacksvägen
Ny belysning trapphus 
Tallbacksvägen 5, 13, 17, 25, 29. 
Ny asfalt på vissa parkeringar. 

Sveavägen 18-26:
Ny belysning trapphus 
Sveavägen 18, 20, 22. 
Passersystem Sveavägen 18, 
20, 22 samt elektronisk 
tvättstugebokning. 
Fler besöksparkeringar. 
Ny asfalt på gångbanor. 
Västerled 136, 144
Nya cykelskjul på gården mot 
Kremlan. Passersystem och 
låsta källare på nätterna, samt 
elektronisk tvättstugebokning. 
Smassens väg 49-67:
Nytt Boråd från oktober.

HYRESGÄSTERBJUDANDEN 
VÅR/SOMMAR 2018

Friplatser fotbollsskolor 
Friplatser djurdagläger på 4H-gården (3, 4 april)
Prova-på ridning (11 maj)
Prova-på padeltennis (29 maj)
Ridläger med STORK (25-27 juni)
Friplatser matskoleläger (25-29 juni)
Friplatser ridläger på 4H-gården (2-5 juli)
Friplatser Högboläger (v 25, 26, 27)
Friplatser sommarbandyskola (v 31, 33)
Friplatser Hormbergsloppet summertrail (aug)
Prova-på kajakpaddling (3 sept)
Friplatser Bessemerrullen (sept)
Friplatser skridskoskola (sept)
Friplatser konståkningsgrupp (sept)

För mer info och anmälan www.sandvikenhus.se 
Vi uppdaterar kontinuerligt med erbjudanden så håll 
utkik på hemsidan!
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LYCKAT FÖRSÖK 
MED KVÄLLSÖPPET 

Under året har östra områdeskontoret haft öppet till 
18.00 under en kväll i veckan. Detta för att du som 
hyresgäst ska ha möjlighet att boka in välkomst- och 
avflyttningsbesök samt städbesiktning även efter 
kontorstid. Hittills har hyresgästerna varit positiva och 
vi kommer att fortsätta utvärdera försöket. Vi hoppas 
kunna öka öppettiderna ytterligare under 2018.

 

Välkommen att 
träffa oss på  
Bomässan på  
Göransson Arena 
23-25 mars.

Trivselvärdarna har fått förlängt hos Sandvikenhus fram
till sista augusti 2018. De kommer att synas i alla våra
större bostadsområden i Sandviken. De kommer även  
att få förstärkning av tre praktikanter som kommer att 
följa med dem ut och jobba med trygghet och trivsel i 
bostadsområdena.

TRYGGHET OCH TRIVSEL

Miljödagar
Miljödagarna som hålls varje vår och 
höst brukar vara uppskattade av er 
hyresgäster. Liksom tidigare år sätter 
vi upp anslag om vad som gäller för 
respektive område när dagen närmar sig.

Passa på att rensa ut där hemma, i garage och för-
råd, sånt som kan gå till återvinning eller återbruk. 

Blodriskegränd/Sätralinjen  8 maj, kl 15–18
Västerled 82–100  9 maj, kl 15–18
Smassensväg 49–67  15 maj, kl 15–18
Västerled 102–108  22 maj, kl 15–18
Coromantgatan/Zirkongatan 23 maj, kl 15–18
Tallbacksvägen  9 maj, kl 15–18
Killingvägen  16 maj, kl 15–18
Svarvargatan 23 maj, kl 15–18
Nya Bruket 9 maj, kl 15-18
Dalslänningen/Kanalgränd 10 maj, kl 15-18
Mossvägen  15 maj, kl 15-18
Gamla Bruket 16 maj, kl 15-18

bomässa
INSPIRERAS AV
Matresenären 

Tareq Taylor

VÄRDERA DINA 
KLENODER MED 
KNUT KNUTSSON

VÄRDERA DINA 
KLENODER MED 
KNUT KNUTSSON

Vi 

STÄLLER UT PÅ 

BOMÄSSAN!

FAMILJEDAGAR
Välkommen på våra populära familjedagar. Årets datum för 
våra familjedagar är satta och det blir liksom tidigare år un-
derhållning med musik från scen. Möjlighet att prova på oli-
ka aktiviteter finns, så som ponnyridning, mys med smådjur, 
gymping, fotboll och rullskidor. Liksom förra året kombinerar 
vi familjedagen med en synpunktenträff. Du som vill träffa 
Sandvikenhus ledning och personal är varmt välkommen att 
komma med synpunkter till oss denna dag.

19 maj Björksätra
20 maj Norrsätra
2 juni Nya Bruket 
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Efter en stund upptäcktes 
vatten även utomhus, det 
tryckte upp vid entrén i 2 C. 
Då förstod jourpersonalen att 
det handlade om en läcka på 
inkommande vatten. 
–Det enda som fanns att göra 
var att strypa vattnet helt, 
berättar Henrik Hedenström 
som är områdeschef och 

ansvarar för Sandvikenhus 
beredskapsgrupp. 
   Blodriskegränd 2,6,7 och 
9 drabbades av avbrottet 
eftersom de alla har samma 
vattenledning. En vattentank 
med färskvatten placerades 
ut under lördag förmiddag 
och en städskrubb på 10:an 
öppnades upp för den som 

ville hämta vatten.  
–Det ställer självklart till 
problem för hyresgästerna när 
något sånt här inträffar. Men 
informationen från Sandvi-
kenhus fungerade i stort sätt 
bra och den återkopplingen 
vi fått av hyresgäster hjälper 
oss att utveckla vårt informa-
tionsflöde när akuta situa-
tioner inträffar. Jag tycker 
att hyresgästerna hanterade 
problemet på ett bra sätt, 
säger Henrik. 
   Under lördagen jobbade 
man vidare med att hitta 
själva läckan, vilket inte var 
så enkelt.
–Det krävdes en rejäl gräv-
ning. Vi fick gräva bort en 
entré och var tvungna att ta 
bort en uteplats innan läckan 
till slut hittades, sent på lör-
dagskvällen.

   Det var en ledning för 
inkommande vatten som 
brustit, själva övergången 
från plast till koppar. Tyvärr 
kunde inte personalen laga 
läckan direkt, då man var 
tvungen att vänta på nödvän-
diga reservdelar.
–Istället gjorde man en by-
pass, så vattnet ändå kunde 
rinna till de andra husen. Det 
var då bara Blodriskegränd 2 
som fortfarande var utan.
   Det skulle dröja till måndag 
förmiddag innan alla husen 
fått tillbaka sitt vatten och 
marken kunde börja återstäl-
las. Henrik berättar att den 
här typen av skador är svåra 
att förebygga.
–Marken rör ju på sig, spe-
ciellt under vintern. Därför 
är det tyvärr sånt som kan 
hända.

Hjälp det läcker vatten!

Sent på fredagen den 19 januari kom ett larm till 
Beredskapsgruppen. Det fanns vatten på golvet i källaren 
på Blodriskegränd 2. Jouren insåg snart att problemet inte 
var så enkelt att lösa, vattnet fortsatte att rinna. 
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Tack Boverket –nu blir det 
skridskor och grillning
Vi har beviljats fyra miljoner kronor i stöd från Bover-
ket. Den största delen av pengarna kommer att gå till 
renoveringen av Nya Bruket. Det finns även pengar 
till två andra projekt som handlar om att skapa och 
förbättra mötesplatser på Nya Bruket och i Norrsätra. 
Synpunkter har inhämtas via hyresgästmöten och 
genom samtal med organisationer som är verksamma 
i området. 
 
På Nya Bruket är planen att förbättra och komplettera 
aktivitetsområdet vid lekparken/multisportarenan. 
Bland annat genom att rusta basketplanen, ordna  
med grillplats och bänkbord. Vi undersöker även  
möjligheterna för en dricksfontän.

I Norrsätra kommer det bland annat att bli rust av 
tennisplanen, som även blir en basketplan. Grusplanen 
rustas och kommer på vintern att spolas för skridskois. 
Det blir mer lekutrustning, fler grillplaster och sitt- 
grupper, blomurnor samt en enklare variant av utegym. 
Den 30 juni ska åtgärderna vara klara.

Alla vinner på att spara vatten
Vi arbetar med att minska vattenförbrukningen. I slutet av 
förra året bytte vi därför ut duschslangar, munstycken och 
perlatorer, det vill säga strålsamlaren som sitter längst ut 
på kranen. Vi bytte i drygt 1800 lägenheter och vi ser  
redan nu en vattenbesparing på omkring 4 procent. Arbe-
tet fortsätter även i år. När vi gått igenom alla lägenheterna 
bör besparingen hamna på 8-9 procent. 

Att använda mindre vatten är inte bara viktigt för miljön. 
Det handlar också om ekonomi. Vattenförbrukningen är en 
del av kostnaden för att bo i en lägenhet. 
Mindre vattenanvändning hjälper
 till att hålla hyrorna nere.

Sedan 2004 har vi gått igenom 
lägenheterna med ungefär 4 års 
intervall. Jämfört med 2003 har 
vi lyckats spara nästan 18 procent 
av vattenmängden.

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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Alla hyresgäster 
bjöds på bandy.

I vår monter berättade vi om 
våra nybyggnadsprojekt i Järbo, 
på Smassens väg och trygg-
hetsboendet på Sveavägen. 
Våra drifttekniker visade upp 
bl a värmekamera och venti-
lationsmätningsutrustning och 
berättade om inomhusklimat i 
lägenheterna.

Sandvikenhus och Sandviken Energi 
ordnade en välbesökt tipspromenad. 
Alla som besökte vår monter och 
gick tipspromenad fick en liten gåva, 
de tre bästa fick ytterligare pris. Vi 
bjöd på fika, ansiktsmålning, besök 
av Pigge, Mamma Mu och Kråkan.

Det är många som bara slänger in sitt skräp i miljöhusen. 
Soffor, bildelar och sånt som inte alls ska vara där.  
Många har svårt att se kopplingen, att det i slutändan  
är alla hyresgäster som får betala. 

Fredrik Stake är bovärd och arbetsledare på västra området. 
Tre förmiddagar i veckan tillbringar han och hans kollegor i 
miljöhusen, flera timmar åt gången. Vissa miljöhus besöker de 
varje dag.
   –Vi vet att det här inte handlar om okunskap. Vi har flera 
gånger talat med personer som gjort fel, men sedan gör de 
samma sak igen. 
   Det extra jobbet i miljöhusen kostar både tid och pengar. 
Om det är för rörigt tömmer inte Gästrike Återvinnare och vi 
får även betala straffavgifter när det sorteras på fel sätt. 
   -Många verkar inte förstå att det i längden blir de själva som 
får betala, eftersom Sandvikenhus enda inkomst är hyrorna. 
   Han säger att de skulle kunna göra mer för att sätta dit 
personerna som missköter sig. 
   –Men vi vill inte bli några sop-poliser. Vi vill hellre lägga tid 
på att göra våra andra arbetsuppgifter, till exempel göra fint 
ute på området.

Låt oss slippa 
sop-poliser 

Så här kan det se ut i ett soprum.
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Vi har nöjdare 
hyresgäster igen!
För tredje året i rad använde vi oss 
av hyresgästenkäten för att ta reda 
på vad ni hyresgäster tycker om att 
bo i Sandvikenhus. Det blev en 
glädjande läsning. Kundnöjdheten 
har stigit för andra året i rad.

Tack vare resultatet av hyresgästen-
käten kan vi fokusera på det som är 
viktigt för hyresgästerna. Under förra 
året såg vi till exempel att tryggheten 
och den yttre miljön kunde förbätt-
ras. Vi har därför gjort extra insatser 
inom dessa områden, till exempel 
nya skalskydd, låsta källardörrar på 
natten, bättre belysning, miljövärdar 
och liknande. När vi sedan följde 
upp våra insatser i hyresgästenkäten 
såg vi tydligt att de gett resultat. Vi 
kommer att fortsätta jobba med 
enkäten för att styra hur budgeten 
ska användas. Vi är tacksamma att 
så många av er tar er tid att besvara 
frågorna, det hjälper oss att bli bättre. 

För att få in så mycket synpunkter, 
idéer och önskemål som möjligt har vi 
jobbat brett. Vi besöker och lyssnar in 
kommunens pensionärs- och handi-
kappråd. Vi har dialog med Sandviken 
Energi Vatten/Värme/El, Sandnet och 
andra grupper som velat prata med oss 
om trygghetsboendet. Parallellt har vi 
jobbat med och kommer fortsätta att 
jobba med vår fokusgrupp för trygg-
hetsboendet. Fokusgruppen består av  
9 st privatpersoner som tidigare anmält 
intresse för att vara med och lämna 
förslag för boendet.
    Vi är klara med insamlingsfasen och 
har samlat alla idéer till en önskelista, 
alla önskemål går inte att genomföra 
för vår byggnad.
   Det vi vet är att det blir ett åtta 
våningar högt hus och att det kommer 
att finnas gemensamhetsutrymmen och 
en trivselvärd. För att få flytta in ska 
man ha fyllt 65 år. Just nu förbereder vi 
upphandling av entreprenör för bygget.
    I februari gästades Sandvikenhus av 
Kate Almroth från Mitthem. Fokus-
gruppen för trygghetsboendet fick 
träffa henne och vi bjöd även in 

kommunens pensionärsråd till denna 
träff.
   Kate berättade om Mitthems resa för 
att bygga Sundsvalls första trygghetsbo-
ende, som stod klart i juni 2016.
En resa som innebar många möten och 
samtal med penisonärsföreningar för 
att förklara begreppet trygghetsboende 
och för vilka man bygger. Men det var 
också en resa som handlade om vikten 
av att skapa relationer mellan de blivan-
de hyresgästerna, de som alltså skulle 
dela och sköta gemensamhetsutrymmen 
tillsammans, och skapa aktiviteter 
tillsammans. Sandvikenhus fick i och 
med besöket ett kvitto på att vi tänker 

rätt i att skapa ett 
trygghetsboende 
även hos oss. Det 
finns ett stort 
behov av bostäder 
för äldre och ett 
trygghetsboende 
är ett sätt att mot-
verka den växande 
ensamhet som 
många upplever i 
samhället.

Trygghetsboende på Sveavägen
Sandvikenhus bygger ett trygghetsboende på Sveavägen, 
som beräknas vara klart i april 2020.



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


